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F oreningen fslandssamlama 

Mikael Magnusson Larsbodaviigen 72 123 41 Farsta 
Tel 08 - 604 12 77 e-mail : mikaeldansochstamps@telia.com 

Hej kiira fslandssamlare, 

Har kommer nu antligen rapporten som ni sakert 
undrat vart den tagit vagen. Vi har medvetet skjutit lite 
pa utgivningen med tanke pa Norrphil i Taby, Stockholm 
som just varit. For att fa med en liten blankare om denna 
ocksa sa skott vi pa presslaggningen. 
Det var en trevlig utstallning mer om den i tidningen. 
Varen har sa smatt gjort sitt intag i varat avlanga land 
och faglarna borjar kvittra och blommorna borjar sla ut. 
Hoppas fantasin och kreativiteten till montering och 
dylikt ocksa kommer pa samma satt, sjalv vet jag inte i 
vilken ande jag skall borja montera min DVI-samling men 
jag far val ta ett blad i sander och se vad det blir. 
Man far ju ocksa tacka for fortroendet for att jag blev 
omvald pa arsmotet (mer om det finnes i tidningen)' sa ni 
far fortsatta och lasa mina rapporter sa som jag satter 
ihop den, men jag har ju hjalp av er som hor av er och 
skriver i den, tack for det. Jag maste ju saga att det 
glader mig nar ni lasare reagerar pa vad som skrivs i 
rapporten, tre styckena har skrivit till mig angaende P
O:s artikel om skillingbrevet i forra numret. Tva utav dem 
publiceras nu ocksa tiller andra i detta nummer. Det 
visar ju pa att det ar en levande tidning. Det ar nagra 
moten kvar pa varterminen hoppas ni har tillfalle att 
komma pa dem. Ha en trevlig och skon var. 
Halsningar Sekreteraren. 
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Frfm min horisont ... ...... . . 

Annu ett arsmote avklarat, motet i ar var ganska valbesokt. Alia var tydligen nojda med 
styrelsen, alla omvalda. Det torde ge en signal till styrelsen att jobba pa i samma takt som 
forut. Styrelsen har stora ambitioner nar det galler medlemsvarvning och soka skapa 
intressanta medlemsmoten. Inom foreningen finns manga duktiga foredragshallare som 
kan beratta om sitt samlingsomrade. Vi var manga som besokte frimarksutstallningen 
Norrphil i Taby, nagra av oss stallde aven ut delar av sina samlingar. Tratfade aven nagra 
av fOrbundets foredragshallare,som kunde komma och halla foredrag om filateli , inte 
islandskt men nagot annat intressant arnne.For vi islandssamlare ar val ocksa intresserade 
av aven annat bara det har med frimarken eller brev att gora .. 
Nu har Islands andra postbil dykt upp och aven en he! del nya marken och block nar det 
galler Island sa kan man faktiskt lara sig ratt mycket genom att studera de nyare markena. 
Det behover ju inte bli sa jattedyrt om man koper en serie av vmje utgava, 
Nu gar vi mot ljusare tider med allt vad det innebar, kanske att frimarkena blir undanstallda , 
forhoppningsvis inte allt for langt bort ty aven i ar blir det val nagra regniga dagar. 
Auktionsfirmorna hailer val igang , semester kanske pa andra orter eller andra Hinder gor 
mojligheter att.gora fynd.Passa aven pa att sanda ett vykort med en halsning till nara och 
kara. Vi skall aven i ar deltaga pa forbundets kongress i Karlskoga, det har blivit tradition 
art deltaga sedan vi gick in forbundet. A ven dar brukar man traffa manga som det kan vara 
bra art ha kontakt med. Filatelin skapar ju manga trevliga kontakter och har aven ratt manga 
trevliga vanner. Tyvarr har under aret nagra medlemmar for alltid lamnat OSS. Namner har 
Hans Raland,Valter Attefalk och Tore Olsson. De deltog ofta pa vara resor och moten. 

Slutar med att onska Er alia en trevlig sommar 

Stig Osterberg Ordforande 

·· k fd"gt lla medlemmar Herr Ordforande foredrar ett iirende for styrelsen och ons ar sam 1 
1 a 

ENGLADPASK 
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NYHANDBOK 
Av Henry Regeling (Holland) 

om utgavoma Christian IX 1902-05 och Tva Kungar 1907-18. 

For att beskriva den nya Handboken sa gar jag tillbaka till 2001 da Henry Regeling gav ut sin 

forsta handbok om Isliindska frimiirken. Den forsta boken som vi tyviirr inte har skrivit om i 

Rapporten handlade om utgavoma 1873-1904 ( ej Christian IX) och for att beskriva den nya 

handboken sa tar jag illustrationer fran den forsta till hjiilp, da bada bockema iir uppbyggda pa 

samma satt och utforande. Henry som sjiilv inte iir nagon frimiirksamlare utan snarare en man som 

giima letar upp och bearbetar redan kiinda uppgifter som delvis har funnits publicerade i andra 

frimiirkshandbocker- litteratur eller tidskrifter som han sedan samanstiiller i en komplett handbok 

som de hiir tva Isliindska bockema. Henry har givetvis forskat en del sjiilv men ocksa tagit hjiilp av 

Islandsamlare fran bl.a. Island, Danmark, Sverige m.fl. som har haft specialkunskap om de olika 

utgavoma eller material att siinda in till hjiilp for att kunna positionsbestiimma varianter/skador i 

arken m.m. Givetvis har det Danska postmuseet varit en av stottepelama med sin fantastiska 

samling av Isliindska helark fran 1873-, tryckinformation samt bevarad korrespondens mellan 

tryckeriet Thiele i Kopenhamn och det IsHindska postverket. 

Hiir foljer nu nagra bildexempel ur boken. 

Frimarken levererade till Island: 

Stam p deliwries lo k daud 

Ship- l'o;;t ' ; hi~k·s 
ment r:r. nr. 

'.?.() 

:2 9 

Va lues 
print number ( ) 

2 - ~-8-! 6 sk 
se:Y. 4 sk-8 sk 

3 sk 

Leiter ,)j' Dr:panun: A rri' ;II 
Ministry Copenhagen R(·ykjavi l--

::' 8. 02.1873 Oi03 . 1S73 i:UL\Ii\7 .3 Dial l cl 

3 
.. , .. , 

6 _") _, 5/\ { I )-6A( I )- I ON l J 2--LOS i S/6 :;:g_o5. i 8 76 OS.U0.! X 'f) Arc:!tll!l ' 

16A(! )-20A( l )-40 ,..\ ( 1) 
serv. l OA( l ) -16!\( I ) 
20!\(;) 

4 35 !4 5A(2)-J 0:\ (2 ) 2X.OZ.l l\ 7lS Oi .03.1878 1h . n:~i::l'x \a kkm~u 

serv .5A( l ) 

5 "(, 
J: v 

.., ,., 

..:.1 l 0A~ 3 )-20A(2) 04 .03.1 881 0!.03.! 881 L\.03.IKSi Valdemar 

scrv .20Af2) 
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Exempel fn'ln utgavan 10 aur rod, Facit 12 och 26. 

Tryckschema: 

····-----------·--""''"' ................ ._ ____ __ -------·--- - .............................................. - ............ - ............... -

Print Post Thiele's Number Dt:livcry date h.Tforatiz.>n Perforaticn Wut,:r- lr:·.-cnc.:i 
nr. nr 11r. of shceb frum p rmter machine 

--------.. ·-----·----------·----............. _ . ________________ _ 

33 6 !000 April 1:376 i4xi3'1, Kll !! +'} 

., ~c 

.)., !4 "\{''' ,,,)\) 22.02.! 878 I 4x l 3 >: K i l l! 
J JS 17 _, 500 10.02.!8Si l4xLW2 KU n 
_-: 40 ~..., 

.J j ]()()() Ol.02.181U t4x!3~:· Kll li 
'1 41 46 2500 1 9.os.J gs<J !4x i3 Y: Kit !I - + 
6 46 81 4000 6/l 1- l 7 I 12. I S g 9 J4.xl3 '/: I<. i l- i !I'.' 1i 
.. , 

52 130 2000 ?6.07.1 ~95 14x l3 ::; K ~ l -11 l H ! 

g .:; .1 
.._.•""+ 154 2000 19.10.1897 l2 ·:;:, !] 

9 55 l64 JDOO 08.09. i 808 ! 2-Y. ll 
55 16:+ 2:500 24. I 0.! 098 !2~~1 !l 
55 164 1500 03 . l Ll898 '}]1, 

! - · . ll 
Ikm 61 

.,.,. 
-~ .J) un 20.08. I 904 !2/, ill 

Overprinted i GILD!: one sheet ofihc minrs ()or 
' 

7, and ca . 1887 sheets of the print.o; Sand 9. 

Teckningar pa varianter/skador i klicheerna: 
Beteckningen C.6 exempelvis nedan ar ett 16pnr. som man i efterfoljande bild som ar ett rutsystem 
forestallande en klichesattning pa 5x5 marken snabbt kan se positionen i de olika trycken. 
Da man mellan varje tryckomgang plockade isar klicheerna sa flyttar skadoma runt och en del 
kommer och gar da man all tid hade tillgang till extra klicheer. For att fa ett ark pa I 00 marken sa 
fick manju trycka 4 ganger nar det galler de fiesta aur-valorerna som ni sakert kanner till. 

~-~ ~~--
1, ; 1 ;,;n ni:n1 j -'1 

! l ,. ;;-; 
I j // t' I I 

/; ,I I 
1 a I ~- ·~J 
llli quarter I 
, I 

I I 
~, -+--- c·· _() ! r·· .. -~: 
[ .;:;;;~-"-' --~---···· ··-·· ···············-··········· -········--·1----'---- ···· ·····--· 
r fl r:n I i 

I Print 2 
j Fr:n l ; 
~ Prifl( J 

1' 

c~. '} 
--~--~ 

1 r; i ~~ [ _:. 
I ,., . r· -
1 t~rntt 1 

! P ri rn 7 

I Prrni <-' 

. Pr1n.t 9 

I p L'"" ~' . J ll 

'), 

' ~ ' . 

" \'1!"1 ., · }-' ,., 
·t.:. I 
...! ' ' -, 

·' 
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Klicheskador och positioner i de olika trycken: 

Cliche ilavvs, positions 10 aur 

Prnli . .J. Print 5 P:im6 

Den nya handbJken ar ju extra spannande och da tanker jag framfor alit pa utgavan 
Tva Kungar med sina I 00 ramklicheer och 8 tryckplatar for medaljongema med 
tryckplatsnwnrering 1-4 i hoger respektive vanster sida .(mitt i mellan 2 ark innan de delades), 
fran borjan ristade for hand i tryckplaten och senare med trycknummer stansade i platama. 

Boken ar pa Engelska och 153 sidor i svart-vitt tryck, inbunden i hardparm 29,5 x 21 em. 

Boken kommer att bli tryckt i en mycket begriinsad upplaga. 
Sa ar du intresserad av boken sa kontakta mig direkt for det firms risk fOr att boken blir slutsald 
ganska snabbt om intresset ar storre an Henry Regeling har raknat med. 
Jag har sant ut en email till alla de medlemmar som har lamnat emailadress till mig via 
auktionsverksarnheten for att !a en fOrsta indikation pa intresset och for att kunna ge Henry lite 
information om hur mfmga becker som vi kan vara intresserade av. 
Vi har kopt ett par extra exemplar men om de racker ar osakert. 

Har du intresse iiven for den @rsta boken (eller bara den) sa kontakta mig om detta sa 
skall jag ta fram ett paketpris for den om mojligt ( ordinarie pris samma som for den nya). 

It will be printed in a limited edition, so if you are interested, order now. 
The handbook can be ordered directly from Henry Regeling using the Postal Giro account or 
address below or contact me and I will contact Henry and come back with a invoice to you and 
information about the best way to pay. 

Price: incl. postage Euro 60,-- + Euro 7,50 for postalgiro fee (see below). 

Available at: H. Regeling, Bartoklaan l 06, 
NL-21 02 ZH Heemstede, The Netherlands. 

Payments to Henry Regeling can be made only on Post Giro Account; 4935215 or sending cash in 
a registered letter to the above mentioned address. 

lfyou have interest in the first handbook contact me or Henry about this one also and 
I or Henry will come back with a price (ordinary price is Euro 60). 

Vid intresse kontakta: Johnny Pernerfors, Draggensgatan 5, S-418 77 Goteborg. 
Tfn/Fax: 0046 (0)31 54 88 78. email: pernerfors@tele2.se 
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Det nva skildingbrevet. 

I Rapport nr 132 beskriver Per 01ov Abrahamson ett nyupptackt skildingbrev 
och Staller nagra fragor om noteringama pa brevet 
Brevet ar ett foljebrev till en penningforsandelse som sants fran Egilsstaoir avstamplat 
med A-stampel EGILSTADffi (inte Reykjavik) xx/10 (ar 1873, 1874 eller 1875, 
skildingfrimarkena anvandes till 1/8 1876) till Akureyri ankomststamplat med 
A-stampel AKUREYRI 22/10. 
Anteckningarna pa brevet ar dessa: 

84 kv (inte 84 Rd) : kv ar forkortning for viktenheten kvint 1 kvint var lika med 5 gram. 
84 kvint ar lika med 420 gram. For foljebrevet betalades inget sarskilt porto utan det sku1le 
frankeras i':led avgiften for paketet I den engelska upplagan av J6nsbok sidan 36 aterges 
"Postlagen for Island 26 februari 1872" i fri oversattning star det : 
For paket var portoavgiften 16 skilding per pund, del av ett pund riiknades sam ett heft pund. 
Ett pund var lika med 500 g dvs ett paket som vagde 420 gram sku1le betalas med 16 skilding. 
Vidare i pGstlagen star det: 
Om vardet iir angivet skall extra registreringsavgtjt beta/as med samma avgifi som.f(jr hrev. 
-1 skildingfor varje 100 Rd eller del darav av det pa utsidan angivna beloppet. 
Vardet ar angivet till 28 Rd 48 sk, dvs registringsavgiften ar 4 skilding. 
Det totala portot blir 16 sk + 4 sk = 20 sk. 
Hur stammer detta med frankeringen 4 sk + 8 sk = 12 sk? 
Det finns del av ett andra stampelavtryck till hoger pa 8 sk-frimarket Det hade knappast 
funnits om det bara varit tva frimarken pa brevet Detar mycket troligt att har suttit 
ytterligare ett 8 sk-frimarke !angst till hoger pa brevet. Det skulle i sa fall varit frankerat 
med 4 sk + 8 sk + 8 sk = 20 sk vilket stammer med utrakningen ovan och vikt- och 
vardenoteringama pa brevet 

Nr 43 ar troligen avgaende karteringsnummer fran_Egilsstaoir. 
338 ar troligen ankommande karteringsnummer fran Akureyri. 
Dessa nummer raknades vid denna tid fran postafgreioslans oppnande. (Inte per dag). 

Til har inget med 338 att gora utan ar inledningen till adressen, vilket marks pa 
bojningsformen av adressatens namn. Til styr genitiv; i "Norour- og Austuramtsins", 
ar de sista tva "s" en del av genitivformen av ordet "amtin". 

Kaj Librand 

I 

. -~t4 M~- ~· \ 

{;(; / frvl 
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Olafur Eliasson 
Re: Rapport nr. 132. "Nyt skiliingsbrev" av Per-Oiov. 
Jeg foler mig forpiigtet til at kommentere lidt pa artiklen elier maske snarere pa 
brevet. 

Denne stakkars mishandlede rest av et brev blev avstemplet Reykjavik (A) den 7/ I 0 
og ankomststempiet Akureyri den 22/ 10. Hvorfra "Egiisstaoir .. kommer ind i 
katalogets beskrivning aner jeg ikke; det er simpelthen nonsens. 

Brevet!brevresten var et folgebrev/adressebrev med en pengeforsendeise. 1 eKsten i 
SV-hjome lyder: ''Fylgir forsigl. skinnpoki mk A., innihald 28m 4 ('?) sk." Oversat 
lyder det: " Medfoiger forsegiet skindpose m::erket A (= adressaten), indhold 28 m (= 
mark= 16 skilling) 4 ('7) sk." (Jeg kan ikke tyde skillingbei6bet men det spiller ingen 
rolle i den eftertolgende portoanalyse ). Overst pa forsiden er der en v::egtnotering 
som henviser til v::egten av pengeposen: 84 kv (= kvint. 1 kv = 5gr). 
Porto for pakker i perioden 01.01.1873-01.08.1876 var 16 sk/pd og 
forsikringsavgiften var 4sk/1 OORd, d. v.s. mindsteavgift/porto for en pengepakke var 
20 sk. (Der hlev ikke kr::evet porto for et ahent folgebrev) . Der mangler altsa et 8 sk 
frimerke pa brevresten for at opm1 minsteporto. Om man ser efter sa kan man godt se 
en del av et andet Reykjavik stempel pa restene av 8 sk frimerket, som fonnodentlig 
ogsa har annulleret det manglende 8 sk merke. 

"N 43" er karteringssnummeret pa brevet. Det betyder siet ikke at "mindst 43 breve 
blev avsendt fra Reykjavik denne dag" . Enkeltkartering av almindelige breve ophorte 
i slutten av 1872. Derefter blev kun rekbreve og assurerte breve/pengebreve karteret. 

"Til" henviser til adressaten, ikke til "338" men det tall kan jeg ikke umiddelbart 
forklare . Jeg tror ikke det er en postal notering. Maske henviser det til mottagerens 
bokforing. 

Angaende forsendelsesvejen og -tiden sa var der i 1873 og nogen ar fremover syv 
posttransporter per ar med landpostbud pa postruten Reykjavik-Akureyri. 
Transporttiden blev beregnet til 7-10 dage per tur. Brevet transporttid pa 14-15 dage 
kan ikke anses som urimelig i oktober maned. 

Jeg rna ogsa kommentere Per-Olovs siutbem::erkninger. Jeg er ABSOLUT IKKE enig 
i at Dkr. 36.000,- ( + 25% omkostninger) er et " f)mdpris" for dette sorgelige vrag av et 
brev. Min personlige mening er at deter ca. I 00% for hoj pris. 

Denne brevresten bor overhoved ikke vises i ··en islandsk klassisk samling" pa en 
utstilling. Poeng for kvalitet vilie rasie nedover. 

P.S. Jeg kan selvfolgelig dokumentere alle de pastande angaende portotakster, 
avgifte, forsendelsesvej og -tid jeg her har fremsat. 

P.P.S. Nielsens attest: Den ville jeg geme se, det er nok et interressant og l::ererigt 
dokument for de av os som sysler lidt med isiandsk posthistorie. 
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UTGAFUMTLUN 
FRiMERKJA 2004 
Frimerkjasalan- Postphil 

fSIAND SQOO: iSLAND 5500 

435A-B 
436A 
437A 
805 

ISLAND 

1 

15. januar 
Sumarbl6m (2 frimerki ). Kr. 50 og 55 
100 ara afma:li heimastj6rnar (1 frimerki) Kr. 150 
100 ara afma:li heimastj6rnar, smabrk. Kr. 150 · 
Myntbref. 100 ara afma:li heimastj6rnar Kr. 3900 

1-YH~TI TOG:\11.1~ .... ,\ ISIA~DI COOT I'KlJ 

438A • 
439A-E 
G29 

11. mars 
100 ar fra pvi fyrsti gufutogarinn (Coot) var keyptur (1 frimerki ). Kr. 50 
Jarahiti (5 frimerki) Kr. 50, 55, 60, 90, 250 
Gjafamappa. Jarahiti . Kr. 750 

Norra=n gooafra?Oi 

15. april 
440A Noraurlandafrimerki- (Norra:n goaafra:ai 1). Smabrk. Kr. 11 0 
G30 Gjafamappa . Noraurlandafrfmerki - Norra:n goaafra:ai I. Kr. 1400 
H53 Hefti mea 2x2 frimerkjum - gamlir bilar. Kr. 60 x 4, kr. 240 
H54 Hefti mea 2x2 fr imerkjum- gamlir bilar. Kr. 85 x 4, kr. 340 

FR I M ERI(JAS ALAN 

~HIL 

60" 
C'1~~~ . -·- . . 

; 
P08ET ..... I?S~ 

VOlKSWAGtN I?S1 



441A-B 
442A 
443A 
HSS 
H56 

19. mai 

.~~~r· ·'-· 
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Evr6pumerki - sumarfrf (2 frfmerki). Kr. 60 og 85 
Sfldarcevintyrio 100 ara (1 frfmerki). Kr. 65 
Hringurinn 100 ara (1 frfmerki). Kr. 100 
Hefti m/1 0 Evr6pufrfmerkjum- sumarfrf. Kr. 60 x 10, kr. 600 
Hefti m/1 0 Evr6pufrfmerkjum- sumarfrf. Kr. 85 x 10, kr. 850 

fSIAND 100oo 

FYRSTA BIFREIDI N ,\ISLAND! - 1904 

2. september 
100 ar f ra pvf fyrsta bifreioin (Thomsen) kom til Islands (1 frfmerki) Kr. 100 
Villtir cet isveppir IV (2 frfmerki ). Kr. 50 og 60 

50' 
:: • t 

l<!"oldl\l\\111\ 
11\1 ,.\Jtiii:Pt l'llll 

444A 
445A-B 
446A 100 ar fra fyrstu fslensku almenningsveitunni, Reykdalsveitu (1 frfmerk i). Kr. 50 

DAGUR FRIMERKISINS - 8. OKT0BER 2004 

447A 
448A-B 
449A 

450A 
451A-B 
H57 
H58 
A04 

8rUtlr /06ffit hpSIM11.fU111. 

8. okt6ber 
Dagur frfmerkisins, smabrk. Kr. 250 
Skordyr (2 frfmerki). Kr. 50 og 70 
Franski spftalinn a Faskruosfiroi 100 ara (1 frfmerki). Kr. 60 

fsland 55°0 

4.n6vember 
J61afrfmerki (2 frfmerki ) Kr. 50 og 65 
Fuglar: sendlingur og 16uprcell (2 frfmerki) . Kr. 55 og 75 
Hefti m/1 0 j61afrfmerkjum. Kr. 50 x 10, kr. 500 
Hefti m/6 j61afrfmerkjum. Kr. 65 x 6, kr. 390 
Arsmappa 2004. Kr. 2700 

ATH! Utgafuacetlunin getur breyst m.t.t. verogildis og fr fmerkja. 

fslancl 
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Rundresan pa Island 14-17 oktober 2003 

Efter det att bade stockholmare och goteborgare anlant till 
Keflaviks flygplats och passerat tullen( suspekta frimarkssamlare 
kan man ju aldrig lita pa), taxfree butiken, bagage utlamningen 
samt vaxelkontoret fa kunde vi rakna in alla faren(baa) i bussen. 
v aran chauffor och siseron styrde oss mot 
varat forsta mal: Den bla lagunen. Har 
skulle det badas. Det sa oss att det varma 
och mineralhaltiga vattnet skulle vara bra 
for diverse sjukdomar och krampor sa som 
psoriasis, daliga leder mm. Tyvarr hande det 
sig nu sa att varan ordforande Stig fick sig nagot at hjartat och 
fick darmed tillbringa sin del av resan pa Reykjaviks sjukhus. 
Vi andra fortsatte var resa med visst vemod till hotell Ork. 
Vi akte langs kusten ditt och sag ut over havet pa vissa stallen 
och pa ett stalle stannade vi till, Tyvarr var det dalig sikt sa vi sag 
inte sa langt ut till havs men det vi sag var maktigt. Det blaste 
ganska sa bra sa vagorna gick hoga. Denna kustvag da, j a vag 
och vag det var som att aka pa en dubbelfilig valtad grusvag. Pa 
denna vag akte vii var "stora" buss och Steintor som var vann 
rattade pa som inget hade hant. Val framme vid Ork fick vi oss en 
stunds vila innan middagen serverades. Soppa har vi som var 
med upptackt att islanningarna ater med fortjusning, for vart vi 
an kom sa serverades soppa i nagon form. Inget negativt om 
soppa for alltid var den hemgjord och smakade utsokt. Just vara 
dagar da vi akte runt pa Island var det regn och dissigt sa det var 
valdigt gott att fa sig en talrik varm och god soppa att varma sig 
pa. Ork var fullbelagt den kvallen for dar var en grupp med 
japaner samtidigt med oss. Det marktes alldra helst da vi skulle 
ata fnlkost, det var da lite trangt i den lilla frukostmatsalen men 
det gick bra. Innan vi akte harifran skulle vi hunnit med att titta 
pa nagra av de vaxthus som finnes pa Island har och dar, men 
schemat var for tajt sa vi akte vidare pa varan fard. Harta, varan 
guide och Staintors kusin berattade massor med intressanta 
saker for oss emedans vi akte genom detta vackra landskap. 
Island har ju inga skogar och sadant men de har fulda en 
mangrik fauna trots sitt klimat, manga vackra blommor och 
buskar, de finns ju avbildade pa manga frimarken. Via Selfors 
och andra "stader" akte vi vidare mot var andra 
hotellovernattning pa hotellet vid Tingvellir. Pa vagen ditt akte vi 



11 

och tittade pa en gammal gard som de hittat, gomd under lavan 
och askan efter ett av Heklas utbrott. 
En bit ifran denna utgravning hade de ocksa byggt upp en kopia 
av denna gard, som vi var inne och tittade i. Vi stannade bland 
annat vi en liten mack mitt ute i obygden for en ben strackare 
och inhandling av dricka mm. Innehavaren blev nog smatt 
overraskad nar vi kom in och tomde halva drickaforradet. Vi 
skulle ocksa denna dag tita pa Geisir, , ..... ,. 
Som efter ett antal ar varit sovande men 
Nu vaknat och sprutar vatten ca vart 1 O:e 
minut. Hekla skymtade vi ocksa i bakgrunden 
vi va som narmast ca %mil ifran. Emedan vi 
akte genom detta fina och vackra landskap 
berattade Harta en hel del bland annat om 
deras vattar och troll, sagor och sagner. Det 
verkade som om varje dal och by hade sin 
sagen och sin vatte som vakade over omradet 

iSLAND 
3100 

var och en pa sitt satt. Hotellet i Tingvellir hade endast oppnat 
igen for oss. Det ar annars sasongsoppet 

La ufas och hade stangt for ca en manad sedan. 
Jag hamnade i ett litet rum med sned
Tak, mycket charmigt. Personalen sprang 
Runt och lade ut handdukar i rummen, 
Men verkade inte han pejl pa i vilka rum 

De varit i. Men de var trevliga och gjorde 
allt for att vi skulle trivas. De litade pa oss sa pass att nar vi 
skulle ha kaffe och avec, sa hade agaren stallt fram ett litet bord 
med diverse flaskor och sedan var det sjalvservering det var bara 
att anteckna vad man druckit pa listan och betala nar man 
checkade ut. Kaj hall ett foredrag for oss om alltingsutgavan 
eftersom vi nu var dar. 
Dagen darpa var vi ute och gick med Harta pa tingsplatsen, och 
hon berattade hur de firade denna helg idag och hur det har gatt 
till. Eftersom var lagman lag pa sjukhus sa fragade vi Johnny om 
han ville kliva upp pa lagberget och tala till oss. Men han tackade 
nej , konstigt ?? Som om lite regn och lerigt gras skulle satta stop 
for en sad an sak. Efter det gick vi langs den brant som delar 
Europa och nord Amerika at. Val uppe pa platan sag vi ut over 
tva varldsdelar. 
Efter det sa skulle vi vidare mot vattenfallet 
Gullfoss , som jag i alla fall bara satt pa fri
marke tidigare. Dar var det ocksa dags for 
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Lunch. I den lilla sovenirstugan serverade de 
Lammsoppa eller Cham pin j onsoppa. 
Vidare skulle vi nu mot Reykjavik och utstilllningen men vi var 
inte riktig fardiga med varan rundresa annu. 
Det fore detta biskopssatet Skarholt passerades. 874 

Vi fick ga in i Domkyrkan sam var oppen. ·~ 
En star och vacker kyrka for att ligga lite off < ~ 
Pa Island. Island har idag bara ett stift men dock '\?· 
Tva biskopar och den ene sitter har i Skarholt. ~!~ 
Han kallas for hjillpbiskop och trader in da biskopen 
I Reykjavik 8r borta alt semester. 
I grannbyn till Reykjavik sa ligger Laxness gard, 
Det skall under 2004 oppnas sam museum. 
Sista stoppet gjorde vi intill en ullfabrik, har fanns det trojor, 
vastar och tacken att kopa, en hel del annat ocksa bland annat 
handblast glas. Vill framme pa Hotell Sas Saga Radisson mote 
Marianne (Stigs fru) ass och hade en hillsning fran Stig att allt var 
vill. N agra var dock och halsade pa honom inn an det skulle bli 
mat. Efter nu ha 8kt runt i tre dagar sa skulle vi nu pa 
stadsvandring med Harta och vi skulle sluta pa kolaporti deras 
motsvarighet till Skarholmens loppmarknad. Det 8r ju typiskt tre 
dagar med regn pa var rundresa och nu i huvudstaden sol. 

Basta halsningar fran en av resenarerna( sekreteraren) 

Mikael Magnusson, Stig Fagerman delvis skymd av Kaj, Kaj Librand, Goran Heijtz, Jonas Persson, Tove Karlsen 
skymd av Janne, Jan Brandt, Ole Svinth del vis skymd av Hanne, Hann~ Knudsen, Berti! Kristensson Bengt 

Pahlman, Mats Edstrom, Britta Kristensson, Staffan Karlsson, Marianne Osterberg, Bengt Asp, Anna Jorgensen 
del vis skymd av Staffan, Ann-Eva Nilsson, Leif Jariiker, Douglas Storckenfeldt, Karin Holmberg, 

Finn Henningsen, Maj-Lis Attefalk, Anitha Schafer, Berti! Larsson, Kersti L~:sson , RolfL.Johansson, 
Johnny Pernerfors, Hertha J6nsd6ttir, Elisbeth Johansson. Ej med pii bild Stig Osterberg, Bjorn Soderstedt 

LeifOtterborg, Claes Forshill , HilmarE!iasson, Birgitta Gunnarsson, Tryggve Johansson 
Thure Mattsson, Frahm Riiland, Harriette Frahm, LeifNilsson. 
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En liten stampelforfragan. 

Kanske nagon au er i lasarkretsen kan hjalpa oss 
med denna stampel. Jag har fatt den via mail fran en 
au vara medlemmar i Nederlandema. 
I stampeln star det inget datum utan det star 
bokstaver istallet: F- X. Det ar stamplat 1990. 
Ar det mojligtvis nagon som vet nagot om denna och 
vad dessa bokstaver betyder samt hur lange 
anvandes den och i vilken omfattning. Ar det mojligen 
sa att det star for F= forsta och X:et for tio enligt 
romerska siffror sa det ar alltsa istallet for den 1 I 1 0 
1990 ???? Sekreteraren mottager gama svar sa 
kommer det i ndsta rapporten. · 
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Norrphil i Taby, utanfor Stockholm. 

N orrphil arrangerades av N orrorts filateliforening som fir a de 
jubileum med denna utstilllning. Konferensavdelningen pa Park 
hotell , som var i tva plan dar var utstilllningen belagen. Paden 
ena vaningen fanns samlingarna och pa den andra vaningen 
handlarna och postverken. Jag personligen tyckte det var bra 
med olika rum for de olika klasserna, var man intresserad av att 
titta pa traditionellt eller open gick man bara in i det rummet, en 
del sa att for de som inte vet indelningen for de olika klasserna 
vet inte vart de skall ga, hum jag tror att de ar ganska fa pa dessa 
utstallningar idag for de fiesta ar ju vana samlare och tillika 
utstallare. Men rummen var lite sma, for att vara pa ett hotells 
konferensavdelning. Jag tror inte hotellet klarar en konferens 
med elt stort rum for ca 100 gaster. I och med detta var det trangt 
hos handlarna da rummen inte var stora. Alla nordiska postverk 
var dar samt det tyska. Tyvarr var det en hel del sma saker som 
rorde till hela utstilllningen men de sakerna hangde ju pa 
ledningen for utstilllningen. Var forening hade ju ett antal 
medlemmar som stilllde ut pa denna utstilllning bla Per-Olov, Stig 
och Leif, vad de fick for bedomning och medalj gar att lasa pa 
nasta sida. Foreningen hade ocksa ett bord pa utstallningen ditt 
en del medlemmar sokte sig. Vi satt lite avigt till i kafeterian langs 
en vagg, och dar lokalen lastes 1 1

/2 timme inn an u tstilllningen 
stangde sajackor mm vi hade vid bordet blev inlasta. 
Foreningen sillde backer och kort fran varat jubileum och fick in 
en lite~ slant. Det var mycket folk ditresta sa jag han inte titta pa 
de samlingar jag ville se pa i den utstrackningen jag ville, jag han 
seen del av de jag hade prickat fori utstilllningskatalogen. 
Man traffar ju alltid en massa folk som fangar en och pratar en 
stund''eller man skall skriva papper mm, social samvaro ar det 
inget fel pa men man vill hinna med en del annat ocksa, titta pa 
samlingarna och handlarna tar ju sin tid. Katalogen var bra 
tyckte jag, det var tva intressanta artiklar i den som aven en som 
inte samlar frimarken kunde lasa och ta at sig en del av, de 
handlade om roslagsbanan och posten genom Taby vidare till 
Grisslehamn dvs delar av postvagen, illustrerat med vackra 
vykort mm. 
Detta var vad jag tyckte om denna utstilllning och skrev om. 

Sekreteraren 
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Hedersmedlem. 
Foreningen Islandssamlama har pa sitt arsmote 4.3 2004 beslutat att utse l>or l>orsteins 
Reykjavik Island till sin 6:e hedersmedlem. 
l>or Ia.r detta for sitt stora arbete som han utforde tillsammans med Per Hanner och Tore 
Runeborg for att Islandssamlama skulle kurma utge sina handbocker.Samt for sitt arbete med 
att forska i Islands riksarkiv och delge oss vad som har och firms i arkivet over nummer-och 
andra stamplar. 
Foreningen Ia.r gratulera l>or till derma utmarkelse och vi ser fram emot fortsatt samarbete. 

De ovriga hedersmedlemmarna i foreningen ar: 
Nr 1 Folke LOfstrom , 1975, OrdfOrande och en av grundama av Foreningen. 
Nr 2 *EAG Caroe, 1978, for stora insatser inom Islandsfilatelin , 
Nr 3 Axel Miltander, 1983, Ordforande och en av grundama av Islandsklubben i Goteborg. 
Nr 4 *Bernhard Beskow, 1988, Ordforande och en av grundama av Foreningen. 
Nr 5 Jon Aoalsteinn Jonsson ,2000, fOr sitt stora arbete fdr islandsfilateli samt forfattare till 

boken One Hundred Years of Icelandic Stamps) 873 - 1973. 
Nr 6 l>or l>orsteins , for sitt stora arbete med forskning pa Island for hjalp med handbockema. 

Foljande medlemmar bar EJ betalat sin medlemsavgift: (SEK 100:-) 

4 7,451 '7 58,7 66,797,83 7 

Foliande medlemmar bar att inbetala resterande medlemsavgift: {SEK) 

307 56:-, 520 20:- ,604 75:-,625 90:-, 655 100:-+71:- {sista Rapport) ,674 53:-, 
690 10:-+100:- {sista Rapport), 784 70:- ,794 100:-+100:- {sista Rapport 

815 6:-. 

Nya medlemmar 
Vi halsar foljande foljande medlemmar valkommna in i Foreningen. 
G 875 Saso Andonov, Island 

876 Sigurdur Gudmundsson, Island 
877 Leo Gillissen, Sverige 

G 878 Sven Pahlman, Sverige 
879 Bengt Rosberg, Sverige 

Norrphil2004. 
Jag skall tacka alia Ni medlemmar som passerade fOreningens bord (trots att vi var placerade i 
matsalen och darmed svara att firma.) . Det var valdigt trevligt att !a traffa Er, bla en langvaga 
medlem fran Schweiz.Jag hoppas att Ni farm ut nagot pa utstallningen fOr er samling,och Ni 
som inhandlade litteratur hos oss kommer att tycka om dessa alster. Vi tick inte salja 
fiimarken for att inte konkurrera med handlama.Juryns tidsbrist for att bedoma samlingar var 
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tnlkigt men detta lag utanfor deras kontroll da man inte fick tillgang till utrymmena for att 
montera samlingama forran langt in pa torsdagkvall.Det var inte mycket material for oss 
Islandssamlare att finna bland de darstades narvarande handlare. 

De medlemmar som stallde ut pa Norrphil och bedomdes: 
Stig Osterberg- Iceland Two Kings- 81p Stor Vermeil. 
Per-Olov Abrahamsson- Annorlunda maku1eringar av Islandska frimarken -75p Vermeil. 
Staffan Karlsson- Allierad postcencur i Tyskland- 81 p Vermeil.(Ej Islandssamling) 
Leif Nilsson- Nummerstamplar pa Islandska frimarken 1903 - 1959- 72p Stort Silver. 
Per-Erik Nilsson- The Saga ofPortokort in Sweden 1993-2001- 68p Silver.(Ej 
Islandssamling) 

Ett intressant brev av Siluettutgavan 1912- Fredrik VIII- 20 aur bla. 
- --·------- - ------ ----·-----------·-··-·--·-·--- ····· ··---··-· - -·--· ··------.. 

Brevet avsant fran Island (dock ingen stampel som sager var brevet kommer fran) det har en 
transit stampel KRISTIANSAND (Norge) Paquebot(Hoskins nr 319) ca 49x27 mm kand 
anvandningstid 1897- 1935. Maskinstampel Kristiansand -1.11.12 kand anvandningstid 
1906- 1912. 
Porto for utlandsbrev 20gr. Ar 20 Aur ,avsandningssigill pa baksidan "Kaiserlich Deutschen 
Konsulates in Island" till Erfurt Tyskland. 
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Hant i Stockholm under hosten -03 

Pa motet den 4 I 9 var 12 medlemmar samlade till 
mote for att kolla upp vad som hade hant inom den 
islandska filatelin under sommaren. Vi lyssnade pa 
P-0 Aberhamson som berattade om tollur, som var 
en avgift som togs ut pa paketen som skickades pa 
Island, detta brukades mellan 1913-1938. 
P-0 fick dessutom inteckningen samt Stig fick ett 
trostpris. 

Den 2 I 1 0 var vi 11 medlemmar som traffades och 
fick lyssna pa Stig Nar han berattade om sina tva 
kungar med dess olika variante'r mm. 
Sven-Erik Ahgren vann inteckningen och jan Brant 
vann trostpriset. 

November den 6:e var vi alla ater fran Island och 
pratade om den resan och vissa hade med sig bilder 
som gick runt. Johnny och Leif tackades for et 
arrangemang vi fick ta del av pa Island med vad de 
tva herrarna fixat at oss. Var nye medlem Hans 
Westin vann in teckningen och P-0 vann trostpriset. 

Julmotet da var det kaffe, glogg och pepparkakor 
med mera som brukligt, dock inte Stig som lucia 
(suck inte i ar hailer). 12 medlemmar kom for att fa 
hora pa Mats som berattade om 
postresekrediteringar pa Island, ocksa om de olika 
frankotecknen som anvandes pa dessa. 
Da Leonard vann inteckningen och hans tredje 
belonades han med en postfrisk serie av Bjornsson. 
Hans Westin vann trostpriset. 
Marianne Osterberg tackades med en liten blomma 
av sekreteraren for att hon bakar till oss pa motena. 
Tack Marianne for dina goda bullar ! 
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0 

Arsmotet den 3 mars 2004 

Arsmotet agde rum i den lokal vi alltid ar i pa 
ostermalms foreningsgard. Hela 15 medlemmar och 
tva gaster (respektive till tva av medlemmarna) hade 
tagit sig ditt for att visa sitt intresse. 
Till motets ordforande valdes Stig Osterberg och 
sekreterare Mikael Magnusson. Stig svingade 
klubban och betade av dagordningen i rask takt. 
Det var intet mycket nytt att komma med, inga 
rnotioner hade inkommit till motet. Ett forslag inkom 
dock fran kassor Leif Nilsson att utse Thor 
Thorsteins till hedersmedlem i foreningen, detta 
disku terades och Arsmotet beslu tade att valja Thor 
Thorstein till hedersmedlem. Han har hjalpt klubben 
en hel del och han ar ocksa mycket kunnig ett gott 
exempel ar hans nya bok om brostamplar. 
Omval rakt over pa de som stod i tur att omvaljas, 
dvs Mikael Magnusson, George Sund, Hilmar 
Eliasson, Jan Brant, Bjorn Soderstedt samt Stig 
Osterberg blev vald som ordforande ett ar till. 
I ovrigt var det inget att kommentera utom att vi har 
en mycket god ekonomi som var revisor Jan tycktes 
skottes mycket bra. 

Till motet serverades landgangar och det kanske var 
den bidragande orsaken till att sa manga kommit. 
Efter arsmotet fortsatte vi och pratade om lite av 
varje och de vanliga fragorna vi har pa en vanlig 
klubbtraff. 

Styrelsen tackar for fortroendet for det gangna aret 
och hoppas vi kan driva er och klubben lika bra 
under 2004. Tack ! 

sekreteraren 
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Tiivlingsdags !!! 

Grattis till vinnama i forra numret au 
rapporten sam far ett block/ ark med viittar 
de sju vinnama iir: 

Nils-Goran Nyberg, Alta 
Lars-Erik Larsson, Friinsta 
Leif Ostelind, Striingniis 
Tommy Hevalin, Sundsvall 
Leonard Karlsson, Sollentuna 
Tommy Alderbring, Angelholm 
Eigil Rasmusen, Haderslev Danmark 

Nasta tiivling gar man likadant sam i den 
tidigare, dvs man skickar sitt namn och 
adress pa ett vykort till sekreteraren 
(adress hittar ni pa forsta sidan). Denna 
gangen iir det fem styckena arsatser fran 
1994 sam star i tur att bli utlottade till 
nagra lyckliga vinnare. Kortet skall vara 
sekreteraren tillhanda fore den 31 maj. 
Lycka till allihopa !!! 
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Ett intressant adressbrev fran Island 1920 till Danmark. 

Framsidan: 
Adressbrevet ar frankerat med 3-strip + I enkei marke Facit 9I - 3 aur, 2 kr Fredrik VIII 
Facit 1I9 , par Christian X 8 aur brun Facit I30. 
Totalt porto 2.20 kr for vikten 5 kg till Kopenhamn. Brevet ar avsant frtm Eskifjordur I4.X.20 
B2cl (Enll>or:s brostampel handbok 2003.) 

I 
I
I ·. " • ~ • • ,., , .. "···'•··••" '· 

~- · • !.~ _ . .;, ,. ,, ............ '' 

Baksidan: 
Pa baksidan ar foijande stamplar anbringade: Reykjavik -5.XI.20 B2c l ,R-26, samt 
ankom"5tstamplad Kj0benhavns Pakkepost -4. I2.20.2.POST. 

Fragan som foljer ar: Varfor har det tagit nastan 4 veckor for paketet har ankommit till 
Reykjavik? Sedan tog det nastan I manad for paketet att ankomma till Kj0benhavn. 
Nasta fraga ar: Ar portot ratt? 
Svar pa sporsmalet kan skickas till Sekreteraren. Da kan vi beratta om detta i nasta Rapport . 

. _.,., .. ,;,,. . 

·'I 

,'\.J.. !'lJ l 'lJ .HS.JjJ Op ~"''lJ."fd/.I!J}f/ 

·:Ru1.l~ l:lJ!-\ ~} SUr.JlU~:-:-;,:tt iY 
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Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-hana Karlaplan. 
Moteslokalen ligger i samma hus som tunnelbanan. Med 
ingang fran Valhallavagen. Pa alla moten bjuds det pa kaffe 
och bulle. Motena borjar kl. 19.00 

Motesdagar samt teman under varsasongen 2004: 
15/1 Liten auktion.Nummerstamplar,Leif Nilsson visar delar av sin samling 

5/2 Liten auktion. 

4/3 Foreningen hailer Arsmote.Liten auktion 

1/4 Liten auktion 

22/5 Motet borjar kl12.00. Varavslutning hemma hos 
Leif Nilsson, obligatorisk anmalan pa tfn 0176- 420 85 
Auktion (Auktionslista utsande~ med Mars Rapporten) 

Varens moten i Goteborg: 
Gardabo: Garverigatan 2, hallplats Svingeln. Moteslokalen ar oppen fran kl. 
18.30 och vi borjar motet kl. 19.00. 

8/1 Stamplar och bilder fran ESKIFJORDUR. 
"Tag med vad du har". 

12/2 Arsmote. Minnespoststamplar och porslinsplattor, Tom Rinman 
uppdaterar oss med vad han har funnit ut. 

26/2 Visning av auktionsobjekten. 

28/2 STOR VARAUKTION,i klubbens lokaler kl 11.00. 

11 I 3 Islands postala handelser 1903-1943. J .Pernerfors . 

8/4 Da det ar skartorsdag sa flyttas motet till 22 april. 

22/4 ArsmotesfOrhandlingarna aterupptas <Arsmotet ajournerades) 
.Aland,Bjorn Soderstedt pratar om postvagen pa Aland.En ogrupp som 
Island har manga utbyten med bl.a Ospelen dar ocksa Faroarna deltager. 

6/5 Varfest tillsammans med SFF. 

13/5 Nummerstamplar, LeifNilsson kommer ner fran Stockholm och 
visar delar av sin fantastiska samling. 

ALLA MEDLEMMAR AR V ALKOMNA ATT BESOKA V ARA MOTEN I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 
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Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i GOteborg. 
F oreningen Islandssarnlama 
Ordforande 
Stig Osterberg 
Dalenvagen 8 
136 91 Haninge 
TeVFax 08-500 341 46 
stickan.island@swipnet.se 

Islandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
TeVFax 031- 54 88 78 
pernerfors@tele2. se 

Postgiro 40 29 57 - 5 
Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Larsbodavagen 72 
123 41 Farsta 
Tel 08 -604 12 77 
mikaeldansochstamps@telia.com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 5 I Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges. frarnsida@compaqnet. se 

Vern vamler jag mig till nar jag har fragor rorande foliande? 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
TeVFax 0176-420 85 
Leif.A.Nilsson@telia.com 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 6 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300- 134 88 
lennart@aid.se 

Medlemsansokan 
Medlemsavgi ft 
Rapporter 

Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Ordfcirande 

Islandssamlarna!lslandsklubben-Kassoren 
Islandssamlarna!lslandsklubben 
Islandssamlarna 

Text till Rapporten 
Adressandring 
Auktioner i Rapporten 
Auktioner i Ovrigt 

Islandssarrilarna 
Islandssamlarna!Islandsklubben 
Islandssamlarna 
Islandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften lor 2004 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 100:- (Do not send checks,charges is to high) 
V AR V ANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSA VGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Medlemsavgift for 2004 SEK 100:-
Utlandsmedlemmar betalar €15 eller $15 

Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NV!!!!!! Please pav Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $, € (kan ej jamt belopp sandas 
overfores restbelopp till niistkommande ar). 

Bestiill gamla Rapporter kostar bara 10:-/nummer+porto,dessa ar ett maste fOr en 
islandss.amlares referensbibliotek da de innehaller mycket liisviirt. Bestiillning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Skaneland 04 Kristianstad 11 - 12 september 2004 
Forum Kopenhamn 5-7 nov 2004 
Nordia Goteborg 26- 29 maj 2005 Ink! lslandsklubbens 40-ars jubileum 
Mare Balticum Mariehamn 26 - 28 augusti 2005 
Finlandia 2005 ??? 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 25 Februari, Juni RAPPORTEN AR 20 Maj ,September 
RAPPORTEN AR 25 Augusti, FOR December RAPPORTEN AR 20 november 

Foreningen Islandsamlarna Islandsklubben i GOteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt 
ev.uppgifter om sarskilda samlingsomraden som var och en anmalt.Registret far endast anvandas internt 
inom loreningen och klubben. 

VISIT 0 UR WEBSITE: HTTP:/ /home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 
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