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Ordförandens rader December 2022. 
 

Hej alla islandssamlarvänner, 
 
Vilket väder vi fått! Blötsnön vräker ner. Mer är på gång enligt prognoserna.  
Vad kan man göra? Bli lite sur både utomhus och inombords.  
Inte ens Island och dess frimärken lockar just nu. 
 
Situationen blir ju inte bättre när vår mångårige skattmästare Leif  Nilsson har 
beslutat sig för att avgå ett år innan hans förordnande går ut. Det är ju inte bara ekono-
min han ansvarat för. Han hanterar även medlemsregister, bibliotek och bokinköp samt 
ansvarar för utgivning och utskick av våra rapporter 3 gånger årligen.  
 
Det är ingen tvekan att hans insatser har betytt mycket för föreningens lyckosamma verk-
samhet vilket jag tycker vi ska tacka honom för. 
 
Personligen tycker jag att våra styrelsemedlemmar bör vara närvarande på våra förenings-
möten. Idag är vi ca. 10 - 15 medlemmar som dyker upp på våra möten så det finns inte 
många att välja på när ersättare till avgående styrelsemedlemmar ska väljas. 
 
Vi har julavslutning 1 december hos Philea då det bjuds på landgång. Jag hoppas vi får en 
välbesökt julavslutning med många medlemmar. Varmt välkomna! Och så vill jag avsluta 
med att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Lars-Ove Pehrsson 

Ordförande 

http://www.islandssamlarna.se


 

 

 

60-års Jubileumsresa med Islandssamlarna 
 

Äntligen har vi fyllt 60 år och kunde fira det ordentlig. Inga restriktioner enbart inspi-
rationer och så bestämde vi oss att fira till sjöss med mål Tallinn. Det var 19 entusias-
ter som till slut åkte i väg. Även närmast anhöriga följde med. Utan deras stöd har 
samlarna ingen ro att utforska märkenas rike. 
 
Efter att alla anmälda till slut hade hittat rätt bland färjeterminalerna, väntade ett väl-
förtjänt 3- rätters middag. Cesarsallad med efterföljande Chateubriand rundades av 
med Crème brulée. När smaken och magen hade hittat sitt bästa stämningsläge, var det 
dags för sammanträde och presentation.  
 
Utöver stockholmarna fanns även deltagare från Göteborg, Lerum och Nyköping. Det 
poängterades att medlemmarna i föreningen har breda intressen. Trots att föreningens 
namn pekar på Island, så är Grönland och Färöarna inte mindre intressanta. Som 
special områden finns militär- och paketpost. Även brevlådor från olika länder tillhör 
samlarintresset. En utställning med det skulle säkert dra till sig mycket uppmärksam-
het. Kvinnorna beskrev att männens samlande uppskattas, eftersom det ger lika mycket 
egen tid för att fördjupa sig i sina intressen. 
 
Sedan blev det dags för frågesport. Tjugoen frågor, hälften om Island och hälften om 
1962 i Sverige. Vi fick lära oss om färden till Island, den viktigaste sagan, Laxness No-
belpris, politiken, offentliga personer, men även vad simma och springer (”syndar & 
hlaupa”) betyder. 
 
Angående Sverige på 1962 behövde vi resonera om idrott, Melodifestival, Nobelpris, 
men även veta med hur mycket ett postkort frankeras till Island 1962. Därefter var 
samtalen i gång sinsemellan. Medlemmarna planerar för byten, träffar och möjligheter 
att lära känna nya föreningar. Kvällstimmarna hade då framskridit ordentlig, så att en 
del av medlemmarna behövde återhämta sig medan andra njöt av det musikaliska scen
-programmet. 
 
Följande dag strömmade alla ut i Tallinns solsken och gick på upptäcktsresan på var 
sitt håll. Målen var för det mesta i Gamla stan, Hansatorget, kyrkor, marknad med 
grönt och kuriosa, men mest frekventerat var posten förstås. Där fanns alla årssattser, 
från självständigheten 1991 till idag. Då var det bara ta fram mancolista för årssatser 
eller block, som ibland låg utanför årsutgåvan. Utöver det behövdes också skicka post-
kort för stämpelns skull och minnet. För specialistsamlare tog vi också kort av själva 
anrika postlådan framför postkontoret, eftersom det var omöjligt att skruva loss den. 
Därefter var samlarhjärtat nöjd. 
Tillbaka till båten blev det 3- rätters och mycket frimärkssnack. De som hade med sig 
dubbletter tar fram dem för byte. Ett annat tema blev nästa resa till Island till Nordia i 
juni 23. Alla medföljare hade fått smak på det, när det kunde blir så här roligt och 
framgångsrik. Avslutet av resa kröntes med musik, show och dans som hade något för 
alla smaker. 

Wolfgang Bohnhorst. 

Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 195  December  Sid 2 



 

 Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 195  December  Sid 3 

       
 

        Medlemsavgift 
Med denna Rapport medföljer ett inbetalningskort för Svenska 
medlemmar som EJ har betalat medlemsavgiften. 
 
Om du ej erhåller ett inbetalningskort med Rapporten så ÄR din 
medlemsavgift betald för 2023. (Gäller bara svenska  
medlemmar) 
 
Kassören 
 
 
 
Auktionskommitén i Göteborg söker nu inlämningar för vårens-
auktion 
 
Skicka inlämningar till: 
 
Steinar Fridthorsson 
Vanjas gränd 15 
245 65 Hjärup 
 
Eller till: 
Ove Jacobsson 
Åliden 7 
424 55 Angered 
 
SENAST 1.4 2023 
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Kallelse/dagordning  till Islandssamlarnas årsmöte 
2.3 2023  

814401-0876 
 

 1. Årsmötets öppnande.  
 2. Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
 3. Fastställande av dagordning.  
 4. Val av ordförande för årsmötet. 
 5. Val av sekreterare för årsmötet.  
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte års      
 mötets ordförande justera  protokollet.  
 7.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 8. Föredragning av kassörens ekonomiska resultat. 
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.  
10. Fastställande av resultat-och balansräkning inklusive  
       disposition av resultatet. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
12. Behandling av motioner och skrivelser.  
13. Fastställande av årsavgift för kommande år.  
14. Fastställande av budget för verksamhetsåret.  
15. Val av ordförande. Nyval. 
16. Val av styrelseledamöter. Kassör på 1 år och redaktör och    
 webmaster nyval 
17. Val av revisor.  
18. Val av revisorssuppleant.  
19. Val av valberedning a) sammankallande ledamot  
        b)  en övrig ledamot  
20. Övriga frågor.  
21. Årsmötets avslutning.  
 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 
31 januari. Motioner och styrelsens utlåtande över dem liksom 
förslag från styrelsen ska sändas ut tillsammans med kallelsen 
till årsmöte 

Styrelsen 
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Fantastiska resultat på nummerstämplar under våren/
sommaren hos auktionären Safnari på Island 
Priser är exkl 10% provision. 

Nummerstämpel 223  Kv Facit SEK 7500:- 
Utrop Sek 3500:- Sålt för Sek 13000:- 

Nummerstämpelbrev 98  
Utrop Sek 5500:- Sålt för Sek 16000:- 
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Nummerstämpelbrev  271   
Utrop Sek 3200:- Sålt för Sek 12300:- 

Nummerstämpel 241  Kv Facit 6000:- 
Utrop Sek 3300:- Sålt för Sek 14300:- 

Nummerstämpel 294  Kv Facit * 
Utrop Sek 6300:- Sålt för Sek 24000:- 

Nummerstämpel 20  Kv Facit 200:- 
Utrop Sek  80:- Sålt för Sek 12300:- 

Nummerstämpel 251  Kv Facit 4000:- 
Utrop Sek 1700:- Sålt för Sek  9500:- 
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Resa till Island och Nordia2023 2-4 .6 2023 

 

OBS resan till Island ställs in 

 

Preliminära reskostnaderna för 5-6 dagar ca. 20.000,- skr plus flygresa (ca.4000.-, 

tur o. retur). Beslut senast 1. Jan.  

Oklart vem som vill resa  av de 27 medlemmar som anmälde intresse. 

Vi kommer inte att organisera eller finansiera besök på Nordia 2023 på Island. 

 

De som önskar åka upp ändå får organisera detta själva. 

 
 



 

 

Nytt Hopflug Ìtalia nr 40 
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530TH LASER INVEST AUCTION  
Lot 105 Iceland 

 
Description 
 
 
CROCIERA DEL DECENNALE. CORRIERE DALL'ISLANDA. Aerogramma affrancato con la 
serie speciale soprastampata "Hopflug Itala 1933" (A12/A14) e valore complementare 
da 30o annullati con il timbro di Reykjavik in data 7/7/1933 e diretta a Montreal. La 
busta venne autografata dal Comandante Questa pilota dell'apparecchio I-QUEST che 
trasportò l'aerogramma con il volo sull'oceano nordatlantico. Da annoverare fra le mas-
sime rarità della collezione con firma di garanzia Giulio Bolaffi e dettagliati certificati fo-
tografici G.Colla E G.Bolaffi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Minimum bid   15,000.00 EUR ???? 

https://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_auktionnr=8764&set_anbieter=9453&postype=PH&indexTableId=0&
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Färöarnas kundtidning finns nu på internet 

För alla som är intresserad av Färöarnas filateli, så kan man nu läsa alla nummer  
på internet.Posta Stamps Philatelic Magazine 
www.stamps.fo 
 

Enkät 

Eftersom vi, en grupp medlemmar i Islandssamlarna/Islandsklubben i Sverige, just nu arbetar med att 

samla in information om följande ämnen vill vi be om din hjälp med bilder av sådana objekt som du 

kan ha i din samling. Bra bilder från andra håll skulle också vara till hjälp. Om du skannar eller 

fotograferar objekten specifikt för detta ändamål skulle vi uppskatta om du sparar bilderna i en 

upplösning på minst 300 dpi. 

Fullständig sekretess kommer att hållas om var bilderna har sitt ursprung.  

Skicka gärna bilder till: islandsklubben@gmail.com 

Tack för hjälpen, Steinar Fridthorsson, ordförande i Islandsklubben Göteborg 

 

Bläckmakuleringar 

'  

För att i möjligaste mån uppdatera den nuvarande Facit-listan över dessa arbetar vi med att samla in 

bilder av postala bläckmakuleringar (inklusive nummerstämplar). Många bläckmakuleringar är dock 

av skattekaraktär och som sådana inte inom ramen för denna enkät, om du är osäker, ber vi dig att 

skicka dem ändå eftersom vi borde kunna skilja dem åt i de flesta fall. 

1916-1917 Önundarfjörður Julpost   Lokala Frimärken 

 

För en framtida artikel och lista över dessa utgåvor i Facit Special-katalogen skulle vi uppskatta bilder 

av alla enskilda kopior av de tre olika frimärkena du kan ha samt eventuella julkort med sådana   

frimärken. Bra bilder som har sitt ursprung på andra ställen skulle också komma till god användning 

här. Vi ber dig att vänligen inkludera information om huruvida oanvända frimärken är postfriska, med 

fastsättare eller utan gummering. 

 

https://www.sff.nu/faroarnas-kundtidning-pa-natet/
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
 

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

Skriftlig Anbudsauktion 12 Januari 2023.  
Bud senast 11 Januari 2023 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif 
Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

AUKTIONSOBJEKTEN VISAS PÅ SID 11 OCH 12 
 
ANBUDSDATUM SES NEDAN FÖR MÅNADERNA 

Skriftlig Anbudsauktion 2 Februari 2023.  
Bud senast 1 Februari  2023 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif 
Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Skriftlig Anbudsauktion  2 Mars 2023.  
Bud senast 1 Mars  2023 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif 
Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Skriftlig Anbudsauktion 13 April 2023.  
Bud senast 12 April  2023 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif 
Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Skriftlig Anbudsauktion 4 Maj 2023.  
Bud senast 3 Maj 2023 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif 
Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
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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. 040-25 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 

Viktiga Datum  2023 

Medlemsauktion 
Nästa stora medlemsauktion planeras till våren 2023 

2-4.6 2023            Nordia2023 Gardabær  Island 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG hösten 2022 

 

 
Höstsäsongen 2022 inleddes den 8:e september. 

Mötestema var Egilsstadir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                 Nielsenshus, Egilsstadirs äldsta privathus. 
 

       13 medlemmar och 2 gäster deltog vid mötet.  
        Närvarovinster fick Kaj Librand, Per Åke Mårtensson och Rolf Gustavsson. 
 
        19 medlemmar och 2 gäster deltog vid mötet den 13:e oktober som gästades  
         av Leif  Nilsson från Norrtälje som visade delar av sin samling Silhuettfrimärkena. 
 

                                     
 

Närvarovinsterna till Rolf Gustavsson, Lars-Ove Pehrsson och Björn Hagberg. 
 
Vid mötet 10:e november deltog 18 medlemmar och 1 gäst. 
Närvarovinsterna till Hasse Wingdén, Karl Erik Jägard och Reyli Vildin. 
Mötestemat blev inställt då föredragshållaren fått förhinder. 
 

Kaj Librand 
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Möten i Stockholm,  Våren 2023 
 
Januari     12  Närvarolotteri– Sändning och auktion 
      Årets bästa fynd du gjorde. Tag med och berätta 
       Auktion 
 
Februari      2  Närvarolotteri– Sändning och auktion. Siluettutgåvan 
                   Leif  Nilsson 
 
Mars           2  Årsmöte, Närvarolotteri– Sändning och auktion.  
      Lars-Ove Pehrsson om Islandsflygpost 
 
April         13  Närvarolotteri– Sändning och auktion. Mats Edström om 
                        Båttrafiken Färöarna. 
 
Maj    4            ev. annat datum 
                    Närvarolotteri– Sändning och auktion. Ev möte hos Islandspe  
      cialisten. 

 
 
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 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 månaden. 
Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram för 

att ta med objekt att lämna in till auktionen. För 
detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 

 

  Program för våren 2023  

 

Jan         12 Stämplar, bilder och vykort från Sveinsstaðir.      

   Ta gärna med eget material och visa. 

 
Feb          9       ÅRSMÖTE.  

                     
Mars        9       Islands frimärken 150 år.  

 

 
 

April      13      Spassky – Fischer VM i Schack 1972. 

         Steinar Fridthorsson. 

          

 Maj        11     Program bestäms senare.  

 

Välkommen till vårens möten och ta del av kvällens tema 
och den sedvanliga mötesauktionen.  
   Vi bjuder på kaffe med något gott till. 

 

 
 

 

Kontaktpersoner: Vice ordförande: Bengt Påhlman, Tfn. 0735 55 26 66 
             Kassör: Ove Jakobsson, Tfn. 0707-43 23 41. 
 

 

Email: islandsklubben@outlook.com 
 

 

Vi träffas på torsdagar  
i klubbens lokaler i  

Lundenhallen på Kärralundsgatan 3. 
(gå/kör in mellan Nya och Gamla Lundenskolan) 

Hållplats Lundenskolan (buss 60). 
Möteslokalen öppnas 18.30 och vi börjar mötet 19.00. 
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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 
Lars-Ove Pehrsson Wolfgang Bohnhorst 
Högstigen 5 Skogsbrynsbyn 11 
183 56 Täby Tel 070-626 92 05 153 91 Järna Tel 0702-43 30 56 
ordforande@islandssamlarna.se      sekreteraren@islandssamlarna.se 
 
 
Kassör  Redaktör   
Leif Nilsson  
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 
 

i Göteborg  e-mail: islandsklubben@outlook.com 
                                                             hemsida sff.nu/islandsklubben 
 
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 20 Tel 0706-57 74 55      Tel 0707-43 23 41 
steinar.fridthorsson@gmail.com               kl.gbg.se@gmail.com                                 owejson2@gmail.com  
                                                                                               
 Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 

 

Medlemsavgiften för 2023 är SEK 120:- Medlemmar  boende utanför Sverige betalar  
via PayPal till  
OBS! Vid tillkommer en avgift på SEK 10:- 
 

Swisha går också bra  Tfn nr 0703-621753 
Ange medlemsnummer 

 
 
The annual membership fee 2023 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal  
to account alltinget@ 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 10 Maj 2023 

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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Avskedsinformation 
 
Efter 24 år som kassör och redaktör i 8 år så samt webmaster 
i 23 år. 
 
Så tackar jag för mig och hoppas att någon yngre kraft tar 
över dessa arbetsuppgifter. Jag önskar föreningen lycka till i 
framtiden. 
 
Det har varit en underbar tid med dessa funktioner och sam-
tidigt fått träffa så många trevliga Islandssamlare över hela 
världen! 
 
Leif  Nilsson 
Tack för mig  
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