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40ars Jubileum i Goteborg ! 

Hej alia islandsamlare fran nar och fjarran , 

Grattis lslandsklubben till era 40 ar. Detta kommer bland annat att markas pa 
Nordia i Goteborg sam detta nummer vittnar om. F6reningen anordnar olika 
aktiviteter. Det kommer att vara ett mote/sammankomst varje dag under 
utstallningen. Men det stora firandet kommer att ske i host i och med den stora 
auktionen i oktober. Det ar en handelserik tid vi gar till motes med denna stora 
utstallning i Goteborg sam ocksa belyser att svenska frimarket fyller 150ar. Sedan ar 
det sommaren sam star for dorren och da ar det ocksa en del att sta i, tradgarden 
skall skotas med grasklippning , patande i blomsterrabatterna samt halla ograset 
borta och vattna lite om det blir alit fOr torrt. Semesterresan skall planeras, vart han 
styr kossan och ar den eventuella reskassan i utlandsk valuta vaxlad och passet 
samt flygbiljetterna nerpackade. PUH ! Mycket att tanka pa blir det. Da ar det tur att 
hangmattan eller solstolen finns att ta till och vila lite i mellan , da kan man ju alltid 
passa pa att lasa Rapporten eller varfor inte uppdatera sig lite och lasa gamla 
Rapporter, det finns ju kanske nagot man missat i nagot nummer eller sa for att 
uppdatera sig· och lasa pa lite extra. Sedan ar det ocksa en utstallning pa Aland , 
Mare Balticum. Ditt vi ar nagra stycken sam tanker aka och traffas . Dit ar det ocksa 
en hel del av vara medlemmar fran England , Nederlanderna och ovriga Europa sam 
kommer och det kommer att bli lite extra kul att traffa er, tycker i alia fall jag. Det 
hander ju inte alit for ofta att vi traffas fran sa manga olika lander pa samma gang, 
det skall vara pa Forum i Kopenhamn da mojligtvis. Nu hoppas jag att ni alia far en 
trevlig och skon sommar sa vi mots i host igen glada och utvilade. Men framfor alit att 
ni ocksa hjalper till och gar Goteborgarnas firande till en panggrej sam vi alia sam ar 
dar kommer att minnas i minst 40ar till. 

Jag far med dessa ord onska er alia en glad sommar fran oss i styrelsen. 

En van fig gronskans rika drakt har smyckat dal och angar. 
Nu smeker vindens ljumma flakt de fagra ortesangar, 
och so/ens ljus 
och /undens sus 
och vagens sorl bland vinden 
forkunna sommartiden 
201 :1 Ur Svenska Psalmboken 



2 

IN 
MEMORIAM 

Var hedersordforande, Folke Lofstrom har avlidit i en alder av 94 ar. Han 
var en av grundarna i F oreningen Islandssamlarna. Han hade en valdigt fin 
samling stamplar fran Island. Till yrket var han arkitekt, hans specialintresse 
blev skolor och sjukhus. Intresset for Aland blev stort efter att familjen skaf
fat sommarboende dar. Hans alandssamling ar kanske den fornamsta som 
firms. Dar var alla svara objekt med. 
Pa arkitektkontoret hade vi manga sammankomster, en av dem som arbetade 
hos F olke var Lars Ingemarm. A ven han var en av grundarna. 
Nar man larde karma Folke och hans intresse fOr frimarken blev man forvanad 
over den kunskap han hade om sina samlingsomraden. Han engagerade sig 
ocksa i foreningslivet och deltog sa ofta arbetet tillat i islandssamlarnas moten. 
Tidigt donerade Folke flera samlingar till Postmuseum, vid flera av vara 
jubileum deltog F olke och visade aven delar av sin samling. 
En stor filatelist firms inte langre bland oss. Saknaden ar stor. 

Stig Osterberg 

Fran min horisont ............... . 
Nu ar det tid for ett nytt nurnmer av Rapporten, med ett intressant innehall. Det blir valdigt 
mycket Goteborg i det har numret, tror jag. V ar traff i Orebro blev en klar succe, alla hade 
trevligt och verkade trivas. Ett sjuttiotal postmuseei vanner var pa utflykt till Abo, aven den 
resan var valdigt trevlig. Det handlade om Postvagen over land och hav,Stockholm-Aland
Abo. Vi akte bat , Stockholm -Abo sedan buss, vi foljde gamla postvagen. Det blev en trevlig 
resa till manga roliga platser man aldrig tidigare besokt 
Vi har haft arsmote, det blev som vanligt bara omval. Var kassor har jobbat hart med att 
forsoka :fa den nya stampelhandboken klar till Nordia i Goteborg. Snart ar det var och mycket 
uteverksamhet, om nu vadrets makter ar oss nadiga. 
Allt ar dock inte bara sol, en av fOreningens grundare Folke Lofstrom, har avlidit, han var 
foreningens forste ordforande, tillika hedersordforande. A ven var danska forening, har lidit en 
stor f6rlust da deras ordfOrande Ib Schock avled i slutet av 2004. 
Nar vi var pa turen till Abo traffade vi manga trevliga filatelister och nagra av dem lovade 
att till kommande moten i Stockholm komma och beratta om sina samlingsornraden. Allt 
behover inte handla om vara ornraden vi kan kanske :fa nagra tina tips av de har duktiga 
filatelisterna som vi talade med. Till ex em pel montering som jag tycker ar ett svart ornrade. 
Detta var allt for den har gangen, men jag kommer nog igen i nasta rapport. 
Ha det bra och onskas Ni alia en skon sommar. 

Stig Osterberg Ordforande 
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Resultatlista - Specialauktion "Vver & Bvggnader 1925", 2005-04-14. 

Torsdagen den 14 april efter ordinarie klubbmote och samkvam fOr firandet av vart 40 ars jubileum i 
Goteborg genomforde vi med start ca: kl. 20.30 en Specialauktion endast med marken ur utgavan 
Vyer & Byggnader 1925. Till var stora gladje och overraskning sa blev det sa manga som 41 
budgivare pa auktionen varav I 0 farms pa plats i salen. Redan innan vi stm1ade auktionen sa sag 
slutresultatet bra ut och som vanligt sa jagade budgivama pa plats upp priserna ytterligare men de fick 
kampa hart for att vissa marken skulle fa starma kvar i Goteborg. Men det var ocksa manga ganger det 
suckades i salen och skakades pa huvudena nar startutropen namndes. Nedan foljer en del bilder pa 
nagra av dem marken som saldes derma kvall och som en Iiten kuriosa sa rapporteras efter slutbudet 
aven i vilket land markena numera befinner sig. Forsaljning 100%. lagsta pris 5.- / hogsta pris 625.-. 

Nr. 

I 
8 

15 
22 
29 
36 
43 
50 
57 
64 
71 
78 
85 
92 
99 

106 
113 
120 

Rapport {dm auktionskommitten Johnnv Perner[ors & Tom Rinman. 

Lot 22: Mycket vacker blackmakulering 
Fra Island. utfOrd i Randers, Danmark. 

Slutbud 625.- till England. 

Lot 75: Hamburg 26.1.31 mkt svar 
maskinstampel + ramstpl. 

Slutbud 310.- till Schweiz. 

Lot 36: Gaulverjabrer #4.?.31 Lot 64: Aalborg 1-5.27 Lot 78: Kristiansand 11.X.31 
rattvand lite svag stampel. mycket vacker, PRAKT. mycket vacker stpl. 

Slutbud 470.- till SQanien. Slutbud 435.- till England. Slutbud 435.- till Island. 

Lot 11: Reykjavik 5.V.28 PRAKT 
Slutbud 30.- kvar i Goteborg da .. 

market innehaller en variant! R(K) i .. ,.,, 
vanster sida skadat. position okand. 

+~ 

Res. Nr. Res. Nr. Res. Nr. Res. Nr. Res. Nr. Res. Nr. Res. 

5 2 25 3 5 4 25 5 30 6 35 7 .,-_;:, 

70 9 30 10 25 II 30 12 10 13 65 14 110 
160 16 180 17 135 18 50 19 5 20 35 21 60 
6'-_;:, 23 210 24 110 25 130 26 185 27 100 28 60 
285 30 45 31 35 32 40 33 40 34 45 35 50 
470 37 10 38 25 39 55 40 65 41 60 42 130 
40 4-l 5 45 10 46 45 47 120 48 60 49 II 0 
150 51 10 -., ;:,_ .,-_;:, 53 35 5-l 75 55 60 56 .,-_;:, 

120 58 130 59 130 60 25 61 90 62 25 63 155 
435 65 90 66 15 67 55 68 10 69 30 70 320 
435 72 55 73 130 74 140 75 310 76 70 77 100 
435 79 5 80 10 81 65 82 160 83 290 84 160 
185 86 160 87 110 88 15 89 45 90 35 91 55 
340 93 40 94 45 95 75 96 25 97 120 98 60 
85 100 50 101 75 102 30 103 55 104 70 105 65 
45 107 30 108 II 0 109 55 110 85 Ill 110 112 160 
20 114 45 115 40 116 35 117 50 118 70 119 65 
55 121 2'-_;:, 122 150 
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Ett aktganget forstadagsbrev 

Detta postforskottsbrev sandes rekommenderat trim Pingvellir 17. juni 1944. 
Avsandare var Frimerkjasalan och innehallet var med all sakerhet frimarken . 
Med hjalp av postforskottsbeloppet kan man faststalla vilka det bor ha varit 
och bestamma vilken viktklass brevet taxerats efter. 

~ f ·-

... : 'f / ;..~ :J 4( 

FRIMERK.JASALAN 
DIRECTION GENERALE DES POS1'ES 

' ~T t;:C r- Et. ~:: .. r 

Portot ar ber~knat enligt gal Iande inrikes taxor for perioden 
fr.o.m.15. november 1942 t.o .m. 30. september 1947. 

Brev20-125g 1,00 
Rek-avgift 0,60 
Postforskottsavgift upp till 50 kr 0.50 
Totalt 2,10 

"· '"~·~,I 
"'~ ... :/ ( 11'1:, .-- .\ :; 1/ 

... -

Postforskottsbeloppet var 18,95, om portot 2,10 (vilket mottagaren skulle beta Ia) 
bortraknas aterstar 16,85 vilket ar lika med priset for en serie av de frimarken 
sam gavs ut 17. juni 1944. 
Sannolikt har brevet innehallit de 6 frimarken med J6n Sigurossons portratt 
sam gavs ut for att fira att Island blev republik . 
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Hur manga valar? 

Gavomapp G28 utgavs av islandska posten den 13 september 2002. 
Den innehaller 13 frimarken och 1 block med valmotiv sam gavs ut 
under aren 1999-2001 . (Bild 1 ). 

Bild 1.-

Vid ett besok !pa Frimerker i Forum i Frederiksberg 9. november 2002 
papekades vid samtal med Postphii/Frfmerkjasalans representant 
att det var fel antal frimarken angivet i texten pa mappen. 
Det stod 12 frimarken och ett block. (Bild 2). 
Det verkade sam om man hade glomt att rakna overtrycksfrimarket. 

' . 
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Vid besoket pa Nordia 2003 i Reykjavik 16. - 19. oktober 2003 upptacktes 
att en ny upplaga av mappen hade getts ut. Texten pa mappen var andrad . 
Det stod nu 14 frimarken och ett block. (Bild 3). 
Ett utstansat hal for upphangning hade tyvarr placerats sa att det gick in i texten . 

• anne . 1n 
ls 

1c waters 

A set of 
14 Marine 
Mammals 
stamps and • 
a miniature 
sheet issued by 
Iceland Post. 

Vid besoket pa Frimerker i Forum i Frederiksberg en vecka senare 25. oktober 2003 
papekades vid samtal med Postphii/Frimerkjasalans representant att det var fel 
antal frimarken angivet i texten pa mappen ocksa for den nya upplagan. 
Det stod 14 frimarken och ett block. (Bild 3) . 
Det verkade sam om man hade raknat blocket sam det 14:e frimarket. 

Ett ar senare pa Frimerker i Forum i Frederiksberg 6. november 2004 
upptacktes att annu en ny upplaga av mappen hade getts ut. 
Texten var andrad och delvis flyttad for att inte hamna i upphangningshalet. 
Det stod nu 13 frimarken och ett block. (Bild 4). 
Nu var det ratt antal frimarken angivet i texten pa mappen . 
Tredje gangen gillt. 

Bild 4. 

A set of · 
1 :3 . M·arTne . . 

--~· IVi . ..... . 

Vid samtalet med Postphii/Frimerkjasalans representant papekades 
att ratt antal frimarken nu var angivet i texten pa mappen for den nya upplagan 
och att mappen nu finns i 3 varianter. 
Dennes kommentar blev: "Har du alia?" 

KL 
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Valarnas svenska namn 

Har visas alia islandska frimarksvalar med namn pa latin, svenska, 
islandska, danska och engelska. (Latin overst och engelska nederst.) 

Orcinus orca 
Spackhuggare 
Hahyrningur 
Spceckhuggere 
Killer whale 

Megaptera novaeangliae 
Knolval 
Hnufubakur 
Pukkelhval 
Humpback whale 

Physeter macrocephalus 
Kaskelot 
Burhvalur 
Kaskelothval 
Sperm whale 

Lagenorhynchus acutus 
Vitsiding 
Leiftur 
Hvidskceving 
Atlantic white-sided dolphin 

I Facit kallas denna val vitsidad delfin 
vilket ar en inte helt korrekt benamning . 
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Hyperoodon ampullatus 
Nordlig nabbval 
Andarnefja 
Nordlig d0gling 
Northen bottlenose whale 

I Facit kallas denna val flasknosval 
vilket ar en felaktig direktoversattning 
trim engelska . 

Phocoene phocoena 
Tumlare 
Hnfsa 
Marsvin 
Harb~ur porpoise 

Balenoptera musculus 
Blaval 
Steypireyour 
Blahval 
Blue whale 

Balenoptera acutostrata 
Vikval 
Hrefna 
Vagehval 
Minke whale 

I Facit kallas denna val vagval 
vilket ar en felaktig direktoversattning 
fran danska. 



"~"" - '~' · :~ ~ ... " - ... ~-- .. .,.,~ ~" .. - .. r ~ .. .. ~· ,. ~ .,.,..:¥., i• .. :. 

_o; .. v• ..... • .. ~ ---· YL• -.-,......,~fr:r?:...,C./'y~1'JO'fff"-"'4J:oor.><V"".'"~·~~-..,_ 
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Balaenoptera physalus 
Sillval 
Langhreyour 
Finhval 
Fine whale 

I Facit kallas denna val finval 
vilket ar en felaktig direktoversattning 
fran danska. 

Balaenoptera borealis 
Sejval 
Sandhreyour 
Sejhval 
Sei whale 

Lagenorhynchus albirostris 
Vitnos 
Hnyoingur 
Hvidnaase 
White-beaked dolphin 

I Facit kallas denna val delfin 
(engelska dolphin) vilket ar felda delfin 
ar en annan art Delphinus de/phis 

Globicephala melas 
Grindval 
Grindvalur 
Grindehval 
Grind whale 
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Valvarianter 

Om man litar for mycket pa modern teknik sa kan frimarken med forskjuten tandning 
komma till samlarnas gladje. Har visas ett exemplar av Facit nr 940 Spackhuggare 
dar tandningen ar sa forskjuten att en del av ett andra frimarke syns till vanster. 
Bild 1 och bild 2 (forstoring) . 
Aven Facit nr 989 Nordlig nabbval finns med forskjuten tandning . Bild 3 (forstoring) 
och bild 4 visar ett par dar honans nos tangerar den nedre tandningsraden. 

()rei 

-,_ ...... 
M--1 -

., · ~ 

Bild 2 Bild 3 

Facit nr 1021 overtryck "Bref 50 g" pa Facit nr 940 Spackhuggare har patraffats med 
varianter i overtrycket. Bild 5 visar ett normalt patryck och bild 6 ett forskjutet patryck. 
Bild 7 visar ett patryck med en rod punkt sydvast om de 3 balkarna. 
Finns det fler exemplar? Finns varianten i hela tryckupplagan? 
Har nagon kannedom om positionen i arket? 

i St..AN D t 

Bild 4 Bild 5 

Bild 6 Bild 7 
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Rapport fran Foreningen lslandssamlarnas 
43:dje arsmote den 3 mars. 

Torsdagen den 3:e mars hade Foreningen lslandssamlarna sitt arsmote. 
De valsmakande landgangarna hade dragit 12 medlemmar till foreningen 43:e 
arsmote som pa slaget 19.00 oppnades av Ordforande Stig Osterberg som ocksa 
valdes till arsmotesordforande och leda dagens forhandl ingar. Mikael Magnusson 
valdes till Sekreterare for motet. Dagordningen godkandes och betades av punktvis i 
tur och ordning. Jan-Ove Brandt var revisor som granskat foreningens ekonomi 
redogjorde att den var mycket god och att vi hade en stor vinst for aret som gatt, 
detta beror pa att vi salt frimarken pa vara moten med mycket god vinst, men anda till 
samlarvanliga priser. Nya samlingar maste dock kopas in dade som vi nu har ar pa 
upphallningen. Men detta ar ju ett uppdrag for styrelsen att inkopa nya samlingar. 
Efter den trevliga genom gangen av var ekonomi foreslog revisorn att styrelsen skulle 
fa ansvarsfrihet vilket arsmotet ocksa beviljade. Styrelsen foreslog oforandrad 
arsavgift det viii saga 1 OOsek vi lket arsm6tet inte hade nagot emot och godkande det. 
Det som diskuterades mer f6rutom ekonomin var Landsortsm6tet i Orebro (mer om 
det motet kommer i septembernumret av Rapporten) och Nordia i Goteborg (som gar 
att lasa om i detta nummer). Sa aterstod bara de arliga valen da inga motioner 
inkommit till styrelsen och arsmotet. Da Valdes styrelsen och de valda ar foljande: 

Stig Osterberg Ordforande omvald pa ett ar 

Leif Nilsson Kassor omvald pa tva ar 
Kjell Idling Ledamot i styrelsen omvald pa tva ar 

Hilmar Eliassen suppleant i styrelsen omvald pa ett ar 

Jan-Ove Brandt omvaldes som revisor 
Bjorn Soderstedt omvaldes som revisorsuppleant 

Mikael Magnusson, Sekreterare & George Sund ledamot har ett ar kvar 

Arsmotet omvalde ocksa valberedningen 
Sven-Erik Ahgren & Leonard Karlsson 

Vi som da fick fortroendet att leda denna 
forening ytterligare ett ar fram till nasta 

arsmote i mars 2006 tackar for fortroendet. 
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T3vlingsdags ! 
Det ar gladjande att nagra utav er skickar in och far vara med i 
utlottningen. Om fina priser som vi skall tacka det lslandska 
postverket for, det ar de som sponsrat oss med vinsterna. 

Hemliga objekt med jubileumsinriktning ar det ni kan ha turen 
att vinna om man har turen med sig. Det ar ju Nordia i Goteborg 
och Mare Balticum I Mariehamn sa jag tankte ordna nagra 
vinster fran dessa bad a utstallningarna vad det blir vet jag da 
inte an utan blir hemlig vinst. 

Grattis till er som skickat in och vunnit. Ni har vunnit varsitt FDC 
och frimarkets dags blocket fran forra aret. Vinsterna kommer 
per post tillsammans med rapporten varje gang. De fyra lyckliga 
vinnarna som dragits som vinnare ar: 

Carl Erik Fogelvik, Vallentuna 

Tommy Heurlin, Sundsvall 

Tommy Alderbring, Angelholm 

Leif Osterlind, Strangnas 

Grattis Grattis Grattis Grattis 
Grattis Grattis Grattis Grattis 

Om ni viii vara med om att vinna de hemliga jubileumsvisnterna 
gar som vanligt skicka ett vykort till redaktoren senast den:31 
juli. 
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Resa till Mare Balticum 27-28 augusti 

Foreningen anordnar en resa till Mariehamn och utstallningen Mare Balticum. 

Detta ar en popular utstallning att aka till for samtliga hote!l i Mariehamn ar 
uppbokade, men vi har fatt ett antal rum pa Hotell Park Alandia , sam ligger mitt pa 
esplanaden centralt i Mariehamn. Utstallningen ar i Baltica hallen cirka en tjugo 
minuters gangvag fran hotellet. Men det ar bilar inbokade pa resan sa for er sam inte 
orkar ga finns det moj!igheter att b!i skjutsade. Oet finns ocksa sakert bussar som gar 
me!!an utsta!!ningen och centrum. 
\/i 2:.1.-or fr-"n l.l"!:~nollc.!,~r ,..,.,orl ,..,/c. lk>nric.fciri~n !,1· Q nn n-" IArrl~,-, ,..,.,,...,r,.,,-,n ,-,,....h ho,..,., 
VI"""''''"-"' 11'-AII ., .... ,.., ....... ....,.,.._.. 111'-'"-" 111/.....JJ \1'-A.II'-'1""'1\.Aij\,..olll 1'1• ..,•VV J--'"'-" IVI'-"\.A~ 111\,JI~VII VVII IIVIII 

.;,..~1"""1 1\Jll""''r i ,....hl""r'~l""'' 1.,1. -to nn /fir•u ... l .... ..,;, ... 1\ r""~ ~;.:..r"'\,...11""'1,... ,.,..,1;.:..11 o ... ;,... +;.::..,.. ,...l,....nn- h,....,,... ;.;..,.. ,.._. l!nn 
II Clll IVICIIICIICIIIIII "'· lv.UU \1111<:>1"\ liU) tJCI i:>VIIUCI\::j 1"\VCIII. I IIi:> lVI UCIIIICI IICI\::j Cll \,Q. VVU-

700: - (i skrivande stund har vi inte fatt exakta priser an fran viking linjen). Pa 
lordagen planerar vi att ata gemensamt pa nagon trevlig restaurang, denna ingar 
dock inte i priset och i skrivande stund hailer vi pa att tittar pa olika stallen vad de har 
for mat till ett bra pris. Tank pa att ha med er Euro till detta, det blir billigare an att 
betala med kronor. 
Verkar detta kul att folja med pa sa har vi ett antal platser kvar att erbjuda. Sa tveka 
inte utan ring och anmal er till : Bjorn Soderstedt 08-651 09 89 alt 070-276 05 94. 

SISTA ANMALNIN~SnAn AR FRI=nAGI=N ni=N 15 JUNI 

.. . :t ... 
' / r~~ ~ ,;~, ._\ 

I , 

I 
,' ll u j 

~• 
l,.:.. 

Detta ar det officiella utstallningsvykortet for Mare Balticum 



Hastens moten i Stockholm: 

Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-bana Karlaplan.Moteslokalen 
Jigger i samma hus som tunnelbanan. Med ingang fran Valhallavagen. Pa alia 
moten bjuds det pa kaffe och bulle. Motena borjar ki.19.00.Cirl<ulationshaften 
kommer att tiilhandahallas pa motena. 

Motesdagar samt ternan under hostsasonaen 2005: 
1/9 Liten auktion . Janne Brandt berattar om militarpost 

6/10 Liten auktion. Ej faststallt 

3/11 Liten auktion. Ej faststallt 

1/12 Liten auktion •• Ej faststallt. Julavslutning m~d GH>gg och lussekatt 

Hastens moten i Goteborg: 
Moteslokal: Nordostoassaaen 61 B.Hallolats Veaaaatan.buss 60 
Moteslokalen oppnas kl 18.30 Och vi borjar mote kl.19.00 

Motesdagar samt ternan under hostsasonaen 2005: 

8/9 Gullfoss.lslands bruksserie 1931-1937.De fyra tandningarna bekrivs och visas for 
varje valor. Vanliga portosatser visas med forsande!ser. Kai Librand. 

13/10 Island. En studie av Geysir utgavan 1933-1947. Geysirserien 1933-1947 visas med 
provtrycl< och marken.Tandningar, fargnyanser och trycl<fe! studeras. 
Med brev och stamplade marken beskrivs den posthistoriskt intressanta period 
dar WWII ingar. Lennart Engstrom 

15/10 Star hostauktion i klubblokalen. 

10/11 Island 1873-1943. Exponatet visar frimarks-och tjanste frimarkutgavorna i 
perioden med huvudinriktning pa kliche-,tryck-,tandnings och pappersvarianter. 
Johnnv Pernerfors 

8/12 Sedvanligt julmote med Glogg och lussekatt 

ALL\ MEDLEMMAR -~R V.~LKOMNA ATT BESOKc\ VAR.\ MOTE;\i I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 
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Ny och omarbetad utgava av Nummerstampelhandboken 

Foreningen har reviderat nummerstampelhandboken och planerar att utge den pa 
NORDIA2005 i Goteborg 26-28 Maj 2005. 
Handboken ar helt omarbetad med alia nya ron som har inkommit sedan 1996. 
Utgivningen kommer att ske i bladsats med ohalade blad. De som harden bla resp 
bruna parmen med gamla bladsatsen kan erhalla bladen halslagna for dessa, alt. ar att 
erhalla bladsatsen ohalad. 

Pris per bladsats ar SEK 150:-, $25, €20, 150 Dkr + porto med verklig kostnad 
tillkommer pa varje bladsats. Leverans av bestalld bladsats sker efter utstallningen i 
borjan av juni 2005. Den kan aven erhallas pa utstallningen . 

Ange samtidigt om bladen skall leveras halslagna m~d Europahalslaget eller ohalat. 

Anmalan om kop av handboken gores till: 

Foreningen lslandssamlarna 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 Tel nr 0176-420 85 
S-761 94 Norrtalje e-mail: leif. a.nilsson@telia.com 
Sweden 

Ny bok om Christian IX samt Tva kungar av Henry Reqeling. 
Ni som viii bestalla boken kan ta kontakt med Johnny Pernerfors , Pris €60. 
Det ar en mycket informativ for Er som samlar Christian IX och Tva kungar, den 
avhandlar bl.a. alia kanda varianter. 

Foliande medlemmar har att inbetala resterande medlemsavgift: 100 {SEK) for 2005: 
40 Hakan Carlen 100:-

507 Bo Sonnsjo 100:-
512 Olafur Eliason 1 00:-
513 Sigurour l:>orsteinson 90:-
520 Finnur Kolbeinson 40:-
526 Sigurour Peturson 50:-
540 Ronald Collin 100:-
649 Guoni Gunnarsson 100:-
652 lnorioi Palson 100:-
687 Leif Ostelind 100:-
690 David Loe 1 00:-
733 Lars Osbeck 100:-
784 Magnus Jonson 1 00:-+ 70:-=170:-

812 Roger Holmberg 65:-
823 Sverrir Helgason 75 :-
845 Stig Einehag 100:-
846 Eine Gustavson 100:-
855 Steen-Jack Petersen 100:-
883 l:>orvalour !:>orson 100:-
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlarna Postgiro 40 29 57 - 5 
Ordforande Sekreterare 
Stig Osterberg Mikael Magnusson 
Dalenvagen 8 Frovigatan 7 
136 91 Haninge 124 70 Bandhagen 
Tel/Fax 08-500 341 46 Tel 08-647 31 28 
stickan . isiand@tele2.se 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@tele2 se 

mikae!dansochstamps@te!ia. com 

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

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande toljande? 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sbdersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
le! f. a.nilsson@telia. se 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 6 
434 32 Kungsbacka 

Tel 0300- 134 88 
lennart@aid se 

Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassbren lsland,ssamlarna 
Rapporter Kassbren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassbren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordfbrande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften for 2005 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommmer att 
retu rneras) 
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 

OBS.Fran och med 2006 skall ALLA medlemmar betala sin medlems
avgift till postgiro 40 29 57- 5 

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL VALUTA T.EX $1 € (kan ej jamt belopp 
sandas overfores restbelopp till nastkommande ar). 

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

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
Nordia Goteborg 26- 29 maj 2005 lnkllslandsklubbens 40-ars jubileum 
Mare Balticum Mariehamn 26- 28 augusti 2005 Anmalan till Mikael M I OMGAENDE. 
Auktion i Goteborg 15 Oktober 2005 
Forum i Kopenhamn 11 - 13 November 2005 
Nordia 2006 Helsingfors 27- 29 oktober 2006 Finland 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 25 Februari 1 Juni RAPPORTEN AR 20 Maj. September 
RAPPORTEN AR 25 Augusti 1 FOR December RAPPORTEN AR 20 november 

Fbreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Gbteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter sam! 
ev.uppgifter om sarskilda samlingsomraden som var och en an malt Registret far endast anvandas intern! in om 
foreningen och klubben 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben 
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Valkommen till Nordia 2005 

Nordia 2005 arrangeras 26-29 maj 2005 pa Svenska Massan i Goteborg. 
lngang entre 2 mittemot Lisebergs huvudentre. 

lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg kommer under utstallningen 
att ha 2 gemensamma foreningsmoten. 
Tid for dessa ar lordag kl. 14.00- 15.30 och sondag kl. 14.00- 15.00. 
Lokal bada dagarna ar lokal R22-23 i Hotel Gothia Towers konferensavdelning, 
samma vaning som utstallningen med direktingang fran denna. 

Vi har genom en av vara medlemmar fatt formanen att vid lordagsmotet 
kunna visa ett exemplar av den sallsynta Allpingsboken innehallande 
bl. a. provtryck pa frimarkena i jubileumsutgavan. 
Den fOrarades prominenta personer vid Alltingets 1 000-arsjubileum 1930. 

Under sondagsmotet kommer Leif Nilsson att visa den nya upplagan av 
Nummerstampelhandboken som ges uti samband med utstallningen . . , 
Alia ·s~mlingar, 11 st, fran vara samlingsomraden i klasserna traditionell filateli , 
posthistoria och stampelmarken ar samlade i den nordiska gruppen. 

J 

I masterklassen staller Roger Schnell ut sin tina samling, Iceland 1788- 1902. 
Missa inte att det finns 4 st lslandsexponat i enramsklassen och glom inte 
att titta paden trevliga opensamlingen "Trawlergalop" danske orlogsskibe 
pa vagt ved territorialgrcenserne. 
Pa sidorna 2 och 3 i denna bilaga finns en forteckning over utstallda samlingar 
som berbr Island, Faroarna, Gronland och Danska Vastindien. 

Vid den nordiska gruppen finns lslandssamlarnas foreningsbord . 
Det kommer i princip att vara bemannat av nagon ur styrelsen under utstallningens 
oppettider utom da vara moten i lokal R22-23 pagar pa lordag kl 14.00- 15.30 
och pa sondag kl 14.00- 15.00. 

Utstallningens oppettider: 
Torsdag 26 maj kl14.00 -19.00 
Lordag 28 maj kl10.00- 17.00 

Fredag 27 maj kl 10.00- 18.00 
Sondag 29 maj kl 10.00- 15.00 

Mer information pa hemsidan for Nordia 2005: www.nordia2005.com 

F oreningen islandssamlama 
Mikael Magnusson Fri:ivigatan 7 124 70 Bandhagen 
Tel 08 - 647 31 28 e-mail mikaeldansochstamps@telia.com 
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Samlingar fran Island, Faroarna, Gronland och Danska Vastindien . 

Utstallare som ar medlemmar i Foreningen lslandssamlarna eller lslandsklubben 
markeras med * under ramnummer. 
Ramnummer Utstallare 

MCistarklass 
274-281 Schnell Roger 
* Iceland - 1788 - 1902 

The exhibit tells the story of Iceland from the Stamples period, through 
the aur issues and the beginning of the 20th century. The exhibit contains 
the printings, together with proofs of the skilling and aur stamps. 

Traditionell filateli 
737-742 Johansson Rolf L. 
* Danish West Indies 1855-1905 

753-760 
* 

743-747 
* 

771-776 
* 

-

A detailed study of the prints issues of the Classic- Bicolered-, 
Coats of arms and provisionals emissions. 

Pernerfors Johnny 
ISLAND 1873-1943 
Exponatet visare frimarks- och tjanstefrimarksutgavorna i perioden 
med huvudinriktning pa kliche-, tryck-, tandnings- och pappersvarianter. 

Storkenfeldt Douglas 
Iceland 1873-1901 
Island 1873-1901, skildingar och aurar, ostamplade singlar och enheter, 
stamplat, samt IOrsandelser. 

Osterberg Stig 
Iceland Two Kings 
Exponatet bestar av fyrblock, stamplar, helsaker, varianter och brev 
samt tulldeklarationer. 

Posthistoria 
782-788 
* 

748-752 

722-729 

761-765 
* 

766-770 
* 

Engstrom Lennart 
Island. En studie av Geysir-utgavan 1938-1947 
Geysirserien 1938-1947 visas med provtryck och marken. Tandningar, 
fargnyanser och tryckfel studeras. Med brev och stamplade marken 
beskrivs den posthistoriskt intressanta period dar WWII ingar. 

J6hannesson Hjalti 
Icelandic cancellations of antiqua and lapidar types 
The purpose of this exhibit is to show usage of the earliest types of Icelandic 
cancellations on stamps and covers. Postal rates are explained. 

Lehmuskallio Markku 
Postal history of Greenland 
The aim of the exhibit it show the postal history of Greenland as it is revealed 
through letter, postcard and parcelmail from the birth of a postal system until 
the reorganisation 1958-59. 

Nilsson Leif 
Nummerstamplar pa Island 1903-1970 
Exponatet visar IsJandska nummerstamplar pa frimarken och fOrsandelser 
fran de olika orterna som hade nummerstamplar. 

Sveinsson Sveinn lngi 
Icelandic numeral cancels 
In the collection most of the icelandic numeral cancels are shown 
on loose stamps, clippings and covers. 
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Samlingar frim Island. Farbarna. Grbnland och Danska Vastindien. 

Utstallare som ar medlemmar i Foreningen lslandssamlarna eller lslandsklubben 
markeras med * under ramnummer. 
Ramnummer Utstallare 

Stiimpelmiirken (Revenue) 
730-736 Petersen Jan Lieby 

777-781 
* 

Dansk Vestindien stempelpapir, stempelmrerker 
DWI stempelm~rker + stempelpapir. 

!Jorsteins IJ6r 
Icelandic revenues and collecting stamps and meters 
Use of official tax, revenue and collecting stamps. 

Enramsexponat 
1109-1109 Fogelvik Carl Erik 
* "Sysslor" med lslandska nummerstamplade frimarken 

1122-1122 
* 

1129-1129 
* 

1128-1128 
* 

Open class 

1254-1257 

Presentation av en samling Nr-sHimplade frimarken fn1n nagra av Islands sysslor. 

Librand Kaj 
Gull foss 
Gullfoss. Islands bruksserie 1931-1937. De fyra olika tandningarna beskrivs 
och visas fOr varje valOr. Vanliga portosatser visas med forsandelser. 

Nilsson Leif 
Island, Jon Sigurdsson 1911, inklusive provisorier 
Exponatet visar forsandelser pa Jon Sigurdsson-utgavan 1911, inklusive provisorier. 

Nilsson Leif 
Island, Fredrik VIII 1912, inkl tjanste och provisorier 
Exponatet visar forsandelser pa Fredrik VIII 1912-utgavan inklusive tjanste 
och provisorierna. 

Frisch Ove 
"Trawlergalop" danske orlogsskibe pa vagt ved territorialgrrenserne 
Trawlergalop viser breve og kort der er sendt til og fra de skibe som har v~ret 
pa inspektion ved F~roerne-Island og Gronland sam viser frim~rker og stem pier 
fra byer som der er blevet anlobet pa togterne. Der er flere sj~ldne breve i samling. 

Litteratur, multimedia och datorprodukter 
L-2 Benfield William 

Handbook of Danish Essays - 1920 - 1939 - volyme two 
Handbook of Danish Essays- 1920- 1939- volyme two. 

L-11 Regeling Henry 

L-14 

L-15 
* 

Stamps of Iceland II, Christian IX - Double Kings 1902 - 1919 
Handbok med uppgifter om produktion, leveranser, tryckomgangar, varianter 
(bilder + positioner), porto i perioden mm. 159 sidor pa engelska. 

!Jorleifsson Heimir 
The Postal History of Iceland 1873-1935 
The Postal History oflceland 1873-1935. 

!Jorsteins IJ6r 
Icelandic cancellations; bridge-, roller-, and machine cancellations 1894-2003 
A catalogue of icelandic bridge-, roller- and machine cancellations, a revised and 
expanded issue, now with prices in euro. 



Tva kungar 
Ramnummer 771-776 
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Ordforande Stig Osterberg har i mimga ar specialsamlat dessa tva islandska kungar, 
utan att agna sig at de har tva frimarksutgavorna . 

5 

Har nedan visas ett par exempel paden utgava som intresserar honom. 
I . 

. .. 
~ 

!' . 
~ .: 

r 

. ... 
1 ... 
• .. 
II , 
t 

• 
. f 

• • : ... 
. . t 

ENDAST RAMTRYCK! VAR AR PORTRATTET? 
Kom och kolla Stigs sam ling sa far du svaret. 

Flack pa nasan: 
FLACK PA KUNG CHRISTIAN IX:s NASA 

ar bara en av mimga harliga varianter i Stigs samling . 



ISLAND 1873-1943 
Ramnummer 753-760 
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For forsta gangen i Goteborg visas Johnny Pernerfors 
samling med huvudinriktning pa kliche-, tryck-, 
tandnings- och pappersvarianter. 
Den har tidigare endast varit utstalld pa Skaneland i Kristianstad 2004 . 

. --- . ..--, - -·· - ,. -- ·- .. 

8 sk: VAR AR BILDTRYCKET?? 
Titta pa Johnnys sam ling sa far du svaret. 

Felperforerad Tva kungar 15 aur tjanste: 
PERFORERING PA A WAGAR. 
I Johnnys samling finns fler sadana har spannande varianter. 



Nummerstamplar 
Ramnummer 761-765 
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235 Skildinz:mes Dnunboddsstall_ir _______ 2 4 0 

2 ~~3 

23G 

23 1 

238 

Skildinganes 1929 -1%1 ReYk. 

Vah1slcvsa 1929 -I 952 . .\m. 

B.-er12l I 929 -1%~ Sh·:md. 

l'ndraland 1930 -193G Re,·k. 

G\·sjarholl 

Skammiddlnr 

2:19 Druml'oddssta0ir 

c,·sj :trholl 

2~0 Sbmmidalur 

Giliar 

1 ~) ~~L") 

19:14 

I 9 :;,~ 

1 9 4~ 

Skildinzanes B;er(2) Druml'oddsstalii r 

G\·sjarholl Skammidalur 

Vykort lr:in \'atmlc,·sa .. .\mess\·sLt. till Se,·oistiroi. Forto lor wkort enkb 15 .mr 

192!.03.!:> -1939.1::.3 !. 

Ett blad ur Leif Nilssons nummerstampelsamling. 
Pa Nordia visas ytterligare 79 st. 
Leif har ocksa med tva enramsexponat. 

-193 3 _.-\._!:}1 , 

·19-t ~ A.r:1 . 

-19-t-t \".Sblt. 

-1963 \'.Skalt. 

G8:~ 



Fredrik VIII 
Ramnummer 1128 
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Har visas ett adressebrev ur ett av Leifs enramsexponat. 
Observera att man har anvant ett dansk internationellt adressebrev 
(med text pa danska och franska) . 

Kupon - ---Jk-t:-~'---.:~ 
( ()._~ ULI ' Jfl . ) 

K.,n fr:Ikli vpl' .3 :l i ~.[ u J tau e rt!n . 

{ f'.>ld ;lr ~> ·1•· /u··',.: }if',. 'c .if'•ti1•dt1i ,·.·; 

Hermed / l'akke 
..\l;;t"udel:!e~omtbuse:r~ S te mpel. t C£-juint cutis. 

( Bulletin c{e.rpMilion .) 
Ant ;:l Toldd cklarar 'ont' r 
_Yuwbre ric chclaraciun' t n 

Unrc. 
(..t cheminement. J 

Adressbrcv for paket mcd postforskott frin Eskifjorour. 14.:\.20. B2c 1. via 1\e\·k_iavik .3.:\1.20. B2c 1 (R-261, till Dannurk :mkomst

sUmpl:Jt Kiobenluvn F'akkepost 4.12 .20. Forsiindelsev:igen ;ir med bat m,'s Sterling via Reyk_iaviks pakctpostkontor. och sedan med 

m! s Botni:1 till Danmark via Leith den 23:e nov men blev vildigt forsenad och och a\·gick forst den 6:e dec. Da aterstar ban e:1 md.i

lighet att p:1ketet avgick rned Islands Falk den 20:e nov till Dannurk och ankom Kiobenhan1 den 3:.: dkr 4:e dec 1 ~'20. Porto for 

paket rned iartyg pa lsl:!nd \':lr 20aur/ paket• 10 aur per 0.3 kg. dvs for ett paket pa 3 kg= 120 Jur. Porto for ett p:1kc~ till Dan mark 

med fartyg var 20 auri paket + 3 .!llr per 0.3kg, dvs 70 :wr for ett paket pa 5 kg. F':~ket ar sin! som posttorskott till Danrn:Jrk .pa 

ett belopp om kr 46. 73 .. -\\·gift for pfsk till Danmark var pa 23-100 kr 30 aur. Dvs total! porto 2.20 kr. 1920.01.01- 1921.03 . 1-t 

I texten under adressebrevet beskrivs ingaende paketets troliga befordringsvag 
och hur portot ar sammansatt och beraknat. 

F: I I 



J6n Sigurosson 
Ramnummer 1129 
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Har visas ett fylgibref ur det andra av Leifs enramsexponat. 

Adresskort fOr paket pa 4,3 kg till Schweiz. !nget viirde eller krav :ir angivet. Avs:int fdn f'atreb(ior0ur 

l .4 . ! 928,B l b, transitstamplat Reykjavik 3. !V.28, Kopenhamn .23.4.28.Berlin 24.4.28.Basd 25.4 .28 och 

Ankomstst:implat Konolfingen-Stalden 30!V.28. f'otio for pakd l -5 kg till Europa via Danmark 4.:~5 kr. 

!9!7.!0.26- 1939.12.31 

Detta var nagra exempel pa vad som finns att se i ramarna pa Nordia 2005. 

Det beromda "Bibelbrevet" kommer att visas i Douglas Storkenfeldts samling , 
Island 1873-1901 . Vi har valt att inte visa det pa bild for att inte fbrta upplevelsen 
for de som nu far mojlighet att for forsta gangen fa se detta fantastiska brev i 
verkligheten . 

Valkommen att besoka Nordia 2005 och vart foreningsbord. 
Kom ihag foreningens moten kl 14.00 pa lordag och sondag i rum 22-23 
pa Hotel Gothia Towers konferensavdelning, ingang direkt fran utstallningshallen. 
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