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Hej alla Islandsfantaster! 
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Nu ar det snart jul det gar fort nar man har kul. Hastens 
moten ar redan over och vi har haft det trevligt pa vara 
sammankomster. Hasten har varit spackad med 
aktiviteter bland annat har det ju varit utstallning i 
Kristandstad, Skaneland 04 mer om den utsta.llningen 
kan ni lasa om i denna rapport. Det har inkommit 
mycket Matrial till redaktionen sa jag har fatt salla bland 
rna terialet och det kommer i nastkommande n ummer. 
Snon har ju gjort att man hallre sitter inne och pysslar 
med frimarken an ar u te fast vissa saker maste man ju 
gora sa som skotta garageuppfarten och sa man kommer 
fram. Vi kan varmt se fram emot en minst sagt lika 
handelserik var med landsortsmote i Orebro samt Nordia 
i Goteborg. Hoppas ni kommer och deltager i vara 
sammankomster ju fler vi ar och blir desto roligare far vi. 
Ha det nu sa bra sa syns vi pa nagot utav vara moten 
annars ar det bara a tt onska eder alia: 

P.n gfade[ig j6[ og eitt 
farsaeft k.gmmandir ar 

Onskgr styrefsen. 
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Fn1n min horisont ............... . 

Hej igen alia Islandssamlare, nar jag sitter har i novembermorkret och forsoker !a ihop migra 
rader till Er. Laste nyss i en tidskrift att november ar svenskarnas varsta manad. Men den har 
en fordel man kan vara inne och slipper ge sig uti den biOta kalla naturen. I stiillet kan man 
lugnt plocka fram sina frimarken, kataloger, fastsattare och haften. Samt boija montera alia 
nyinkop man gjort under aret! Kanske harman hittat just det marke som man lange saknat? 
Tyvarr kunde jag inte i ar folja med till Kopenhamn och Forum. De som var dar meddelade 
att det som vanligt var trevligt med alia kontakter med danskar, islandare,tyskar och alla dit
resta svenskar. Var kassor var som vanligt aktiv och lyckades varva tre nya medlemmar, dessa 
halsar vi varmt valkomna. Snart ar det dags att boija tanka pa Nordia 05. Vi som har turen att 
komma med och !a visa vara samlingar f'ar hoppas att juryn dar ar pruast ordentligt, ty vad jag 
hort blir det ratt manga samlingar fran vara omraden. Det lar val inte komma nagot som 
Bibel-brevet i Kristianstad. 
Fick nyligen boken Stamps of Iceland II av Henry Regeling, en bok som jag varmt kan 
rekommendera. Dar hittar man det mesta om Christian IX och Tva Kungar. Har inte last den 
forsta boken av honom annu men ryktet sager att aven den skall vara bra. 
A. ven i ar som vanligt boijar katalogerna droppa in, alia samtidigt nastan. Bevakar man alia 
auktionerna har man nog full sysselsattning, plus att man bor ha en valfylld planbok. 

Har varit och talat om Island pa nagra andra filatelistfdreningar och aven dar kunnat 
konstatera att de flesta deltagarna ar mogna man och kvinnor. Forhoppningsvis kommer 
snart ungdomarna i stora skaror till vara sammankomster. Kanske tycker de att frimarken inte 
ar sa roligt det finns ju brev och vykort att samla ocksa. Det behover ju inte vara sa markvar
digt att samla frimarken. Man f'ar namligen samla hur och vad man vill, kanske motiv eller 
landsamling. Har varit pa ett par andra foreningar och det var ungefar som hos oss, fOrst ett 

lite mote, sedan kanske foredrag, auktion och lotteri. Tycker kanske man nagon gang kunde 
visa en film, nar det galler oss kanske en fran Island, behover ej vara om frimarken. A. ven 
nagon samlare som visar hur han samlar, behover ej vara nagon utstallningssamling det gar 
lika bra med insticksbok eller visirblad. Alia har val inte monterat sina samlingar och kan 
kanske !a tips av etablerade sarnlare hur man kan montera samlingen. 

Nu ar det snart dags igen for Lucia ochjul och nyarsfirande, sa jag slutar med att onska ER 
GOD JUL och GOTT NYTT AR 

Stig Osterberg Ordforande 
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De isHi.nska vattarna vilka ar de?? 

De islanska folksagorna ar mycket populara inte bara pa Island 
utan de .finnes oversatta till en hel del andra sprak. 

De islanska "julvattarna" sam utkom pa frimarken 2001 & 2002 
och aven sam brevmarken 2003 det skall detta handla om. 

Dessa vattar kommer namligen olika dagar fore jul och har ocksa 
olika sidor samt ocksa olika sysslor pa gardama. 

Sa har foljer nu berattelsen om de 13 vattarna. 

I en grotta hogt uppe i de bla bergen ditt endast ditt troll och andra 
trolltyg vagade bege sig, dar stod mamma Gryla och rorde i en 

gryta pa den vedeldade spisen. Pappa Leppaludi satt i sin sang 
som han inte lamnade om han inte var tvungen till det. Fran den 

ena morka homan hordes det ett kanarrande och gaspande och ett 
viskande sorl. Det var vattarna sam hall pa att vakna efter deras 

Zanga somn. Det ar snart jul och det ar dags for dem att sta pa 
egna ben och ut pa sina uppdrag. Vattarna vaknade till och efter 
nagra timmar var de klara och satt och at de mor hade lagat till. 
Yuletide deras katt hade ocksa vaknat och ville ocksa ha mat. 

Vattama var nu matta efter Mar Grylas gryta ochforberadde sig for 
deras julvandring. Nu gav sig vattarna ivag en efter en, varje kvall 
sa gav si en ivag da morkret sankt sig. Och efter det att den forsta 
hade gett sig ivag sa kunde det hand konstiga saker pa gardama 

da vattarna var i farten. 

Det hela borjade pa natten den 12 december da Stekkjastaur kom. 
Han gick in till faren och hade kul med dem sa att de inte kunde 
sova. Han fortsatte anda tills det att bonden kom upp och 
kontrollerade vad sam stod pa. Da forsvann han och tog sig till 
nasta gard Han vande hemat igen den 25:e december. Nasta kvall 
kom Giljagaur. Han gick till kama och tittade till dem sa att 
telsammans med kama for det skulle den inte. Sedan proud rack 
han aven mjolken direkt ur spenen pa kama for att se om den var 
bra till gardens folk och till kalvama. Fick han inte det sa kunde 
han stalla till det sa att mjolken blev dalig eller sa gick han 
bars ark och hallde ur all mjolk sam de redan hade mjolkat pa 
golvet. Han begav sig hemat igen den 26:dec. 
Pa kvallen den 14:dec kom Stufur. Han var den blygaste au dem 
och han kontrollerade renligheten i koket. Hade garden dessutom 
en vacker piga sam lagade maten sa kunde han sitta i timmar i ett 
hom och vanta och bara beundra henna innan han kontrollerade 
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att grytoma var rengjorda ordenligt. Efter det kunde han ocksa fa 
sig en bit mat. Han vande hemat igen den 27:e dec 
Den 15:dec kom Pvorusleikir. Han var lang och small sam en 
flaggstang. Han var snabb och snal sa han sprang runt mellan 
gardarna och stal mat ur grytoma emedan de hall pa med annat 
och inte hade uppsikt over grytan. Han vande hemat den 28:e dec. 
Den 16:e dec kom pottaseikir. Han hade stora hander sa han 
kunde ta fram de stora skalarna ur matforradet med, men ocksa 
for att ibland till och med ta skalen direkt ur handen pa kokspigan 
niir han var pa vag ut med den tilljordkiillaren. Han begav sig 
hemat igen den 29:e dec. Den 17:e kom askasleikir. Han var smal 
och vig for han agnade sig at att ta fran de sjuka, gamla eller de 
sam lag i sin sang ochfick mat. Niir de hade atitfardigt sa stiillde 
de brickan pa golvet och da var han snabbt framme eftersom han 
ofia da befann sig under sangen och at ·da upp vad de hade 
liimnat. 
Han begav sig hemat igen den 30:e dec. Den 18:e kom 
Hurdaskellir. Han besokte alltid Teasing pepole sent pa kviillama 
han slog i dorrarna och Jorde vas en sa att aven hundarna blev 
skriimda och fiydde. Han beg au sig hemat igen den 31 :a dec. 
Den 19:e dec kom skyrgamur. Han var en knubbig en sam var 
fortjust i god mat bar det speciella och speciellt skyr. Han viinde 
hemat igen den 1 :a jan. Den 20:e kom Bjugnakraekir. Han var 
mycket vig och klattrade mycket bra. Detta beroende pa att han 
var ute efter gardamas korvar sam ofiast hangde uppe i taket. Han 
var ocksa den au vattarna sam han med att besoka flest gardar 
efier sin iver pa korv. Han begav sig hemat igen den 2:ajan. Den 
21 :a dec kom gluggagaegir. Han tog sig in i gardarna genom ett 
fonster. Han var mycket forsynt sa han kollade genom fonstren 
forst vad de gjorde och vantande pa ett lampligt tillfalle att komma 
in. Skulle nag on mot formodan upptiicka honom sa gav han ifran 
sig ett spoklikt skratt och bamen blev riidda om de sag honom for 
hans fula ansikte. Hade man ett ansikte ritat i frosten pa rut an niir 
man vaknade pa morgonen da var det en halsning fran 
gluggagaegir, da hade han varit pa besok under natten. Han begav 
sig hemat igen den 3:e jan. Den 22:a dec kom Gattapefur. Han 
liknade en gammal man med en viildigt lang nasa. Han hall sig 
niimligen pa avstand och luktade till sig var han kunde bege sig for 
attfinna god mat och det han behovde. Det var ju det snabbaste 
sattet att finna det han ville ha. Sa tyckte man att det drag i huset 
sa kunde det vara Gattapefur sam hade glantat lite pa dorren for 
att lukta lite efter mat. Han begav sig hemat igen den 4:e jan. Den 
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23:e dec kom Ketkrokur. Han var en saktfardig liten en sam ofiast 
var val pa kladd da han aldrig gick in i gardarna utan satt pa 
taken och hade en krok med sig sam han genom skorstenen eller 
nagon annan oppning fiskade upp den mat han behovde. Han 
beg au sig he mat igen den 5:e jan. Och pa julafions kvall kom 
Kertasnikir. Han gomde sig oftast i homoma dar ingen sag honom 
och nar ingen sag sa dampade han ljuset med att antingen byta ut 
det om det var nytt till ett kortare eller om det var ett bra ljus sa 
byte han det mot ett sam var samre gjort och sedan tog han med de 
allra basta ljusen med sig hem till mar Gryla. Nar han hade 
dampat belysningen i hela huset sag ingen honom och da kunde 
han tassafram ochfa sig lite mat. Han begav sig hemat igen den 
6:e jan. Den 6:e jan ar ju tretton dags afton och da ar alla vattarna 
hemma igen has mar och far och da firar de med mat sam de fatt 
med sig fran deras strovtag och hyss pa gardarna. 

Det var i korthet vad dessa vattar gar och sysslar med vill man 
las a mer sa kan man las a mer i ))Islandic folk tales )). Den forsta 

utgavan au dessa kom 1862 och var nertecknade au Jon Amason. 

!jfeoifeg jk 
~'v[errv 

C6ristmds 
,,,timmtr /',>1/<i'"'''tl/ 
,,Jr ,J..n/:,1 J..uid<J,/r,z 

'fd,J./o!nii/Urkullll\r,/la 
'/llli!Ufo'Ul' OI/ In• 

l~l.omdspo~tur rlf 

t.;/;,/,Jdl/r :Nroi/1/lo/r 

1~/oJ o'r<l<l l!r/1/\!I:IJ '1/fll 

:::. ianaspostur nf 

'"I"'.Jf'mlf •<1 ,,1/un.j/ '<.:)..; 

.rr ·~d!//,-.:/11<1111 

1~ 
2; 
-::::: 



6 

Hafte fran Faroarna med fel inhaftning finnes fler ? 

Derma fn1ga har inkommit fran Bjom Hagberg i Goteborg. 
Han undrar nfu:nligen detta och det galler det hafte som 
utkom i maj i ar (2004). Han sk..river sa har: Nar mina 
hmlen kom visade det sig att ett av dem hade fatt omvand 
infastning. Normalt brukar de ju vara infastade pa vanster 
sida nar man oppnar haftet men i mitt hafte satt alltsa 
infastningen till hager. Jag tankte da att detta da kunde 
vara en variant var pa jag bestallde fler men fick da till svar 
att: Alia haft en fran den aktuella u tgavan skulle vara infasta 
pa vanstersida och att de fran det faroiska postverket kunde 
byta ut det felaktiga haftet och skicka ett nytt mot att jag 
sande in det jag tidigare fatt. Det gjorde jag ju naturligtvis 
inte men jag bara undrar nu ar det mojligtvis fler an jag 
som fatt detta fel infastade hafte? Hor da aver till mig och 
meddela detta, det kan ju vara kul att veta om det ar nagon 
raritet eller om det har kommit ut en storre upplaga pa 
detta hafte. Skriv till: Bjorn Hagberg, Box 2548, 403 17 
Goteborg. 

Jaja meddela inte bara Bjorn om detta utan meddela ocksa 
redaktionen av rapporten sa kan flera fa reda pa om det 
finnes flera av detta hafte ute pa samlarmarknaden. 

Hej pa er ! Jag ar medlem 788 och undrar om nagon kan 
hjalpa mig med att fylla mina luckor. Jag soker postfriska 
he lark. 
Soker foljande ark med facitnummer: 

284,309,310,322,323,376,371,372,489,498,499, 
589,590,602,603,615,616,617,618,619,620,621, 
622,623,624,629,630,631,632,635,636,642,645, 
646,647,648,649,651,652,658,659,665,667,669, 
670,671,672,674,675,676,677,685,686,702samt703. 

Ring eller skriv till: Bjorn Cederroth, Verdandivagen 44, 
194 62 Upplands-Vasby. Tele: 08-590 845 41. 
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V ALKOMl~A TJIL 
LANDSORTSMOTE I OREBRO LORDAGEN DEN 12 MARS 2005. 

Fdreningen tanker hi1lla ett L-'\NDSORTSMOTE i Orebro p<ilo,·dagen den 12:e mars 2005. 
Detar Bla Bands lokalen pa Gustaf Adolfs aile 10 som blir var motesplats. Varden Iigger 
kan du sjalv se pa bifogade karta over staden. Den Jigger alldeles invid jarnvagsstationen for 
den som foredrar detta transportmedel och ar latt att hitta fOr den bilburne fran 
motorvagen. Om du kommer soderifran sa tar du av vid. avfarten efter Scandic-hotellet och 
kommer du ''orrifran tar du av vid avt~u·ten efter EurosloD-hotellet (bada dessa syns tydligt 
fran motor-vagen) och aker sedan in mot stadens centrum. Fl:dj Ekcrsvagen - Vastra 
Nobelgatan. Svanz sedan till vanster omedelbart innan j i:i.rnvii.~;sundergLingen och sedan till 
vanster igen vid Gustaf Adolfs a ile saar du framme . 

Vi kommer at: ordna ett program som t.ex. liten mstiillning ~1v medlemmarnas 
samlingar. Lotteri pris 20:-/lott, bvtesmaterial. frimarJ;;;bandlare 2 st (Anders Gronqvist och 
Staffan Andersson firma Frimarkstjanst i 6rebro). 6nskar n£Ls on avEr att handlarna skall ta 
med sig annat material utover Island,Faroarna ,Gronl-and och DWI sa meddela Mikael 
Magnusson det per telefo eller e-mail.Foredrag av StafLm Karlsson ,vad han kommer att 
prata om far vi hora nar vi kommer dit (En spannande hemli~;het).En auktion skall vi ocksa 
hinna med ca 100 objekt. 

Motet borjar kl. 11 .00 (men du fa r gjrna komnw tidig.tre) med att Ordforanclena 
fran Stockholm och Goteborg siiger nagra ore!. Kaffe, bu.tlar od1 kakor bjud::; clet pa. 

Lordagshallen planeras att tillbringas pa hotel! i OrefY:o, vilket vet vi ej annu (vi 
skall forsoka forhandla med na;?;ot ink! gemensam middas pa br[llJen) .Anmalan m::lste vi ha 
for detta under Januari 2005. 

]a nu beror det bara pa Dig (Er) medlemmar om det heLl sk:aL bli sncce elleL' fiasko! Vi i 
styrelsen skal] gora aJlt foL' att .Qu skall komma att trivas. Pro:?,rammet kommer att "spikas" i 
December Rapporten . Det tar inte mer an drygt 2 timnua· att bila till Orebro fran 
Stockholm resp. Goteborgsregionerna. Men det vore nalnrligtvis annu roligare om Du som 
bor pa andra orter och som normalt inte kan besoka v;h'<! m()ten kan komma. Detar faktiskt 
for Din skull som vi fo rlagt moiet till Orebro. Jag kan n:'istan ::;arantera att ett liknancle 
utbucl av Islanclskt material aldrig har torekommit i Sver ige od1 det vore v~il kul, om vi till 
kommancle <tr kan forts<Hta med liknande moten. 

,..,... 
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Tivlingsdags !!! 

Grattis till vinnama i forra numret au 
rapport en sam far en arssats de fem 

. .. 
vznnama ar: 

E Vieyra, Deume, Belgien 
Tommy Heurlin, Sundsvall 
Bjorn Soderstedt, Stockholm 
Kjell Larsson, Goteborg 
Bo Edman, Kopparberg 

Nasta tavling gar man likadant sam dem i 
tidigare nummer, dvs man skickar sitt 
namn och adress samt medlemsnummer 
pa ett vykort till sekreteraren (adress hittar 
ni pa forst a sidan). Eftersom det ar jul nu 
snart sa ar det fem styckena hemliga 
paket med filatelistiska godsaker sam man 
kan vinna om man har turen att bli dragen 
sam ·en au vznnama. 
Vykortet skall vara sekreteraren tillhanda 
senast den 18 februari 2005. 

Lycka till allihopa !!! 
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Skanelanci 2004 

Bland de utsUillda samlingarna fanns foljande samlingar 
av Islandssamlarnas mecilemmar. 

I mastarklassen: 

Rolf L Johansson Dansk Vastinciien 
Privat, ut!andsk och dansk postal sc>rvice 
pa DVI 175S-1879. 

I klassen for trad itionell filateli: 

Rolf L Johansson 
Guld 

Douglas Storckenfeldt 
Guld 

Johnny Pernerfors 

Vermeil 

Sigvard Grelson 
Vermeil 

Staffan Karlsson 
Vermeil 

Per-Erik Nilsson 
Vermeil 

Danska V~istindien 

Specialsarnling tryckuppla~s '-• :· med brev.Bbnd breven m~'trktes ett 
frankerat med F nr 1, 3 cet:t och F :lr 2, 4 cent, 
ett av tva kanda med detta 4 centfr irna rke. 

Island 1873-1 901 
Forutom "Bibelbrevet" visades nu1 nga andra intressanta for
sanddser. Ass-brev till Kopen. ham n med porto 4 i aur frankerat 
16 aur, 2x 10 aur och 5 aur b!:l lm:dmi~g 14.Trycksaksbanderoll 
till USA via Leith frankerat med 5 a.m gron tandning 14, 2:a 
trycket.Trycksakskuvert till 1<'ti!'nber,~, pr SI S Stabil via England 
med Shipletter-stampel , fra11kering 5 aur gron tandning 12 3f-t 3:e 
trycket. 

Island 1873-1943 med inribuing pit varianter.Christian IX 
variant "onykter kung~' pa fyrblock visades, enligt uppgift for 
forsta gangen. 

Sigvard sbillde inte ut sin sanding klassi skt Island utan 
posthistoria fran Jamtland. 

Krigsfange I Krigsfange lii.ge r Tys kb :1cl I 914 - 19 18. 

Stiillde ut Portokort 1993 - 2001 o.::h samlingen Turistporto 
1994 - 1998 

Ett bra resultat p:t en trevlig utstallning. 
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Denna notis ar sa:'Cad ur tidningen City den 9 september 2004 dagama 
innan utstallningen Skaneland 04 i Kristianstad. 

KRISTIANSTAD. Frimarks
samlaren Douglas Storck
enfeldt i Ahus har lyckats fa 
tag pa den storsta filatelis
tiska rariteten fran Island. 

ret islandskt brev med 23 
rrimarken lag glomt i en bibel 
i nastan 100 ar. I dag ar 
"Bibelbrevet" vart flera miljo
ner och ska visas i Sverige 
pa utstallning i Kristianstad 
helgen 11-12 september. 

- Jag har iigt brevet ett 
tag, sager Douglas Storck
enfeldt. 

Det har val inte undgatt nagon att det ar utstallning i 
Goteborg i slutet av maj nasta ar Nordia 2005. 
Islandssamlama kommer att ha ett bard pa utstallningen 
samt ocksa halla ett mote varje dag under 
utstallningsdagama. Vill du veta mera om utstallningen sa 
gain pa Nordias hemsida, titta och las mera och kom till 
Goteborg da. 

N ordia 2005 

Nordia 2005 ar en rolig och intressant 
frimarksutstallning for hela familjen. 
Det kostar inget att besoka ass vilket 
gor det till ett naturligt uttlyktsm~l 
under fyra dagar. Kombinera garna 
ditt besok med ett besok p~ Liseberg. 

Oavsett om du ar etablerad samlare, 
utstallare, ung eller gamma!, 
brevskrivare eller kanske bara nyfiken 
besbkare ~ finns har en hel varld att 
uppt:acka. Ar du till exempel 
intresserad av konst, sport, arkitektur, 
historia, samhallskunskap s~ ar 
frimarken en utmarkt hobby. I 
samarbete mellan Svenska Massan, 
Sveriges frimarksorganisationer, 
Posten och ett antal fbretag Mm 
Goteborg vitaliseras en hobby sam 
dagligen ger 100.000-tals inv~nare i 
v~rt land kunskap, noje och m~nga 
andra mervarden. 

f rimarket 150 ~r 
Nasta ~r fyller svenska frimarken 150 ~r. Det firar 
vi p~ Nordia 2005 under fyra dagar tillsammans 
med Posten med massor av roliga aktiviteter. 

Den 1 juli 1855 kom Sverige forsta frimarken. De 
blev konsekvensen av m~nga decenniers 
diskuterande i riksdagen om hur man skulle 
forenkla ett komplext och dyrbart system med 

· zontariffer och hur man skulle ta betalt for 
tjansten. Reformen med enhetsporto, frimarken 

och brevl~dor kom att 
revolutionera sattet att 
kommunicera. 

Ett av varldens mest 
kanda och dyrbara 
frimarke arden gula 3-
skilling banco. senast den 
~Ides, 1996, var 
prislappen ca 15 miljoner 
kronor. Idag ar den 

forsakrad over 100 miljoner kronor!! 



Nvtt Balbobrev upptackt. 
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b . Siege r, 

Par a vion 
LoftleiOis 

L o r c h (Yiti!'tt. ), 

Deutschl and 

Ovanstaende Balbobrev fanns pa Thomas H0i1ands auktion den :.:: - 4 s'~ptember 
2004-09-16 i Aarhus. 
Brevet ar frankerat med 3- strip luftpost 10 aur rod, Facir: 160 samt Hopflug serien 1, 
5 och 10 krFacit 165-167. 
Brevet ar sant som Rekommenderat fran Reykjavik 9 . VII.33 till Tyskland pa baksidan 
transit Chicago jul 15 1933 och ankomststamplat LORCH 27.7.33 
Brevet hade ett utropspris pa Dkr 15000:- och slutpriset b!ev Dkr 20000:- + 25 % 
paslag for auktionaren. 

Svar pa funderingarna kring brevet med kronvalorer fran f'orra 
numret av rapporten 

Svar fran var van pa Island Olafur som skriver f6ljande: 

Ett brev med kronval6rer ar ju alltid intressant. Portot for f6ljebrev ar 
praktiskt taget alltid korrekt. Har r6r det sig troligtvis om tva paket pa 
3.150Kg med bat fra n Reykarvik till Bl6nduos i juli 1919. Portot for 
paketen direkt mellan de bada staderna ar 20aur per paket samt 
20aurj0,5kg. Alltsa 2x(20aur+7x20aur) =3.20kr. Vilket be tyder att tva 
paket pa 3.1kg eller 6 ,3kg, det ar i sig inte sa stora och tunga paket 
men nu var de t sa att de radande postbestfunelserna var sadana att 
ett paket fick ma.."X vaga Skg, sa darfor var man tvungen att dela upp 
det pa tva paket. Det kunde ha blivit billigare om han hade gjort ett 
paket pa Skg och ett pa 1 ,3kg da hade portot blivit 3kr. 
20aur+ 10x20aur samt 20aur+3x20aur=3kr, men nu var det in te 
m6jligt med det inneh3.ll som skickades. 
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Paketportot ~ir ratt 
Det brev som visas p<l sidan 8 i Rapport nr 135 ar ett r~S ijebre'-' till tv::1 paket som vardera 
vager 31 50 gram.Fortot beraknas for varje paket for sig. En Wrklaring till att det skickades 
tva paket pa samma gan.g kan vara att max.-vikten tor dt pakd med sjopost var 5 kg. 
For landber'c"drade paket var max. -vikten 2,5 kg pa sommaren ocll 1 kg p<'t vintertid 
under denna portoperiod. Fakeren maste alltsa ha gatt n1ed sjiipost.Under tiden 26 / 10 1917 
- 31 I 12 1919 var paketportot fOr sjobefordran 20 aur per paket plus 20 am per 500 gram 
eller del darav. FOr ett paket sorn vagde 3150 gram skulle betdas 7 x 20 aur = 140 aur for 
vikten plus 20 ami paketavgift totalt 160 aur.Tva paket kostac~e da 3 kr 20 aurvilket 
stammer med frankeringen.Om man istallet hade delat upp ir:nehallet i 3 paket och skickat 
det landvagen sa hade det kostat 60 aur per 500 gram istalkt , efte'scm 28 juli ar under 
sommartiden. 
Exempel 1: 3 paket som vardera vager 2100 gram hade kosta t 3 x 5 x 60 am = 9 kr. 
Exempel 2: om det inte hade behovts j~imn viktforclelni ng 111eHan paketen s?.. kunde man 
packat 1 paket a 2300 gram och 2 paket a 2000 g. Det i·;ade eLl kostat 1 X 5 X 60 at<r plus 2 
x 4 x 60 aur totait I kr 80 :wr. Det hade varit mer an d ubbel kostnad att skicka paketen 
landvagen.Vintertid hade man vid landbefordran varit tvun~t n att del a inne.hallet i 1- paker 
och det hade kostat 50 aur per 125 gram.Exempel 3: .3 paket :_l 1000 3ram och 1 paket a 
150 gram hade kostat 3 x ~ x 50 aur plus 1 x 2 x 50 au r tota ·t 13 kr mer an 4 s.s;r 
kostnaden for sjobet'ordran. 
KL 

NUMMERSTAMPELBREV NR ---- 225-----

-- ··· -·- ~--------. 

Pa Hojlands auktion i Kopenhanm 8 - 10 November farms dctta brev med dt utrop om 
7500:- Dkr. Det saides till otroliga priset av 14000:-Dkr med paslag och valutaornrakning 
blir slutpriset ca 21500:- Sek. \'ad som har gjort detta vet ja~~ ej, Daka har i sin katalog pris
satt detta nr. till 5000:-Dkr.det ar i vilket fall nytt rekord tor m;mmerstampelbrev det tidig
are hogsta kanda priset iir ett brev hos Postiljonen med sUi.mp(: I 210, det s;l.ldes for ca 
10800:- Sek mot ett utrq~ pa ca 6750:- Sek +provision. 
Leif 
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Detta ha:r hant pa motena i StockJb.ohn under hasten. 

219 Hostens forsta mote lockade 13 stycken medlemmar att 
komma. ~Aotet inledes med att haJla en tyst minut for var 
medlem Mogens Ribolt som avlidit under sommaren. 
P-0 A!Jrahamson visade delar ur sin sa_rnJing med udda 
stamplar pa islandska brev, det var d iven3e sidostamplar 
och andra stamplar som hade olika postal funktion. Anita 
Schaffer va11n inteckningen och Karin vann trostpriset i 
narvarolotteriet. 

7 I 10 Detta mote var det tema Gronland Thomas avslutade 
bera.ttandet om pakkeporto-markena och bo1jade beratta 
om lite mer annat n1atnyttig informa t ion :3om ror on. Tex att 
Gronland blev medlem av UPU 193~ ~ h.an visade ocksa 
nagra intressanta brev fran tiden strax efter -38 kvilllens 
mote samlade 12 stycken d a Leif van n inreckningen och 
Leonard trostpriset. 

11 I 11 Efter allhelgona h elg och Foru:rn k om 13 medlemmar 
till motet for att snacka om islandsk :filateli. Kvallen hade 
inget t~ma da vi ist~illet hade en fragesport. Vi pratade aven 
hur det varit pa Forum samt att landsor t :3In otet planerades 
och pratades om, hur manga som kan t2 ... n k as komina mm. 
3 nya medlemmar valkon1nades till Fi)reningen. 

2112 "Juln1ote" med avslutningsglogg oc:h pepparkakor sa 
vi blir snalla till jul. Mats Edstrom b eratta de om julmarken. 
Det var 1913 som det forsta kom ut pa Island. 
Thorvaldsforeningen ar den storsta n1en clet finnes ca 20 
olika lokaJa foreningar SOm ger Ut ill ~Lrken n agelunda 
kontinuerligt . Det kan vara Odd Fellow-, F~otary , Scouterna 
mfl. Manga av dessa ger ju bara ut sin a marken lokalt i sina 
Stader jbyar och ar da ibland svara a ;=t fa tag i. 
Leo vann inteckningen och Leonard vann trostpriset da det 
var jul mote sa hade "tomten" redan 1/ a r it till oss och lamnat 
tva extra FDCn som lottades ut och \'anns av P-0 och 
Micke. Vi var denna kvall 11 medlenJElar och tva respektive 
som hade en alltid sa trevlig samvaro pa vara moten. 
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f-iostsasongen 2C04 inleddes 9. september med c:tt orc.:forand<: haisade 
vaikommen till den nya 1.1oteslokalen pa Nordostpassc ·;J':=;, 61 E~. 
Bjorn Hagberg visace ett ex av Farocrna frimarksnafte til FiF>.:s 100-arsjub ileum 2004 
med inhaftning i hc~:=r sica !stailet fer i vanster sids. 
Vid kontakt med Fcstverk F.-2lroya sa medde!ade man := tt det ar ett fe!aktigt hafte 
och erbjod sig att byta ut det ! 
Finns det fle: haften med denna variant? 

Hafte med normal inhaftning 

Narvarovinsterna till Stig Andersson och Trygve Johans.;on, 
18 medlemmar och 1 gast de!tog. 

Den 14. oktobe: best.ktes motet av 19 medlemmar och ·1 gas1 
Leif Nilsson fran Norrtalje hoi! foredrag om sin samling l~d2nds :<a nummerstampia~. 
Vid utstallningen NorrPhil 2004 belonades den 6 rc:mar ~; tara .:2rn iingen meci start silver. 
Leif visade de olika :yperna av nummerstamplar och c:tt 9 nurr. n~er finns i tv2. olikcJ typer. 
Ett start antal brev klrevisades t. ex. tjanstebrev med nr '126, r~kbre; till Sve'·ige nr 163 
och lokalt rekbrev med nr 271. 
Ett myc:<et uppskattat foredrag som avtacl<ades mes stor~'" applade:. 
Narvarovinsterna till Hasse Wingden och Karl Erik Jagmd. 

Vid motet de'l 11. no';ember var kvallens tema Fiskar och Flas;oa '1939-19.15 
Tom Rinman cch Kaj librand berattade med hjalp av overne:::dbilde: om 
de 4 olika tandningarna och visade nagra varianter. 
Fiskserien pa Island utkom under aren 1939 - 1945 rep resenterance 
9 valorer, 12 mari<en och 53 tryck. 
Motiven trycktes sista gangen 1950 da med valcren 5 at~r. 

Kaj Librand fick nan.:arovins~en . 13 medlemmar och 1 gs,st ';ar ns:var2nde. 

'·" .. , ,- I /l- . .., ,,,·~a· J' '·•..,... '- . _, • ,_, I 



B rev med stamoe l: 
Skiptid vid Happdraetti Hask6lans. Vinningar i Happdraettinu 
eru skattfrjalsir. 
bversattning: 
Kop Universitetets lotter. Vinstema i lotteriet ar skatrefria. 

Stampeln fungerar som reklam for det islandska universitetets 
Iotteri och en uppmuntran till alia att kopa Iotter. 

U ni versitetet 2:rundades 1911 oc h var da inkvarterat i 
~ 

riksdagshuset. Antalet elevema var 45, alla man. Idag daremot 
studerar over 6000 personer pa universitetet och over halften 
ar kvinnor. 

Detta hade inte varit mojligt utan lotteriet. Lotteriet har funnits 
sedan 1934 och har bland annat finansierat byggnader och 
forsknin2:slaboratorium . .._ 

De allra fiesta familjer kopte lotter. Man kunde vaUa mellan 
hel lott, halv lott och kvarts lott (kopte man en hel lott var man 
ensam om sitt nummer, kopte man en halv lott fanns det 2 med 
samma nummer och kopte man en kvarts lott fanns det 4 med 
samma nummer som vid eventuell vinst fick dela pa vinsten). 
En 2:an2: i manaden skulle lotten tomvas om man ville behalla .._ ~ . 
sitt lottnummer. 

I flera ar hade lotteriet ensamratt pa vinster bestaende av 
pengar. Detta ar det storsta och popularaste lotteriet pa Island 
som fortfarande existerar. 
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Frimerker i Forum, Kopenhamn 5-7 November 2004. 
Vid motet pa Forum holl Islandsklubbens ordforande Johnny Pernerfors ett foredrag om Island 
1873 - 1943 varianter. Det var ca 20 st. Islandssamlare fran Danmark, England, Island, 
Tyskland, Holland och Sverige sam hade samlats for att hC:.ra pa .lolmnys foredrag. 

Johnny borjade med att visa skillingar med ett antal varianter sedan kom aur valorerna och 
prir dar han aven visade ett brev med variant. Darefter Crwistian IX och Tva kungar samt silhuett
markena, sam intresserade undertecknad mest eftersomjag samlar dessa utgavor. Slutligen 
fortsatte Johnny med lite modernare utgavor, det ar imponerande vad varianter Johnny har ratt 
ihop. Hans samling cirkulerade runt bland de narvarande som ku:1de titta narmare pa alla 
markena och varianter. Samlingen erholl Vem1eil pa SkanelandO~ , vi gratulerar till detta. 
Samtliga narvarande uppskattade Johnnys presentation och hans stora kunskaper inom omd1det, 
och vi kommer enligt uppgift att fa se den igen pa NORDIA2005 i Goteborg. 
Lei f. 

Ny bok om Christian IX samt Tva kungar av Henrv Re:!eling.: 
Ni sam vill bestalla boken kan ta kontakt med Johnny Pemerfors , se mars Rappm1en. Pris €60. 
Detar en mycket inforn1ativ for Er sam samlar Christian IX och Tva kungar, den avhandlar bl.a. 
all a kanda varianter. 

Foljande medlemmar har inbetalat sin rrr.edlel!lSavgift for ar 2005. 
56,70,307,363,451,4 79,485,562,592,604,619,623,642,645,651,674,709,729,742,744,765, 
778,779,806,815,840,841 ,850,87 4,882 

NI SOM IN1 E HAR BET ALAT ER MEDLEMSA VGl FT O(H FINNER ERT NUMMER 
NEDAN V AR V ANLIG OCH BET ALA NU. 

Foljande medlemmar bar· att inbetala r·esterande mcdlcm.savgift: (SEK) for 2005 

400 90:-,513 90:-,520 40:-,526 50:-,582 95:-,624 85:-,625 90:-,f,89 95:-, 784 170:-,790 90:-, 
802 80:-,812 65:-,823 75:-,833 65:-

Nya medlemmar. 
Vi hhlsar foljande medlemar valkommna in i Foreningen. 
882 Ame Fahnoe Danmark 
883 l>orvaldur l>orsson Island 
884 Gestur Baldursson Island 



Varens moten i Stockholm: 

Lokal i Eiltoversten: Valhallavagen I 48, T -bana Karla plan. 
Moteslokalen li;sger i samma hus som hmnel:':Janan. J\1ed i.n~ang fdm 
Valhalla'ragen. Fa alla moten bjuds det pa kai'fe ocn bulle. 1vlotena borjar kl. 
19.00. Cirkulationshaftcn kommer att tillhandah2Jlas Da motena. 

·' 

Motesdagar samt teman under varsason3en 2005: 
13 / 1 Liten auktion. 

3/2 Litenauktion. 

3/3 Liten auktion. Arsmote 
12/3 Land:;ortsmote i 6rebro. Se separat artike!. 
7 I 4 Liten auktion. 

7/5 Liten auktion. Va.ravslutnin~ hos Leif Nilsson .OlJ !i_3atori:>k anmt-i.lan 
till Leif. ' 

Varens moten i Goteborg: 

Nv moteslok:al : Nordostnassagen 61 B H<.illv]l! ls VcKa •z:atan. 
Moteslokalen oppnas kl I 8.30 Och vi borjar 1nc,te d.19.00 

Januari 13 Stiimprar och bdder fran ISAFJORDCR. 
"Tamed vad du har." 

Februari 10 ARSJ'vtOTE, Minnespcststdmplar och f'c."Jrsti:T>t)lat:or, 
Tcm Rinman uppdaterar oss med vad li~m t'unnit at. 

Mars 10 Auktion. Vyer & byggnader. 

April 14 Jubileumsmote. Islandsklubben 40 itr 24 . ajFii 2005. 

Maj 12 Inror Nordia ZOOS. Aktiviter pa Norckt :zoos. 

Valkommen till v.irens moten och ta del av kviillem !ema cch de-n sedvanliga 
motesauktionen. 

ISLt\1'\lDSKLUBBEi'f I COTEBORG, 
grundades 24 apt·il i 9G5 oc~1 lam fira sitt 40- <h:sjubibun .1t1der 2005.F0mtom 
jubileumsmotet 14 april planeras en jubileumsauk~icn .prc_imin~ir datum 15 oktober och 
aktiviteter under Nordia2005. Fler inslas i firandet bn k.onma. tller info foljer. 

Kontaktoersoner: Ordf. Johnny Pernerfors, Te! OJ l - 54 88 73 
Kassor. Lennart Engstrom, T·~l 0300 -- 134 83 

E-mail: islancsklubben@swipner.se 
Hemsida:hnp:// home.S1t·ipner.se/is/andsk!ubben 

ALLA MEDLEMMAR AR V ALKOM.\'A ATT BESOKA V . .\RA \'IOTEN I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 



20 

Fiireningen Islandssamlama och lslandsklubbcn i Goreboq. 
Fiireningen Islandssamlarna Postgiro 40 29 57- 5 
Ordforande Sekreterare 
Stig Osterberg 
Dalenvagen 8 
136 91 Haninge 
Te l/Fax 08-500 341 4 c1 
stickan. islandr.i te!e2 .se 

Islandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
T eL·Fax OJ 1- 54 8R 78 
pernerto rs(.i tele2 .:'ie 

Mi kael Magnusso n 
Larsbodavi:igen 72 
123 41 Farsta 
Tel OR- 604 !2 77 
m ikae!Jansoc hstam ost"u. tel ia .co 1: 1 

Pos tgiro 26 73 70- 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
8j6rcksgaran 6-+ C 
416 51 Goteborg 
Tel 031- 25 9 3 l fi 
s '.·eri ges . fram sida11L co mhem.se 

Vern vander jag mig till ni:ir jag har fl-:lgor rorande fiiiiande? 

h.a~· sor 

Lc:i fNil sso n 
S0Je:w ik 90 7-+ 
7() I 9-l Nomi:iij c 
T el Fax 0 l 7 6 -~2 1) 85 
leif . ..I. ni lsso nril te! ia. :;e 

1-.:assor 
Le nnart Engs tri) m 
Lyc :.,:egatan A 

-! .3 -l 32 Kungsbac: b 
Tel 0300 - 13-l S:\ 
leillla i11£L ai cl. ~e 

Medlemsansob'l Sd; reteraren ls land <·;::tn !l am:.t' :~· la r.J sk Iubben- Kas:-;i.) ren 
Medlemsavgift 
Rapporter 
Text till Rapp011en 
Adressiindring 
Auktioner i Rapporten 
Auktioner i Ovrigt 

Kassoren 
Kassoren 
Se k reteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Ordtorande 

Is land :· -;ZJn il a m :.l' :, lands k Iubben 
Is land, ,;amlann 
Is land< -;a m !ann 
i sland ~ -;J m: ;_m,~ · b lands k I ubben 
Is land' .-:a mla rLl 
hlanchi; ;ub lJe:. 

Detar dags att betala medlemsavgiften fOr 2005 SEK lllO:- fChedu r molta~!I'S e j kommmcr art rerurneras\ 
It is time to pav the annual fee for SEK 100:- (Do not send check~.rharg·~; is to high) 
V AR V . .\NLIGA OCH BIETALA MEDLE.MSA VGIFTE:'Ii SA FO !H SO';I :vt().JUGT. 

l\!Iedlemsav2:ift for 2005 SEK 100:-

Utlandsmedlemmar betalar E'15 eller $15 

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften !!iir det NT!!!!!! Ple:.tsi' pav )'ou.- :Vlembcrsfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL VA!)UT. \ T .F.X $. € (!ian ei jiimt belooo siindas 
overfores restbelopo till nastkommande ar). 

Bestiill gamla Raoporte:r kostar bara 10:-/nummer+oorro.dessa iir" l'tt ma,::e for en 
islandssamlares referenshibliotek d:i de innehiille!" mvcket liisviirr. Besrii l!ning ziires hos Leif :'-iiisson. 

VIKTIGA DA TLiJ\.1 FOR ISLANUSSA.JvlL\.RSA. 
Landsortsmote i Orebro 1..! mars 2005 
Nordia Goteborg 26-29 maj 2005 Ink.J Islandsklubbens 40-ars juhileurn 
Mare Balticum \"lariehamn ..!6- 2S augusti 2005 
Nordia 2006 Helsingfors 27- 2S oktoiJer 2006 Finland 

MA.'R'S STOPP FOR ''lars R-\PPORTEN .~ ..!5 Februari. Ju 11i R.-\Pf'ORTE:'-1" -~ 20 Maj. September 
R-\PPORTE;'Ii -~ 25 Augusti. FOR December R.-\.PPORTE:'-1" .\R ..!0 no' ember 
Foreningen Islandsamlarna Islandsklubben i Goteborg lagrar m.:d!cmm;;.rnas namn och ::dressuppgifter samt 
ev.uppgifter om siirskilda samlingsomraden som var och en anmait.Re~istr er f [Ir endast aaviindas interne 
inom foreningen och k.Jubben 

VISIT OCR WEBSITE: HTTP:// home.swipnet.se/ islandsklubben 
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