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Dags for nya numret av Rapporten ! 

Hej pa er alia lslandsvanner! 
Sa var 2005 igang och har kommer arets forsta nummer av tidningen 
Rapporten i er hand: Detta ar kommer att vara ett handelse rikt ar. Varen 
har tre stora sammankomster att se fram emot. Forst nu i mars i Orebro 
da vi har landsortsmote som jag hoppas manga kommer till. Sedan har vi 
arets storsta handelse far jag nog saga Nordia i Goteborg dar foreningen 
kommer att delta och ha ett mote varje dag (mer om det i nasta nummer 
av rapporten). Jag kan ju redan nu rekommendera er som viii och har 
tillgang till en dator att ga in och titta pa Nordias hemsida, 
www.nordia2005.com , dar kan man lasa om vilka som skall stalla ut 
och vad som kommer att handa mm. Den uppdateras ju narmare 
utstallningen vi kommer med mer information om utstallningsprogram 
och andra evenemang. Sedan har vi naturligtvis det numrera sedvanliga 
varmotet h~mma hos Leif och Ann-Eva pa Radmanso. Langre fram 
kommer ocksa Mare Balticum pa Aland ditt vi tanker aka (mer om det pa 
en annan sida i detta nummer). Hasten kommer ocksa att bjuda pa 
skojiga saker och handelser. Det har ocksa inkom mit fler "svar" till 
tavlingen denna gang sa den verkar vara popular, det ar ju kul att detta 
lite nya inslag kunde locka. Jag skulle ocksa onska att ni medlemmar 
ocksa ville sk,riva nagra rader till Rapporten, en blankare om ett kul brev, 
stampel eller bara allmant kuriosa, langt eller kort spelar ingen roll. Nagot 
ni undrar over eller sa kan ocksa tas upp. Vi har ju haft en del 
fOrfragningar som ocksa fatt sina svar fran nagon kunnig pa omradet sa 
det lonar sig alit med en liten rad eller tva i Rapporten. 
Med dessa inledande rader viii jag onska er ett bra samlarar och en bra 
start pa 2005. 

Redaktoren 
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Fran min horisont????? 

Sa var det ater dags for att skriva ned nagra rader igen. Har en hel del att se fram emot, arsmote 
och en traff i Orebro. Detar inte forsta gangen vi besoker Orebro, en gang ar ingen gang, tva ganger 
ar tradition? Hoppas nu bara att vader och humor ar pa tappen nar vi nu mots igen. Vi ser med star 
forvantan pa detta mote, dar kanske medlemmar sam inte brukar besdka 

vara moten nu har chansen att komma. Arsmotet ar ju i alia foreningar en hojdpunkt dar alia 

medlemmar har mojlighet att stalla krav och inte minst kritik mot styrelsens arbete. 

Vi ser forstas fram emot Nordia i Goteborg, dar manga fran Jslandsklubben staller sina krafter till 
forfogande. Aven nagra fran framsidan kommer att hjalpa Gdtet att fixa till en bra utstallning. Har 
sam vanlig~ tittat i nagra frimarkskataloger, ar lika forvanad sam vanligt nar 

jag ser utropspriserna, annu mer skakad bl ir jag nar man ser slutpriserna. Det ar kanske dags 

l ' 
att gora sig av med alia dubbletter? Om det nu finns nagon sam ar intresserad, 

Antagligen ar inte mina 5 kronors marken sa valdigt attraktiva. Jag menar vardet pa frimarkena , inte 
valorerna pa lslandsmarkena. Jag viii valdigt garna ha ett brev med 2 kronors marke till min saml ing 
Tva Kungar har 1 krona och 5 krona men saknar 2 kronan, Har nagon dubblett eller kanske viii salja 
ar jag intresserad. 

Satt och bladdrade i en del gamla papper och hittade ett par papper fran Sig. H, Thorsteinsson 

Han hade skrivit om Islands enda flytande postkontor? Skip 1-. Det handlar alltsa om 

MIS ESJA det enda islandska skepp sam nagon gang haft full posttjanst ombord. Skeppet reste runt 
kusten och tog ombord post pa anldpsstallena. Sorteringen blev utford ombord och 

' 

posten blev pa plats dar den skulle. For brev sam inte var stamplade hade skeppet en stampel 
' 

eftersom det var en avdelning av Reykjaviks postkontor hade stampeln namnet:Reykjavik 

I nedre halvan av stampeln stod det emellertid Skip Nr.1. Detta kanske skulle tyda pa att det 

eventuellt fanns planer pa att fler skepp skulle utrustas med stamplar, men nagot sadant blev aldrig 
av. Den mesta posten sam kom ombord var nag redan stamplad. Emellertid var det nag 

en del post sam kom ombord och fick skeppets stampel. Postkontoret ombord var i verksamhet i 14 
ar. Postkontoret blev oppnat 1924 och stangdes 1938 da baten blev said. 

Det var alit for denna gang, halsningar och det bra, 

Stig Osterberg Ordforande. 
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En liten raritet fran Danska Vastindien 

Manga brev fran DVI passar i vilken guldsamling som halst, detta pa grund av att de 
gatt lite olika vagar och med batar till olika hamnar innan det kommit fram . 
Sa varje brev ar lite roligt fran dessa oar, de har dock inget unikt pris pa auktionerna 
utan man kan komma over dessa for en inte alia for dyr peng. 

Denna Iilla story/blankare ar saxad ur Kopenhamns frimarksklubbs tidning. 

Nu da till detta brev jag tankte beratta om. 

Detar brevet nedan Detar avsant fran Christiansted den 13 oktober 1884. Brevet 
har f8tt registreringsnummer 198(det skrivna numret i vansterkanten) nar det kommit 
till S:T Thomas har det fatten rekstampel och handskrivet nummer 5965. Efter det ar 
brevet sant till England. Brevet ar ankomst stamplat Registered London pa 
baksidan dock med otypligt datum. Nar det kom tillpostkontoret for utdelning fick det 
dar nummer 121 som ar ditskrivet med bla text, vilket var det vanliga. Sedan ar 
brevet sent till London WC dar brevet fatt en ny stampel pa baksidan Registered 
W:C:D:O: 9/0C 30/84 och fatt nytt reisternummer 55, darav att 121 pa framsidan ar 
overstruket. 
Brevet har en korrekt frankering pa 17 cent. Man har frankerat med 4 stycken 4 cents 
marken (fran tryck 2)och ett 1 cents marke(fran tryck 2) . 
Vad av detta kan man ju fraga sig? Att anvanda sa manga sma valorer nar det finns 
storre valorer. De kan ju for tillfallet vara slut pa postkontoret eller sa men man vet 
inte. Det som da kan vara en raritet ar att 1 cents market har omvand ram och enligt 
utsagor saar det de anda kanda av dessa marken som finnes pa brev, det viii saga 
fran den andra tryckning av dessa marken for den upplagan var inte sa star som den 
forsta var . 
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Foreningens boktips 

Var kan vi frimarkssamlare hitta bra litteratur till det vi samlar pa? Visst kan vi ga till 
varat lokala bibliotek och leta om de har nagon bra bok om det just jag samlar pa, 
eller sa tar man kontakt med postmuseet. Det gar ju och hitta men var och framfbr alit 
special litteratur. Skall har for er i tva nummer ge lite tips pa var ni kan hitta litteratur. 
Det fbrsta ar ju vad har ens egen frimarksklubb for litteratur?? Det tankte jag nu tala 
om for er och dem finnes hemma hos Leif Nilsson. Sa om man viii lana nagon av 
dessa backer sa tar man kontakt med honom, adress och telefon hittar ni pa sista 
sidan . I nasta nummer kommer det tips pa var man .kan kbpa bra litteratur for vara 
omraden dvs. Island, Farbarna, Grbnland och DVI. 

Sa dessa backer finnes i fbreningens eget bibliotek: 

The Maritime postal History of British isles av Alan Robertson Engelsk text 

Furdulond Frimerkjanna av Sigurdur Thorsteinsson lslandsk text 

Paquebot Cancellations of the world av Roger Hoskins Engelsk text 

Parcel Cards Grbnland av Torben Hjbrne Engelsk text 

Paquebot and ship letter 1894-1951 av M A A Studd Engelsk text 

Danmark och danska vastindiens frimarken 1 & 2 av G A Hagemann Dansk text 

The· ~tamps of danich vestindies av G A Hagemann Engelsk text 

Angfartygsp?st i ostersjon 1839-1875 av D A Dromberg 

Handbok for filatelister av Sigurd Tullberg 

lslanska sagor och handskrifter av Jonas Kristjansson Dansk text 

Island av Hanr;1s Reich lslandsk text 

At Hacklefjall av Albert Engstrom 

Mr.Facit av Einar Lundstrom 

Icelandic Meters 1930-1993 Thor Thorsteins lslandsk text 

Frimarkenas Sverige av Sigurd Tullberg 

Hekla on fire av Sigurdur Thorarinsson Engelsk text 

Island Vorra Daga av Arni Ola lslandsk och Engelsk text 

I Gildi utgiwan av Leif Fuglsig Dansk text 



Icelandic posts 1776-1919 

r: ;:1 

Om Island av Vilhjalmur Gislason Dansk text 

Frimarkets bok av Sven Akerstedt 

Frimarken Berattar av Ake Ohlmarks 

Icelandic sagas eddas and art av Charles Ryskamp Engelsk text 

Helsaker fran Dan mark, DVI, slesvig & Island av S Ringstom Dansk text 

Handbok urn lslenzk frimarki 1944-1964 lslandsk text 

lslenzk frimarki 1980 Katalog fran Island 

Island sett med en frirtlarkssamlares ogon av Tore Gjelsvik pa Norska 

Kortasagan lslansk text 

One Hundred yers of Icelandic stamps 1873-1973 av Jon Adalstein J6nsen 

Sartryck ur Kohl-brifmarken-handbuch av Herbert Munk pa svenska 

Danska nummerstamplar 1851-1884 Specialkatalog fran Danmark 

Ordab6k frimerkasafnara lslandsk-Engelsk ordbok 

Posthus og brefhirdingar a Island lslandsk text 

Jolamerki Katalog utgiven av Thorvaldsforeningen pa island 

Postsagans Island 1776-1873 lslansk text 

Resa genom Island den nordiska sagoon 

Postal Rates in Iceland Engelsk text 

Stamps of Iceland 1872-1904 av Henry Regeling 

Stamps of Iceland 1902-1919 (Cristian IX-Dubble kings) av Henry Regeling 
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Hopflug Itala. 

Det var en tid sedan vi hade nagot om detta intressanta amne, nu blir det bara nftgra 
sammanstiillningar som Per Hanner, Axel Miltander och Per-Olof Abrahamsson fran 
tidigare Rapporter och tidningsklipp gjorde pa 70-80 talet. 

Tre frimarken pa ett mycket dyrt brev det kan val bara vara intressant for ett tatal sam
lare? Det ar visserligen sant, men det fmns anda tva goda skal att orda lite om dessa 
brev. Redan i borjan av Islandssamlarnas existens tog nagon initiativet till att registrera 
alia kanda Balbo-.brev. Balbo-breven ar ett intressant kapitel i Atlantflygningar och 
.luftpostfilatelins historia. 

Balbo och hans eskaderflygningar. 
En av Mussolinis narmaste medarbetare var Italo Balbo , fodd 1896. han blev flygare 

och avancerade i unga ar till flyggeneral och under aren 1929-1933 var han Italiens 
luftfartsminister. Fran slutet av 1920-talet organiserade Balbo ett flertallangflygningar 
med storre flygforband. Man tar se dessa flygningar som propaganda. For andra lander 
ville man visa upp vad Mdssolinis fascistiska regim kunde astadkomma. 
De rorsta Iangflygningarna roretogs i Medelhavsomradet, men kring arsskiftet 1930-1931 
gjordes den forsta flygningen over Atlanten. 
Efter Nordatlantflygningen 1933 blev Balbo guvemor i Libyen och efter hand blev han 
bade marskalk och markis. Hans slut blev snopligt, strax efter Italiens intrade i andra 
varldskriget blev han 1940 nedskjuten av vada av italienskt luftvam. 

Flygningen over Nordatlanten 1933. 
Arum 1933 var det en stor bedrift att flyga over Atlanten. Att utan mycket speciella plan 
flyga som Lindberg fran kontinent till kontinent var uteslutet. Den tidens plan hade inte 
sa st~>r aktionsradie, Balbo maste darfor Higga upp flygningen i etapper. Malet skulle bli 
den stora varldsutstiillningen i Chicago. 

Flygiringen genomfordes med 24 Savoia-flygbatar och med 100 mans besattning .. 
Etappema avvt;rkades efter hand som vaderleken tillat det. Foljande blev etappema: 

Orbetello (nara Rom) -Amsterdam 1 juli 
Amsterdam - Londonderry (Irland) 2 juli 
Londonderry - Reykjavik 5 juli 
Reykjavik -Cartwright (Labrador) 12 juli 

:. Cartwright - Shediac (New Brunswiek) 13 juli 
; Shediac - Montreal 14 juli 

Montreal - Chicago 15 juli 
Som synes lag eskadem atskilliga dagar i Reykjavik.Man kom dit kl.1830 den 5 juli, men 
de narmaste dagarna var vadret olampligt, sa att starten kom att Ia uppskjutas till 8,25 den 12 
juli, da man antradde det langa hoppet pa 2400 km till Labrador,dit man anlande efter 
10-11 timmar. Den 15 juli pa eftermiddagen landade man vid Chicago pa sjon Michigan, 
denna landning lar ha asetts av 1 Yz miljon vantande manniskor. 

Den 19 juli flog man fran Chicago till New York, dar man ater tick ett uppmarksammat 
mottagande. I augusti flog eskadem tillbaka till Italien, men man valde da en sydligare 
strackning over Azorema 
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Balbos eskaderflygning Rom - Chicago via Island. 

lJr Luftpostens historia i Norden 
Av Orjan Luning 

Ar 1933 var det stor flygaktivitet i de nordiska atlantiska omdidena. Italo Balbos eskader
t1ygning fran Rom till Chicago vackte naturligtvis den st6rsta uppmarksamheten. Balbo hade 
redan 1930 gjort en liknande flygning over Sydatlanten, den gangen med I 0 flygbatar tur och 
retur Rom- Rio de Janeiro . 

Den I. Juli 1933 startade 24 Savoia-Marchetti S-55 flygbatar fran Orbetello den langa 
farden till Chicago. och tillbaka. Vid forsta mellanlandningen i Amsterdam kapsejsade en 
flygbat. Dess plats intogs snabbt av ett reservflygplan och flygningen fortsatte over 
Nordirland - Island - Labrador o.s. v. till Chicago. Hemfarden gick via New York - New
Foundland - Azorema. 

I ltalien och dess kolonier Ciranaica, Tripolitania samt Isole Italiane dell Egeo hade 
speciella frimarken framstallts for den post som Balboeskadem skulle medfora. De italienska 
markena finns i 24 versioner da den triptyp som utgor luftpostfrimarke och rekommendations
etikett ar overtryckt med respektive flygplans registreringsbokstaver. Overtrycket utgores av 
begynnelsebokstavema i respektive pilots namn, till exempel; I-BALB for Balbo och I-QUES 
for Questa. 

Den lagre valoren av de italienska markena var avsedd for post till Holland och island och 
den hogre for post till USA eller for post som via USA skulle ater till Europa. island utgav 
ocksa tre specie! It overtryckta marken i valorerna I, 5 och 1 0 kr. 

Posten fdin Italien och de italienska kolonierna till Island ankomststamplades REYKJA
- VIK 5. VII. 33. Exakta antalet forsandelser ar inte kant. 

Fran Holland sandes ocksa post till island. Holland utgav ej nab'Ta speciella frimarken , men 
en specietl violett stampel anvandes for Balboposten med texten "Transatlantische Vlucht van 
Italiaansche Vliegtuigen 1933". Antalet forsandelser fran Holland till island var 65 , vilka 
ocksa ankomststamplades REYKJAviK 5. VII. 33. 

De islandska Balbomarkena trycktes i foljande upplagor: 
I kr. 5 900 st. 5 kr. 4 600 st. och I 0 kr. 4 000 st. 
Detar ~gendomligt att man tryckte olika upplagor av de olika valorerna. Tillaggsportot var 

namligen ;16 kr. for varje forsandelse och man behovde alltsa ett exemplar av varje valor per 
forsandelse . 298 islandska forsa.ndelser medfoljde. Endast en ar kand med signatur av en pilot. 
Nr 67, Luigi Questa. 



Balbo - Breven 

Kanda brev om vilka vi har nagon form av data, t. ex. beskrivning av brevet. 

Nr. 44, 51, 52, 71, 93, 117, 272, 283. 

Kanda brev om vilka vi inte har m1gon form av data. 

Nr.IO, 12, 15, 19, 28, 46. 47, 48, 63, 77, 86, 107, 121, 123, 152, 162, 177, 195, 
205,273,276,282,285. 

Brev pa vilka vi har fargbilder 

Nr. 25, 34, 59, 67, 72, 89: 90, 94, 110, 113, 137, 138, 13·9, 167, 169, 174, 180, 
183,192,194,198,201,211,213,216,218,219,225,238,240,243,252,262, 
264, 277, 279, 280. 

Brev pa vilka vi bar svart-vita bilder 

Nr.2,3, 7,9, 14,20,26,27,38,39,40,49,53,58,60,65, 74, 75, 79,81,87,88, 
90, 91, 102, 104, 109, 111, 127, 132, 136, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 156, 160, 
165, 172, 176, 179, 182, 184, 185, 186,212,226,227,229,239,241,244,245, 
247,248,250,257,265,267,274,284,295,297. 

Kandabrev arden 15/11 2004 133 brev, nagra brev har vi bade fargbilder och 
svartvita bilder,nar vi tar fargbilder behaller vi den svartvita bilden om vi har den 
tidigare.Dessurom kanner vi till ytterligare ett brev utanfor nummerserien om de 
298 breven.Vi har ocksa kannedom om tva brev som visserligen ar frankerade med 
de tre Hopflug-markena men som i ovrigt saknar tillaggsvalOren 30 aur, samt de tre 
etikettema Se Rapport nr.111. 

- - .. · , 

Frankerat med endast de tre kronvalorena och utan alla etiketter. 
Adressat: Herra K. M. Linder, Hotel Borg, Reykjavik. 
Detta ar inget iikta H6pflug-brev. 
Signaturer: Bolaffi och Dienna. 
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Dessa artiklar pa foljande tre sidor ar saxade ur lslandska postverkets tidning 
Frimerkjabladid . Oversattningen ar gjord av Hilmar Eliassen. 

Forsvunnen Kronstampel ?? 

I prislistor och publicerade artiklar om stamplar star det alltid att kronstampeln 
Onundarfjordur endast anvandes pa poststationen pa Flateyri vid fjorden 
Onundarfjordur. I ett brev fran Thorvaldur Jonsson postexpiditor pa lsafjordur, som 
stationen i Holt till horde, till postmastaren i Reykarvik date rat 10 november 1894 star 
foljande att lasa: 

Jag ser att Poststationen i Holt har tilldelats poststampel Onundarfjordur. Vore det 
inte mer korrekt om Flateyri tilldelades den stampeln och att Holt erhaller en stampel 
meddenegnaortenpa. 

I ett annat brev daterat 27 november 1894 skriver han foljande: 

lnga stamplar har anlant forutom Holt som enligt min asikt hellre skulle tilldelats 
Flateyri . 

Ar 1896 var det genomfort. Flateyri hade da fatt Onundarstampeln och en ny stampel 
hade anlant till Holt. Enligt detta kan man da utga ifran att kronstampeln anvandes i 
Holt ~ 894-95 och sedan Flateyri 1896-1900. 

Berufjordstiimpeln- existerar den fortfarande ?? 

Manga har fun<;ierat pa vad som hande med original stampeln fran den danska 
postexpiditione;n pa Berufjordur nar postexpiditionen lades ner i slutet av 1872. 

I ett brev fran postexpiditionen pa Djupavogur, daterat 1 april 1905 sam skrevs av G. 
lwersen davarande postexpiditor till Islands postmastare kan man lasa foljande: 

Har ligger, fran den tiden da postexpiditionen pa Berufjodur horde till den danska 
posten, bade redskap(stampel och tillhorande sigill), backer och papper. Dessa saker 
ar ju nastan 30 ar gamla och inte ar till nagon nytta. Darfor viii jag tillata mig att fraga 
er vad sam bar goras med dessa saker. 

Nagot svar pa detta brev har aldrig hittats. Det vore dock intressant att fa veta vad de 
kom overens att gora med dessa saker. 
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Nya handstamplar och maskinstamplar 

Har kommer lite ron till er som ocksa agnar er at det moderna pa Island, som lite 
information om de stamplar som anvands idag. 

Forst nagra nya Brostamplar som borjades anvandas fran vilket datum samt ocksa 
typen, samtliga B8b1 . 

Myvatn 

Hornafjordur 

Or<Efi 

Reykjavik -F

Reykjavik -F-

tegund: 

B8bl 

B8bl 

B8bl 

B8bl 

B8bl 

f notkun fra: 

27.09.2001 

28.09.2001 

25.10.2001 

3.01.2002 

15.1.2002 

' 

---~---------------
----------------~ -------- - ---......___ _ ________ .....__....--.._ 

~ 

Reykjanesb02r, 26.08.2003-
Reykjanesba:'r -F-
25.08.2003-
sami, 29.08.2003-
sami, 01.08.2003-

Maskinstampel m8: helrund med orten upptill och med langa vagor 

--_.-- · -~- J' ...,_ 

._ . __ ---.,. ..r-' 

Maskinstampel m9: Typsnit ascom 320, kraftigare vagor 

Maskinstampel m1 0: typsnit paragon fran pitney bowes, fem vaglinjer efter 



Maskinstampel m12: typsnit ascona337, fyra vaglinjer efter och anvand endast i 
Akuryri 

n 
i ' 

J( 
v 

~ Revkiavik ~ 
~ 02/1 1/2001~. 

B 
Maskinstampel m13: typsnit tegrund olympus II , A kom forst med tre vaglinjer fore 
och efter orten och stamplades Smm fran brevkanten. B kom sedan med posthorn 
fore orten och tre vaglinjer efter och stamplades da 19mm fran brevkanten. 

Maskinstampel m14: typsnit pitney bowes paragon, harmed tre rader posthorn 
istallet for vaglinjer. 

. .. , ..... ~·-· .... "··----~ ... · 
..... ... ... ---...... ........ __ _ 

.. ----..... 

Maskinstampel m15: typsnit pitneybowes, anvand pa Reykarvik 2. A fyra vaglinjer 
och borjar med en dal anvandes 19-11-2002-30-12-2002. B fyra vaglinjer och borjar 
med ett berg samt langre avstand mellan stampel och vag anvades2-1-2003-22-1-
2003. C fem vaglinjer borjan med berg anvandes 23-1-2003-27-1-2003. D 
femvaglinjer borjar med dal anvands 28-1-2003-

Maskinstampel m16: typsnit paragon fran pitney bowes, fem vaglinjer och i den 
understa linjen finns postkontorets nummer. 

Maskinstampel m17: typsnit velategrund secap 92800, endast anvand i 
Kirkjubaejarklaustur fran 1995 
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T3vlingsdags ! 
Det har varit manga denna gangen som skickat in ett vykort till redaktoren. 
Detar gladjande att manga utav er skickar in och far vara med i 
utlottningen av de hemliga paketen som man kunde vinna om man har 
turen med sig. Grattis till er som skickat in och vunnit. De fern lyckliga 
vinnarna som dragi ts som vinnare ar: 

Kjell Larsson, Goteborg 
Nils-Goran Nyberg, Alta 
Carl Erik Fogelvik, Vallentuna 
Eigil Rasmusen, Haderslev Danmark 
Stig Osterberg, Haninge 

Gra ttis Grattis Gra ttis Gra ttis Grattis Grattis Grattis 

Grattis sa ni fern som hade turen att vinna var sin hemligt frimarkspaket. 

Denna utlottning har vi fern styckena av FDC:t med batar fran 2003 samt 
det frimarketsdagsblock med en sten pa som kom ut nu i hostas med 
valoren 250 iskr. Dessa tva tillsammans ha tur att vinna om man gor som 
vanligt skicka ett vykort till redaktoren senast: Den 18:e april. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Till minne av lb Stock, Ordforande i danska lslandsklubben 

lb var aven medlem i var forening och har nu gatt ur tiden. lb var ordforande eller 
forman som det heter pa danska i den danska lslandsklubben. Han avled efter en 
tids sjukdom. Vi som traffat honom pa tillexempel Forum, minns att man alltid blev 
valkomnad med ett stort leende och alit som oftast blossades pa en cigarr. Han var 
en person med mycket humor samtidigt valdigt noggrann. lb var med och arbetade 
med Hafnia 76 och i samband med det sa kom han i kontakt med lslandssamlare i 
KPK och FFF som ar de storsta frimarksklubbarna i Kopenhamn och aret efter 1977 
sa var han en av dem som kom att starta den danska lslandsklubben. 
lb samlade Faroarna som huvudomrade/specialitet men ocksa Island. 
Begravningen halls i Riisbjergs Kyrka den 23 december 2004, lb blev 79 ar. 
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/SLANDSKLlJBBEIV I GOTEBORG vintern 2004-2005 

Hostsasongen 2004 avslutades 9. december med traditionellt . uimote. 
Narvarovinsterna till Finn Henningsen och J-0 Artvik . 
Vid dragningen i Arslotteriet (baserat pa hela arets narvaro) gid<: vinsterna till 
Hasse Wingden, Kaj Librand och J-0 Artvik . 
19 medlemmar och 1 gast deltog. 

Den 13. januari besdktes motet av 15 medlemmar och 1 D~~st. 
Motestema var " fsa~jorour , stamplar, bilder, vykort mm". 
Harry Ahlman fick ni:irvarovinsten. 

Vid arsmotet den 10. februari ornvaldes samtliga styrelseledanoter. 
Ordfbrancle Johnny Pernerfors 
Vice ordforande Owe Jacobsson 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassor Lennart Engstrom 
5. ledamot Tom Rinman 
Revisor lngvar Ottosson 
Revisorsupplean 't Bengt Pahlrnan 
Valberedning Karl Erik Jagard och Anna ,JC roens~~n 

Narvarovinsterna som denna gang utgjordes av sernlor !illfoll Owe Jacobsson, 
Hasse Wingden, J-0 Art..tik, lngvar Ottosson och Bengt P~1 hlman . 
13 medlemmar var narvarande. 

Etter arsmotet ordnades en lokal omrostning om Islands vackr:::.ste frirnarke 2004. 

Pa delad forsfa plats hamnade nr 447A Frimarkets dag, 8ruari1k)o i Bfskopstungum 
och 449A Franska sjukhuset i Faskruosfjorour 100 ar med 3 rbster vardera. 
De avgivna rosterna formedlas FOr deltagande i den islandska ornrostningen. 

Kaj L1brand 

IcrA.av8aKAOJ3J3£v t r'lTE~opy 
40Lp 

24 anptA 2005 



14 

•• 
V ALKOMNA TILL 

LANDSORTSM0TEI0REBRO 
•• 

LORDAGEN DEN 12 MARS 2005. 

Foreningen tanker halla ett LANDSORTSMOTE i Orebro pa lordagen den 12:e mars 2005. 
Detar Bla Bands lokalen pa Gustaf Adolfs aile I 0 som blir var motesplats. Varden Jigger 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 
norrifran tar du av vid avfarten efter Eurostop-hotellet (bada dessa syns tydligt fran motor
vagen) och aker sedan in mot stadens centrum. Folj Ekersvagen- Vastra Nobelgatan. Svang 
sedan till vanster omedelbart innan jarnvagsundergangen och sedan till vanster igen vid 
Gustaf Adolfs alle saar du frarnme. 

1 

Dagen kommer att inneha.lla: ett lotteri med ett lottpris pa 20:-/lott med 
±ina vinster. En liten utstallning med delar ur medlemmars samlingar. Ett litet 
foredrag av var medlem Staffan Kadsson, vad han kommer att prata om tar vi 
hora nar vi kommer ditt (en spannande hemlighet). En auktion skall vi ocksa 
hinna med med ca 100 objekt. Kaffe med dopp kommer sjalvklart att finnas. 
Handlarna Anders Granqvist och Staffan Andersson kommer att salja Matrial 
fran vara omraden Island, Gronland, Faroarna och Danska Vastindien. Onskar 
nagon utav er att de skall ta med sig annat materiel an detta sa kontakta 
Mikael Magnusson pa telefon eller mail sa kommer det att meddelas detta 
tiH handlarna. Medtag ocksa garna eget bytesmaterial for byte eller forsaljning 

Motet borjar kl. 11.00 (men du far garna komma tidigare) med att 
Ordf6randena fran Stockholm och Goteborg sager nagra ord. 

Lordagskvallen planeras att tillbringas pa hotell i Orebro, vilket vet vi ej annu (vi skall 
forsoka forhandla med nagot ink! gemensam middag pa kvallen).Arunalan maste vi ha for 
detta under Januari 2005 till Leif Nilsson. 

Ja nu beror det bara pa Dig (Er) medlemmar om det hela skall bli succe eller fiasko' Vii 
styrelsen skall gora allt for att Du skall komma att trivas. Det tar inte mer an drygt 2 timmar 
att bila till Orebro fran Stockholm resp. Goteborgsregionerna. Men det vore naturligtvis 
annu roligare om Du som bor pa andra orter och som nonnalt inte kan besoka vara moten 
kan komma. Detar faktiskt for Din skull som vi forlagt motet till brebro. Jag kan nastan 
garantera att ett liknande utbud av Islandskt material aldrig har forekommit i Sverige och det 
vore val kul, om vi till kommande ar kan fortsatta med liknande moten. 
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Ny och omCJ!rbetad utgava av Nummersta orDpc31handboken 

Foreningen har rev icle:·at nummerstampelhandboken och planerar att utge den pa 
NORDIA2005 i C?oteborg 26-28 Maj 2005. 
Handbok13n ar h r:~lt omarbetad med alia nya ron som har ini<amrnit sedan 1996. 
Utgivningen kornmer att ske i bladsats med ohalade blad. De som harden bla resp 
bruna parmen med garnla bladsatsen kan erhalla bla'jen h<~ l :s laqna for dessa, alt. ar att 
erhalla bladsatsen ohE1Iad. 

Pris per lbladsats ar SIEK 150:-, $25, €20, 150 Dkr po11o nn,ed verklig kostnad 
tillkommer pa varjH bladsats . Leverans av bestalld b!adsais sker efter utstallningen i 
borjan av juni 2005. Den kan ~3ven erhallas pa utstallningen. 

Ange samtidigt om bladen skali lev eras halslagna med E: ur :.pahalslaget eller ohalat. 

Anmalan om kop av h<mdboken gores till: 

Foreningen lslandssarnlarna 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
S-76 '1 94 Norrtatje 
Sweden 

Tel nr 01'16 --420 B5 
E-mail: leif.a.ni lsson@telia.corn 

.Ny bok om Chrustuan IX samt Tva kungar av Henrv R:.:~g~ ~!LQ£ . .:. 
Ni som viii bestaHa bolcE::n kan ta kontakt med Johnny Pem:Jrfors , se mars Rapporten. 
Pris €60. ; 
Det ar en mycket informativ for Er som samlar Christian IX och Tva kungar, den 
avhanclar bl.a. c:1lla kanda varianter. 

Nl SOM INTE H.~R: tBETALAT ER MEDLEMSAVGIE.L VAg VANLIG OCH BETALA 
~u. 

' 
Foljande m!)dlemrnar har att inbetala resterande medlenn:savgift: (SEK) for 2005 

513 90:-,:520 40::-,526 50:-,58:2 95:-, 790 90:-, 797 80 :-, 812: 65:-,823 75:-,833 65:-

Nya medlemmar. 
Vi halsar foljand1:; rnedlemar valkornmna in i Foreningen. 
lnga nya medlemmar i ar. 
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Lokal i Falto,~:~:.r:;i!:ef1. Valhallavagen 143, T -ban a I< a rlapl an. 
Moteslokalen liggetr i samma hus som tunnelbanan. IVIHd ingang fran Valhallavagen. 
Pa alia m~::>ten bjuds. diet pa kaffe och bulle. Moten a~ b•ol~i a r kl. 19.00. 
Cirkulationshaften kommetr att tillhandahallas pa mi)tena. 

Motesdagar.satmt ternan under varsasongen_4005: 
13/1 Liten auldictn. 

3/2 Literu atuktit:m. 

3/3 Uten auktion. Arsmote 
12/3 Lands,:::>rt::;m,)te i Ore bro. Se separat ~llrt iilk·e · . 
7/4 Uten cmktion. 

7/5 Liten ~nuktion. Viiravslutning hos Leif Nilsson .Ob~igatc)risk anmalan 
till Le i'f. 

Varens motet) i GJteborg: 

NY. moteslokc:!-1 : Nordostpassagen 61 B Hallplats Ve£@.9.i!tan. 
Moteslokalen 6ppnas kl18.30 Och vi borjar mote kl.1 !9. 00 

Februari 10 ARSMOTE, Minnespoststamp!ar ocl· Po.rslinsplattor, 
To•m Rinman uppdaterar oss me;d vad han funnit ut. 

Mars 10 t=rimarkstavlor? 
Rolf lsaksson visar och berattar •01'111 !> iL1a spannande tavlor. 
Visning av Lilla Jubileums.auk:tioniiHl "Vyer o.:h byggnader" 

April 14 .Jtubileumsmote med kaseri,kaffe och ·{trta . Ca 30.30 Lilla 
Jubileumsauktionen "Vyer och byggnade:r" 

Moten nedan tillsammans med SE.E_· _ 
April 21 Vfufest pa Restaurang Kinesiska tv/wen, Skeppsbron 4 

M<3j 12 lnf1:>r r~ordia 2005. Aktiviter pa Nordia 2005. 

Valkornme:n WI varens moten och ta del av kvallens tema och den se,dvanliga 
motesauktionen. 

ISLANDSKUJIBBEN I GOTEBORG, 
grundc.des 24 april 1965 och kan fira sitt 40-arsjubileurn under 2005. Forutom 
jubileumsmotet 14 apri l planeras en jubileumsauktion,prelim in2r datum 15 oktober och 
aktiviteter under Nodia2005. Fler inslag i firandet kan kom ma, mer info foljer. 
Kontatdperscm~r: Ordf. Johnny Pernerfors, Tel 03'1 - 54 88 78 

t<assor. Lennart Engstrom, Tel 03.00 - 134 88 
E-mail: island~sklubben@swipnet.se 
Hemsida: http :1 I homE!. swipnet. selislandsklubben 

ALLA MEDLE;MMAR AR VALKOMNA ATT BESOKj~ VAf~~ MOTEN I STOCKHOLM 
OCH GOTEBt;)RQ. 
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Foreningen lslandssamlama och lslandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlarna Postgiro 40 29 57 - 5 
Ordforande Sekreterare 
Stig Osterberg Mikael Magnusson 
Dalenvagen 8 Larsbodavagen 72 
136 91 Haninge 123 41 Farsta 
T ei!F ax 08-500 341 46 Tel 08 - 604 12 77 
stickan.island@tele2.se mikaeldansochstamps@telia .com 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
T ei!F ax 031- 54 88 78 
pernerfors@tele2 .se 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges .framsida@comhem.se 

Vem vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
T ei/F ax 0176-420 85 
leif.a .nilsson@telia .se 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 6 
434 32 Kungsbacka 

Tel 0300- 134 88 
lennart@aid.se 

Medlemsansokan 
Medlemsavgift 
Rapporter 

Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 

lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
lslandssamlarna/lslandsklubben 
lslandssamlarna 

Text till Rapporten 
Adressandring 
Auktioner i Rapporten 
Auktioner i Ovrigt 

Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Ordforande 

lslandssamlarna 
lslandssamlarna/lslandsklubben 
lslandssamlarna 
lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften for 2005 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommmer att 
retumeras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 100:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 
Medlemsavgift for 2005 SEK 100:- Utlandsmedlemmar betalar €15 eller $15 

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!l! Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL VALUTA T.EX $, € (kan ej jamt belopp 
sandas overfores restbelopp till nastkommande arl. 

Bestall gamla Rapporter kostar bara 10:-/nummer+porto,dessa ar ett maste for en islandssamlares 
referensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
Landsortsmote i Orebro 12 mars 2005 
Nordia Goteborg 26 - 29 maj 2005 lnkl lslandsklubbens 40..ars jubileum 
Mare Balticum Mariehamn 26- 28 augusti 2005 Anmalan till Mikael M , OMGAENDE. 
Auktion i Gotebor i15 Oktober 2005 
Forum i Kopenhamn 11 -13 November 2005 
Nordia 2006 Helsingfors 27 - 28 oktober 2006 Finland 

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 lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt 
ev.uppgifter om sarskilda samlingsomraden som var och en anmalt.Registret far endast anvandas intemt inom 
foreningen och klubben 

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