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På grund av det rådande läget i pandemin, så ställer vi in septembermötet. Oktobermötet 
kommer att ske i en enklare form. Om situationen med covid - 19 ändras till det bättre och 
därmed på FHM´s rekommendationer gör det möjligt att mötas utan risker, så återgår vi till 
att ha möten efter programmet. 
Så håll utkik på föreningens hemsida www.islandssamlarna.se för november och december, 
och/eller genom telefonkontakt till de som brukar komma på föreningens torsdagsmöten. 
Var rädda om er, så kommer vi att ses. 
Så håll utkik på föreningens hemsida www.islandssamlarna.se för november och december,  
och/eller genom telefonkontakt till de som brukar komma på föreningens torsdagsmöten. 
Var rädda om er, så kommer vi att ses. 
Styrelsen 

 
Ordförandens rader augusti 2020. 

 
Vår verksamhet under året har karakteriserats av betydande osäkerheter till följd av  
Covid-19 pandemin och dess effekter på både utställningsverksamhet och våra  
föreningsmöten. Även samhället har påverkats i alla dess delar och myndigheterna har 
vidtagit ett stort antal åtgärder för att stoppa smittspridning. 
Delar av vår verksamhet kan fortgå nästan som tidigare. Auktionsverksamheten som  
tidigare drevs av Johnny Pernerfors i Islandsklubben i Göteborg, kommer att fortsätta på 
samma sätt av Islandsklubbens nya ordförande Steinar Friðthorsson tar vid och  
fortsätter i gammal god stil. Det tycker jag är mycket glädjande. 
Våra rapporter kommer även att fortsätta produceras med upp till tre nummer per år  
under Leif  Nilssons ledning. Han kommer att fortsätta men behöver hjälp med material. 
Utan material kan ju inga rapporter tas fram och distribueras. I detta sammanhang vill jag 
påminna alla medlemmar som ej sänt in sina e-mail adresser att göra det. Allt för att  
undvika att kostnaderna börja öka. 
Till slut hoppas jag att ni mår bra och har klarat er från covid-19 och att vi kan komma 
igång med mötesverksamheten någon gång under hösten. 
 

Lars-Ove Pehrsson 

Ordförande 

http://www.islandssamlarna.se
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I oktober i år kommer den sista isländska frimärksutgåvan. Sedan är det 
stopp.  

– Vi har mycket frimärken i laget för våra kunder och kommer att fort-
sätta använda dem. Om vi märker att de börjar ta slut kommer vi att ny-
trycka gamla frimärken för att ha tillräckligt mycket frimärken, berättar 
Brynjar Smári Rúnarsson vid det isländska postverket Pósturinn. 

Redan förra året annonserade Pósturinn att 2020 skulle bli det sista året 
med produktion av nya frimärken. 

Orsaken till förändringen är av ekonomisk natur.  

Om beslutet omprövas i en framtid går inte att svara på just nu 

Auktionsverksamheten i Islandssamlarna 
 
 
Föreningens auktionsverksamhet kommer att återuppta-
gas med en auktion under hösten 2020.  
  
 

Auktionsdatum för Islandssamlarnas nästa auktion  
7 November 2020 
 
 
INLÄMNINGAR TILL AUKTION SÄNDES TILL: 
 
Steinar Friðthorsson 
Vanjas Gränd15 
245 65 Hjärup 
 
E-mail steinar.fridthorsson@gmail.com 
 

 



 

 

 
 
 
 

Oscar von Sydow och Slesvigs frimärken från 1920 
 

Bakgrunden till Slesvigs frimärksutgåva 1920. 
Vid Versaillesfreden efter första världskrigets slut bestämdes det att folkomröstningar 
skulle avgöra nationstillhörigheten för en rad omtvistade områden utmed den tyska grän-
sen. Ett av dessa var Slesvig vid den tyska gränsen mot Danmark. 
Området (liksom angränsande Holstein) hade sedan medeltiden varit ett hertigdöme un-
der den danske kungen men var, med undantag för några små enklaver, inte en del av 
själva kungariket. Språkmajoriteten var dansk i norr, med en flytande övergång mot tysk 
majoritet i söder. På 1830-talet började språktillhörigheten bli viktig som utgångspunkt 
för den nationella tillhörigheten och den tyskspråkiga majoriteten i söder ville ansluta 
Slesvig till det tyska förbundet. Kanske inte så överraskande motsatte sig Danmark detta, 
vilket ledde fram till ett inbördeskrig 1848-51. Detta avlutades med ett ”status quo” se-
dan andra länder, som inte ville se en förändrad maktbalans, hotat intervenera. 
1863 försökte den danske kungen ändra Slesvigs konstitution. Detta blev en lämplig 
grund för Preussen att i början av 1864 angripa Danmark. På kort tid ockuperades hela 
Jylland vilket tvingade Danmark att kapitulera. Vid freden i Wien 30 oktober fick Dan-
mark avstå från, förutom Holstein och Slesvig, även Lauenburg öster om Hamburg. Dan-
mark fick dock behålla ett mindre område kring Ribe som kompensation för förlusten av 
de danska enklaverna i Slesvig. 
Efter första världskrigets slut såg de dansksinnade i Slesvig sin möjlighet att återigen bli 
danskar och man tryckte på vid fredsförhandlingarna i Versailles. Detta ledde fram till 
den folkomröstning som genomfördes 1920. För folkomröstningen delades området in i 
zoner; 1.ZONE i norr med en förväntad dansk majoritet, 2.ZONE söderut med en förvän-
tad tysk majoritet och inledningsvis även en tredje zon i den sydligaste delen. Avseende 
den tredje zonen insåg danskarna tidigt det meningslösa i att genomföra en folkomröst-
ning där och man avstod ganska snart från att fullfölja tanken. 
I sina detaljer var regelverket i många avseenden anpassat för att ge Danmark maximala 
möjligheter. I norr, där man kunde räkna med en stabil dansk majoritet, räknades resulta-
tet sammantaget för hela området, medan man i söder räknade resultatet per kommun. 
Genom detta hoppades man att kunna få med sig avgränsade i områden, i första hand sta-
den Flensburg, tillbaka till Danmark. Även regelverket för vilka som gavs rösträtt gav 
Danmark fördelar. 
 

Folkomröstningen 
För att genomföra folkomröstningen tillsattes en internationell kommission. Kommission-

en hade suveräna befogenheter att styra området under folkomröstningsperioden och till 

sin hjälp hade man brittiska och franska trupper. Kommissionen hade medlemmar från 

Storbritannien, Frankrike, Sverige och Norge. Den svenske representanten var Oscar von 

Sydow, mer om honom nedan. 

Slesvigs frimärken 
Göran Persson 
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Bild 1. Den internationella kommissionen avbildad på en målning av Harald Slot-
Möller. Från vänster: Oscar von Sydow (Sverige), Thomas Heftye (Norge), Paul Claudel 
(Frankrike), Sir Charles Marling (ordförande, Storbritannien), Charles Brudenell-
Bruce (generalsekreterare, Storbritannien). 
 

Kommissionen hade redan på sommaren 1919 bestämt sig för att ge ut egna frimärken 
som en del i ansträngningarna att markera sin suveränitet. Frimärken i tyska valörer 
gavs ut 25 januari, dagen före kommissionens högtidliga ankomst med tåg till Flens-
burg. Kommissionen hade också tagit fram helt egna ”tjänstefrimärken” med över-
trycket C.I.S  (”Commission Internationale Slesvig”). C.I.S-frimärkena är inga tjänste-
frimärken i vanlig bemärkelse. De fick bara användas av kommissionen och dess in-
nersta krets. För konventionell tjänstepost gällde det tyska systemet oförändrat och när 
Preussen införde tjänstefrimärken 1 april 1920 så blev dessa giltiga även i Slesvig. 
När kommissionen anlände till Flensburg togs man emot av, bland annat, generalsekre-
teraren Charles Brudenell-Bruce. Att några ledande representanter var på plats redan 
innan kommissionens ankomst är sannolikt orsaken till att det har påträffats ett C.I.S-
frimärke som är stämplat redan dagen innan kommissionens ankomst, 25 januari. 
 

 

Bild 2. Förstadagsstämplat C.I.S-frimärke, Flensburg 25.1.20 7-8 N (eftermiddagen). 
Sannolikt ett av de allra första tjänstefrimärkena som kom till användning. 
 

Datumen för folkomröstningarna i de båda zonerna var anpassade för att om möjligt 

gynna Danmark. 10 februari röstade man inledningsvis i den norra zonen där den 

danska majoriteteten var i det närmaste garanterad. Därmed hoppades man på ett ökat 

intresse för att ”rösta danskt” även i den södra delen där folkomröstningen genomför-

des fem veckor senare, 14 mars. 
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Taktiken gav inget märkbart genomslag utan man fick en stor tysk majoritet i söder. Lo-
kalt i Flensburg, som många dansksinnade hoppats kunna vinna, var man inte nära en 
dansk majoritet. 
De tyskspråkiga i Slesvig var av uppenbara skäl inte glada över folkomröstningarna. Agi-
tationen var hetsig och på många ställen övergick motsättningarna mellan dansk- och 
tysksinnade i öppen konflikt.  
 

 

Bild 3. Kommissionen förbjöd under en period utgivningen av Flensburger Tageblatt på 
grund av en alltför aggressiv agitation. Bilden är hämtad från ett brevkort som av detta 
skäl distribuerades till tidningens prenumeranter. 
 

En i sammanhanget spännande historia med postala implikationer inträffade i Leck i 
2.ZONE. Den unge brittiske militärbefälhavaren i samhället hade svårt att kontrollera 
den upphetsade situationen och kommissionen funderade över hur man skulle agera. 
Den överaskande lösningen blev att kommissionens ansvarige för postverksamheten, 
dansken M.O. Raeder, parallellt tillsattes som polischef i Leck under de sista två veckorna 
före röstningsdagen. Av allt att döma lyckades han väl i sin förmodligen ovana roll. 
 

 

Bild 4. Brev till kommissionens postchef, tillika t.f. polischefen i Leck, M.O. Raeder 

11.3.1920, tre dagar före folkomröstningen i 2.ZONE. 
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Oscar von Sydow 
 
Kommissionen skulle hålla sig strikt neutral men i flera av de beskrivningar av för-
hållningssättet som man kan ta del av så framgår det att alla medlemmar inte uppfat-
tades som neutrala i realiteten. Ordföranden, britten Sir Charles Marling, var all-
mänt sedd som en neutral kraft medan den franske kommissionären Claudel ibland 
beskrivs som direkt tyskfientlig. 
Oscar von Sydow (1873-1936) var vid tiden landshövding i Göteborg och hade in-
nan dess en gedigen karriär som statstjänsteman bakom sig. Med denna bakgrund är 
det kanske naturligt att han fått ett eftermäle som neutral i kommissionsarbetet. Hans 
status som opartisk statstjänsteman blev ännu tydligare när han 1923 utsågs till 
statsminister i en expeditionsministär, ett uppdrag som han upprätthöll i cirka 8 må-
nader. Han avslutade så småningom karriären som riksmarskalk, från 1934 fram till 
sin död 1936. 
Det finns en hel del korrespondens bevarad från Oscar och hans fru Mary som 
skickats under deras vistelse i Slesvig. Det mest uppseendeväckande, även i ett bre-
dare filatelistiskt perspektiv, är provtryck av Slesvigs brevkort som använts postalt av 
Mary. Idag är sex stycken sådana kända. Provtrycken, som är i svart färg, har den 
aldrig utgivna valören 20 pfennig. Den logiska förklaringen till att provtrycken kom 
till användning är rimligen att Mary hittat brevkorten på Oscars skrivbord och funnit 
det praktiskt att använda dem, ovetande om att det inte var några ”riktiga” brevkort. 
Likheten är uppenbar med de kända tyska så kallade Gscheidle-frimärkena. Där an-
vände frun till den tyske postministern under liknande omständigheter de aldrig ut-
givna tyska olympiafrimärkena från 1980 för eget bruk. 
 

 

Bild 5. Äktgånget provtryck av Slesvigs brevkort i den aldrig utgivna valören 20 

pfennig. Brevkortet har skickats rekommenderat och har därför tilläggsfrankerats till 
”korrekt” porto, 45 pfennig. 
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Bild 6. Textsidan av brevkortet som visas i Bild 5. 
 

Posten har aldrig haft några invändningar mot användningen. Alla kort utom ett 
är skickade som vanliga utrikes brevkort till Sverige. Det angivna värdet 20 pfen-
nig översteg det normala utrikes brevkortsportot som då var 15 pfennig, så i det 
avseendet var alla nöjda. Favoritobjektet är ett rekommenderat brevkort till Sve-
rige. Portot för ett sådant var 45 pfennig och här har Mary mycket riktigt tilläggs-
frankerat med 25 pfennig i vanliga frimärken. Ingen har reagerat! 
Man kan fundera över varför man rekommenderar ett brevkort utan något sär-
skilt viktigt innehåll. Den sannolika förklaringen finns i ett annat brevkort från 
Mary. Där undrar hon om tidigare brev från Oscar kommit fram och kommente-
rar att stölder av post är ett återkommande problem. C.I.S -frimärkena var värde-
fulla redan under sin kurseringstid och det är troligt att det var frimärkenas höga  
samlarvärde gjorde breven stöldbegärliga. 

 

Bild 7. Textsidan av ett annat brevkortsprovtryck från Mary von Sydow skickat 

16.2.1920 från Flensburg. ”O (Oscar) undrar mycket om du någonsin får hans 

brev? Det händer nämligen rätt ofta att brev ”komma bort” på vägen, för frimär-
kenas skull!” 
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Folkomröstningens slutfas 
 
När folkomröstningsresultatet var fastställt återstod för kommissionen att organi-
sera återlämningen av området till Tyskland respektive Danmark. 20 maj togs ett 
stort steg i processen när danska institutioner som post, telegraf och järnväg över-
tog driften av sina respektive verksamhetsområden i 1.ZONE. Samtidigt infördes 
dansk valuta. Detta gjorde det nödvändigt att snabbt ta fram en ny frimärksutgåva 
med valörer i danskt mynt. För enkelhetens skull använde man sig av samma fri-
märksbild som tidigare. För att göra det lättare att se skillnad på de båda utgåvorna 
så övertrycktes den ”danska” utgåvan med ”1.ZONE”. 
 

 

Bild 8. Det ”omöjliga” portot. Utrikes il-express paketavi från 1.ZONE till Dan-
mark. Utrikes post från 1.ZONE skulle taxeras enligt dansk posttaxa. För utrikes 
paket var portot beroende av adressland. Dansk utrikes pakettaxa TILL Danmark 
skulle alltså tillämpas!!! Självklart fanns ingen sådan och man har i stället valt att 
tillämpa dansk utrikes taxa till Tyskland. 
 

16 juni frånträdde kommissionen området och 2.ZONE återgick till Tyskland. I 
norr finns en hake – på grund av en regeringskris i Danmark, ”Paaskekrisen”, så 
hade man inte hunnit ratificera de dokument som krävdes för att inkorporera 
1.ZONE i den danska staten. Därför dröjde det till 9 juli innan Christian X kunde 
rida över gränsen på en för uppdraget utvald vit häst. Det finns uppgifter om att 
den vita färgen på sina ställen var påbättrad med målarfärg för att ge bästa möjliga 
effekt … 
Efter att Danmark övertagit 1.ZONE var Slesvigs frimärken fortsatt giltiga, paral-

lellt med danska frimärken, under en kortare övergångsperiod fram till 17 juli 

1920. Då upphörde giltigheten och därmed Slesvig som frimärksland. 

Göran Persson. 
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An article by Olafur Eliasson, published in Frimerkjabladid no. 24  

(page 8) in 2011. 
 

40 aurar perf. 12 ¾ 
 
Stamp catalogues and handbooks do not agree on how many copies of 40 aurar 
perf. 12¾ stamps there are on the market. The Facit catalogue states the copies to 
be “around 40” while both the Michel and the AFA Special (1995) catalogues con-
sider the copies to be around 50. Finally, in his book “Stamps of Iceland 1872–
1904”, Henry Regeling states that more than 100 such stamps are in private hands.  
 
One number over how many of these stamps that exist in private hands has to be 
considered accurate, the origins of that figure will be explained in the following 
text. 
 
The disappearance of one sheet (100 pcs) of this stamp (which was never issued), 
together with other stamps from the archives of the Icelandic postal administra-
tion, resulted in a police investigation and court case in which several individuals 
were charged with theft.  
The postal administration demanded that the persons be sentenced to pay damages, 
as these were believed to be of considerable monetary value. Therefore, during the 
course of the case, great emphasis was placed on finding and recovering as many 
copies as possible, so that it would be known with certainty on how many of the 
stamps the damages should be calculated.  
A sentence fell at the Reykjavík Criminal Court on August 31, 1960. The claim for 
damages was considered and defendants sentenced to pay the postal administration 
2000 Icelandic Kronur for each of the 40 aurar stamps that could not be recov-
ered, 37 pieces in all. The case was appealed to the Supreme Court, where the 
claim for damages were thrown out. It does not however alter the verdict of the 
Criminal Court on the number of 40 aurar stamps not found during the investiga-
tion, 37 pieces. It must be considered that this is the maximum number of stamps 
that came on the market. It is likely that most of these stamps are still on the mar-
ket, 50 years after these events took place. 
 
————————————————————————————————— 
 

Artikel av Ólafur Elíasson, publicerad i Frimerkjabladid no. 24  
(sidan 8) år 2011 

 
40 aur i tandning 12 ¾  

 
Frimärkskataloger och handböcker håller inte med om hur många exemplar av 40 
aur i tandning 12 ¾ finns på marknaden. Facit-katalogen anger att det ska finnas 
”runt 40” exemplar medan både Michel och AFA Special (1995) katalogerna anser 
att det ska finnas runt 50 exemplar på marknaden. Slutligen konstaterar Henry Re-
geling i sin bok ”Stamps of Iceland 1872–1904” att över 100 sådana frimärken ska 
finnas i privata händer. 
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En siffra över antal sådana märken i privata händer måste betraktas som korrekt. 
Ursprunget till den siffran förklaras i följande text. 
 
Försvinnandet av ett helark på 100 stycken av detta frimärke (som aldrig gavs ut 
utan övertryck i denna tandning), tillsammans med andra frimärken från den is-
ländska postadministrationens arkiv, resulterade i en polisutredning och ett rätts-
fall där flera personer anklagades för stöld. 
 

Postadministrationen krävde att personerna i fråga skulle dömas till skadestånd, 
eftersom man trodde att märkena hade ett betydande monetärt värde. Därför lades 
vid utredningen stor vikt på att hitta och återställa så många exemplar som möj-
ligt, så att man skulle ha klart för sig det antal 40 aur märken skadeståndet skulle 
bygga på. 
 

En dom föll vid brottmålsdomstolen i Reykjavík den 31 augusti 1960. Skade-
ståndskravet övervägdes och de  tilltalade dömdes för att betala postadministrat-
ionen 2000 isländska kronor för varje 40 aur frimärke som man inte hade kunnat 
få tillbaka, totalt 37 stycken. 
 
Målet överklagades till Högsta domstolen, där skadeståndskravet kastades ut. Det 
ändrar dock inte straffdomstolens dom om antal 40 aur frimärken som inte hitta-
des under utredningen, 37 stycken. Den siffran måste beaktas som det maximala 
antal sådana märken som kom på marknaden. Det är troligt att de flesta av dessa 
frimärken fortfarande finns på marknaden, 60 år efter att dessa händelser ägde 
rum. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Stefán Jónsson  
 

-Isländsk frimärkstecknare och arkitekt 
 

Rune Bengtsson 

I november 2018 hade jag, vid besök i Reykjavík, förmånen att träffa Stefán Örn 
Stefánsson, son till frimärkstecknaren, arkitekten mm. Stefán Jónsson. Stefán Örn 
har i sin ägo ett arkivmaterial från sin pappas olika professionella verksamheter, 
bl.a. ett omfattande material av skisser och provtryck till isländska frimärken från 
framför allt perioden 1948–1959.  
 
Detta material har jag därefter haft glädjen att få ta del av i kopior för att kunna 
göra en fördjupad studie av märkesmotiven och deras tillkomst. Stefán Örn (född 
1947) har också frikostigt delat med sin av sina egna minnen av pappans arbete 
med frimärksförlagorna, särskilt de från det sena 1950-talet, liksom även utlåtan-
den om pappans alster. Far och son har båda varit aktiva som arkitekter. 
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Stefán Jónsson föddes den 16 oktober 1913 
i Sauðárkrókur på norra Island. Han utbil-
dade sig till tecknare, bl.a. vid Konstakade-
mien i Köpenhamn. Från 1940 arbetade 
han med design som egen företagare fram 
till 1956. Han formgav, förutom frimär-
ken, även julkort, vykort, annonser, affi-
scher, neonskyltar, varumärken, bokomslag 
och mycket annat, inklusive julmärken för 
Thorvaldsenföreningen (1946, 1952, 
1953, 1954 och 1970). De isländska fri-
märken som är skapade av Stefán Jónsson 
framgår av tabellen härintill. I flera fall – 
men inte alltid – är de signerade SJ någon-
stans i frimärksmotivet. 

Förutom dessa utgivna frimärken, deltog Stefán även i tävlingar eller i konkurrens 
med andra konstnärer rörande andra utgåvor. Redan 1939 hade han lämnat in för-
slag till utformning av den isländska serien till världsutställningen i New York. Även 
1956, när de nordiska länderna gav ut märken med ett och samma motiv – 5 fly-
gande svanar – deltog han. Den gången var det bidraget från Danmark som vann. 
En tävling som han däremot gick segrande ur var den om blomsterfrimärken som 
utkom 1958. 

Frimärkena till isländska republikens 25 års-
jubileum 1969 baserade sin utformning på 
en design som Stefán Jónsson gjort redan till 
republikens utropande den 17 juni 1944. 

Stefán Jónsson studerar några av de is-
ländska frimärken som han formgav, bl.a. 
Skálholtserien från 1956 och de egna försla-
gen till Norden-frimärken (5 flygande sva-
nar) samma år. Notera även konstnärens 
signatur, vilken förekommer på flera av 
hans frimärken. 

Tidiga skisser till Stefán Jónssons första 
frimärksserie, Hekla 1948.  

I början av 1950-talet fördjupade han sitt 
kunnande inom design och tryckteknik, bl.a. 
vid Thomas de la Rue i London, det tryckeri 
som tryckte de flesta av de av honom desig-
nade frimärkena. 
1956 påbörjade Stefán Jónsson en ny 
karriärbana när han i Köpenhamn vidareut-
bildade sig till arkitekt. Efter avslutade stu-
dier återkom han till Island 1961, där han – 
särskilt i Reykjavík-området – på frilansbasis 
deltog i utformandet av nya stadsdelar och 
byggnader i den snabbt växande staden. 
Som framgår av listan över Stefán Jónssons 
frimärksproduktion, återkom han med två 
senare utgåvor 1976 och 1980. Då var det 
ett tryckeri i Paris som framställde frimär-
kena. 
 
Stefán Jónsson avled den 11 mars 1989. 
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Tabell: Stefán Jónssons frimärken 
 

1948 Hekla, 7 märken med 3 motiv                     Facit 281-287 
1949 Välgörenhet, 5 märken med olika motiv            Facit 288-292 
1949 UPU, 4 märken med olika motiv                     Facit 293-296 
1950-56 Yrken och vyer, 12 märken med 4 motiv            Facit 297-306, 330-331 
1950 Jón Arason, 2 märken, 1 motiv                     Facit 307-308 
1951 Posten på Island 175 år, 2 märken med olika motiv Facit 309-310 
1952 Alltingsbyggnaden, 1 märke                              Facit 311 
1952 Jöklar med flyg, 3 märken med olika motiv             Facit 312-314 
1953 Handskrifter, 5 märken med olika motiv             Facit 321-325 
1955-57 Sport, 4 märken med 2 motiv                              Facit 332-333, 348-349 
1956 Skálholt 900 år, 3 märken med olika motiv             Facit 334-336 
1956 Kraftverk och vattenfall, 8 märken med olika motiv Facit 337-344 
1956 Islands televerk 50 år, 1 märke                      Facit 345 
1957 Jöklar utan flyg, 3 märken med olika motiv             Facit 350-352 
1957 Presidentens residens, 1 märke                      Facit 353 
1957 Jónas Hallgrímsson 150 år, 1 märke              Facit 356 
1958 Blommor, 2 märken med olika motiv                     Facit 357-358 
1959 Flyget på Island 40 år, 2 märken med olika motiv     Facit 367-368 
1976 Isländska posten 200 år, 2 märken med olika motiv  Facit 553-554 
1980 Olympiska spelen, 1 märke                               Facit 592 

I en serie artiklar kommer jag att presen-
tera olika av Stefán Jónssons isländska 
frimärksserier närmare, illustrerade med 
skisser och provtryck ur konstnärens ar-
kiv. Några exempel ur detta arkivmaterial 
visas redan här. Skissmaterialet är på 
flera ställen försett med konstnärens egna 
anteckningar på engelska. Enligt sonen 
ska de anteckningarna tillkommit när 
materialet ställdes ut vid en frimärksut-
ställning, troligen i Prag och någon gång 
på 1960- eller 70-talen. Om någon i lä-
sekretsen vet mer om när och var materi-
alet ställdes ut är dessa raders skribent 
intresserad av att få reda på det. 

Olika förslag till utformning av märket till det 
isländska televerkets 50-årsjubileum med 
konstnärens egna blyertsanteckningar. 

Ett av Stefán Jónssons bidrag till tävlingen om ge-
mensamma Nordenfrimärken 1956. Konstnärens 
egna anteckningar under märkesbilden. 

Ett av flera förslag till utformning av märket 
till poeten och geologen Jónas Hallgrímssons 
150- årsjubileum. Landskapsmotivet ankny-
ter till poetens romantiska dikter och till hans 
geologiska intresse. Den slutliga frimärksbil-
den saknar dock bergslandskapet. 
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
 

På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE NE-
DAN . OBS !! Sänd inga bud förrän vi vet när mötena börjar. OBS !! 
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 in-
komna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

Anbudsauktion på mötet  10 September  2020. INSTÄLLT 
 
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. Till-
kommer 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 NE-
DAN . OBS !! Sänd inga bud förrän vi vet när mötena börjar. OBS !! 
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 in-
komna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

Anbudsauktion på mötet  1 Oktober  2020. INSTÄLLT  
 
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. Till-
kommer 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 NE-
DAN . OBS !! Sänd inga bud förrän vi vet när mötena börjar. OBS !! 
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 in-
komna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

Anbudsauktion på mötet  5 November  2020.  INSTÄLLT 
 
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. Till-
kommer 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 NE-
DAN . OBS !! Sänd inga bud förrän vi vet när mötena börjar. OBS !! 
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 in-
komna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

Anbudsauktion på mötet  3 December  2020.  INSTÄLLT 
 
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. Till-
kommer endast porto 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se


 

  Sid 17 

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

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

Variant:  Hack i vänster ram 
               Pos. 73 

F.117 5 0AUR Finns även med omv.vattenmärke 

Variant:  Hack i vänster ram. 
               Pos. 91 

Variant:  Hack i höger hörn 
               Pos. 67 
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  Sid 18 

Variant:  Hack i vänster ram ovan Ì 
               Pos. 71 

F.118 1 K Finns även med omv.vattenmärke 

Variant:  Hack i vänster ram vid Ì och 2 
               Pos. 81+ 91 

Variant:  Hack i vänster ram vid Ì 
               Pos. 71 
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F.119 2 K Finns även med omv. vattenmärke 

Leif Nilsson Fortsättning följer. 
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Nytt Balbo brev nr 3 

Nytt Balbo brev nr 253 

Vi känner nu till 158 st brev  

 



 

 

  

         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. 040-25 88 50 

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: 
 
Inga nya medlemmar 

Viktiga Datum 2020 

21-23.10 2022       Nordia2022 Birkerød  Danmark 

4-6.12 2020           Nordia2020 Malmö 

12-14.3 2021         Nordia2021 Kuopio  Finland 

mailto:stampauctions@postiljonen.se
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Vårens möten i Stockholm i Phileas lokaler 

 
Vi började den 9/1 med ett tema som vi nu haft ett antal år och som verkar populärt då 
många tar med sig något och visar de tycker är årets fynd. Det kan vara av olika typer av 
fynd, en luckfyllare man länge letat efter, ett snyggt objekt till billigt pris, nåt man hittat i en 
fyndlåda eller nått annat skoj som förgyller sin samling på något bra och trevligt sätt. Vi var 
10 stycken som kommit. Leif  N började och visade förskjutna tryck både uppåt och neråt 
som han hade hittat under året, samt en mycket fin 2-krona gul av siluettutgåvan. Mats E 
visade en ”etta” från USA på brev som gått med Boston Railway. Rune  hade inget med sig 
men hans fynd under året var att bli ihopkopplad med sonen till han som gjort så många 
förlagor och få titta och höra historier runt dessa då de ritades fram. Janne hade med sig 5 
märken från div olika länder som inte är så självklara att det är just de land man tror att det 
är beroende på bokstäver, valör och ibland ett förvillande motiv. Dessa är ofta inte dyra men 
för en hele värden samlare är just sådana här märken lite roliga att hitta. Hans och Anders 
hade inga objekt med sig. Claes visade på ett 4-block stora tjänste med några olika småfel i 
men också ett större, istället för öre står det öke, han visade också på ett litet tjänste med 
brott i kanten. Lars-Ove  visade på ett antal Norska häften med posthorn de är inte så dyra 
men svåra att hitta, han visade också på 2 flygbrev som gått till och från Westmannaöar. 
Micke visade upp lite DVI en brevframsida med en snygg Christiansted- stämpel, samt en  
7 centare med en lyx 4-ringad stämpel på. Wolfgang visade också en ”etta” fast från Eng-
land som han fått på Stockholmia som tack, han visade också på en 4 skilling tyvärr efter-
stämplad med nummerstämpel 236 (den danska nrstämpeln). Efter den rundan övergick vi 
till auktionen med 38 objekt, dagens närvarointeckning gick till Lars-Ove och tröstpriset till 
Hans. 
Så var det februari och detta möte får väl också gå i fyndens tecken då vi var hemma hos 
Karl-Johan islandsspecialisten i Täby. I hans pärmar och lådor finnes nog något som passar 
oss alla samlare trots att vi samlar på olika saker. Jag kan nog säga att vi alla hittade någon-
ting att handla. Sedan bjöd han på räckmackor då vi fortsatte samvaron runt köksbordet 
istället för runt frimärksbordet. Ett mycket trevligt möte i all enkelhet men med mycket fila-
teli. Ett stort tack till Karl-Johan och hans fru som låter oss få komma en gång om året. 
Vårt mars möte är ju sedan flera år tillbaka också vårt årsmötesdag. Så även i år, det var de 

vanliga punkterna på dagordningen om vår ekonomi så som att vi fått ett trevligt tillskott 

från Stockholmia då många av våra medlemmar hjälpt till och då har föreningen fått pengar 

för detta. Sedan kom vi till valen som skall till, ingen av de som stod i tur för att väljas om 

hade valberedningen frågat om de ville bli omvalda, men alla blev valda ändå. Men valbe-

redningen får skärpa sig lite tills nästa år. Så var det lite övriga frågor samt en viktig punkt 

som Janne framförde, Ett stort tack till styrelsen för det jobb de gör bakom och som inte all-

tid syns. Efter det formella mötet hade vi ett litet ”månadsmöte” sedan fortsatte vi samvaron 

med landgångar. 

Sen kom en virus som gjorde att vi fick ställa in de återstående mötena.  

 
Nertecknade rader från mötena är gjorda av sekreteraren 



 

 

Möten i Stockholm,  Hösten 2020 
September  10   Närvarolotteri. Sändning och auktion.   INSTÄLLT 
 
Oktober        1   Reducerat möte med byte sälj  och köp 
 
November     5  Reducerat möte med byte sälj och köp 
 

 
December     3  Reducerat möte med byte sälj och köp 

 
 
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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   Föreningen Islandssamlarna   60 år   2022 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 
På grund av det rådande läget i pandemin är höstens  
alla möten inställda tills vidare.  
 
Om situationen med covid-19 ändras till det bättre och därmed  
FHM:s råd gör det möjligt att mötas, tas frågan om möten upp.  
Om utvecklingen går åt det bättre hållet kommer meddelande  
om möten att ske på Filatelistförbundets hemsida under  
Föreningarnas möten www.sff.nu/moten  
 
Meddela din epost-adress till islandsklubben@outlook.com  
så får du mejl när mötena återupptas. 
 
Eventuella mötesdagar hösten 2020 
 

 September    10.           Oktober           8.  

 November     12.    December     10.      

                        

När mötena återupptas byter vi lokal.  
 

Vi träffas på torsdagar i klubbens nya lokal, 
Lundenhallen Kärralundsgatan 3,  
hållplats Lundenskolan (buss 60). 
Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 
Volvo Myntklubbs möten 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 
 

http://www.sff.nu/moten
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  e-mail: islandsklubben@outlook.com 
 

Ordförande Sekreterare (Redaktör Rapport)      Kassör 
Steinar Friðthorsson Kaj Librand      Owe Jakobsson 
Vanjas Gränd 15 Björcksgatan 64C      Åliden 7 
245 65 Hjärup 416 51 Göteborg      424 55 Angered 
Tel 0707-44 40 26 Tel 031-25 93 16      Tel 0707-43 23 41 
steinar.fridthorsson@gmail.com               sveriges.framsida@comhem.se                                 owejson2@gmail.com  
                                                                                               
 
    Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 

 

 

 
Medlemsavgiften för 2020 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 2020  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 2020 

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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