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"Kvallarna morkna minut for minut, tand era ljus det ar nara till 
natten ...... " 
Kanda rader ur sangen hostvisa, dessa stammer nuda det blir mbrkare och morkare 
och snart ar det jul och sedan ett nytt ar ocksa. Hasten tycker jag bara sprung it ivag 
man har inte riktigt hunnit med det man tankt men saar det vall manga ganger att 
tiden springer ifran en, man viii sa mycket men tiden racker inte till alit vad man viii 
gbra. Sa nu lyses host- och vintermbrkret upp lite med att ni nu tar Rapporten tiller 
med en hel del intressant lasning som ni kan ta till mellan bockerna eller 
frimarksmonteringen . Forst viii jag borja med att gbra en rattelse fran forra rapporten . 
Det galler reportaget fran Nordia sa stod det att Leif Nilsson fatt medalj av fbrbundet 
det skall givetvis vara KJELL Nilsson och Johnny Pernerfors som fick forbundets 
medalj. Sedan viii jag ocksa passa pa att tacka en av er trogna lasare som har sant 
in ett kort men trevligt reflekterande over vad man kan hitta pa en helsak. Jag hoppas 
att flera utav er viii gbra likadant da far vi en trevlig och bra medlemstidning. Ni som 
viii skriva nagot i Rapporten och som har tillgang till dator skriv da artikeln eller 
notisen med Ariel och storlek 12, och maila det sedan till mig . Ni som inte har tillgang 
till dator skriver det da halst pa maskin och skickar det sedan med posten till mig, 
sand garna med bilder det underlattar alltid med en bild intill texten for att fortydliga 
eller ocksa vissa pa det man skriver om i texten. Det gar alltid att gbra den battre, sa 
jag ar aven glad om ni sander mig en liten blankare om vad ni tycker om Rapporten, 
da vet ocksa jag vad jag kan forandra, gora battre eller vad ni villlasa om, alia forslag 
och synpunkter mottas med det varmaste det galler bade ris och ros . Varan stora 
arliga auktion ar lagd till handlingarna, har fanns som vanligt mycket filatelismaskens 
att gotta sig i. Sjalv hittade jag ocksa lite saker till mina samlingar bade till DWI- och 
lslandssamlingen. Nagra Iucker i samlingen blev fyllda med ett snyggt marke. Jag 
hoppas att ni i Gbteborg som lagt ner mycket arbete med denna auktion tycker att det 
blev ett lyckat resultat. Frimarken i Forum har ocksa varit helgen 11-13 november. 
Danska lslandsklubben brukar orda ett bra mote med mycket folk som kommer ditt 
samt att fyndchanserna dar ar stora dels vid bordet i kafeterian som danskarna har 
reserverat men ocksa hos de manga handlarna. Forum ar ocksa det perfekta forumet 
for att fraga andra om tips och rad om alit mbjligt inom vara omraden , det kan man 
visserligen pa vara mbten ocksa men dar nere ar det sa manga flera att samla bra 
och vettig information fran . Sjalv har jag nu tva ar i rad inte varit nere till Kbpenhamn 
for att det krockat med ordensbal som jag istallet gatt pa , och det gar ju inte tyvarr att 
vara pa tva stallen samtidigt. 

Da ar det bara att fran oss alia i styrelsen tillonska er alia medlemmar 

En Gledelig j61 og eitt Farsaelt Kommandi Ar 
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Fran min horisont.. ..... . 
Redan ar det dags for ett nytt nummer av Rapporten, tiden gar valdigt fort tycker jag som 
gamma! pensionar. Snart ar det tid for arsmote och forbundets kongress, den sistnarnnda 
gar av stapeln i Skara. Vilka som skall representera foreningen dar ar annu ej bestamt. 
Har besokt Goteborg och Islandsklubbens auktion ,det var som vanligt trevligt med Johnny 
i hogform Den har gangen hade han lyckats ra tag i manga fina objekt. Som vantat eller 
det vanliga var att alla nummerstamplar saldes till hoga priser. Nummerstamplar pa brev 
ar nwnera valdigt attraktiva och saldes till hoga priser, tycker jag som inte samlar pa nummer
stamplar. Aven till mig fanns det en del attraktiva objekt, nagot fick alltsa aven jag . 
Pa kvallen efter auktionen var vi 11 islandssamlare som besokte ett valkant stekhus dar vi 
inmundigade god mat och nagra av vannerna festade pa sniglar. Vi hade alla jattetrevligt 
och kvallen f6rsvann under glatt samsprak .Nagra av vara medlemmar har ocksa besokt den 
vackra staden Kopenharnn, det var den har gangen Forum som Iockade, kanske Islandsbordet 
hade objekt som kunde fyndas. Nagot som forvanat mig ar att ingen specialsamlar Christian X 
det tycker jag vore kul om nagon kom med ett f6redrag om honom. Vid vart senaste mote 
bjod vi in Anders Pleijel att beratta om Olands posthistoria. Han berattade och visade objekt 
fran sin guldsamling. Mycket trevligt. 
Laste en intressant artikel i Scandinavian Contact av Mike Tuttle, Iceland o World War 1-
part four. Dar han pa slutet skriver om Islands Falk, mycket intressant. I andra medlems
tidningar hittar man ibland villdigt bra artiklar om Island. A ven vi skall om vi hittar nagot 
intressant inte vara blyga , utan fatta pennan. skriva och sanda in till redaktoren 
Slutar aven i armed att onska Er alla 

God jul och Gott Nytt Ar 
Stig Osterberg Ordforande. 

I 
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De lslandska overtrycken 1921-1930 
Nar det islandska pastverket hade kammit igang ar 1921 , blev frimarkena sam det 
danska pastverket hade givit ut for samma tid agiltiga fran ach med 1 januari 1922. 
lslandska pastverket fick pa grund av detta ett start antal agiltiga frimarken i sitt lager 
nar det nya pastverket tradde i kraft. Ganska snart kam man pa tanken , att pa nagat 
satt ateranvanda dessa frimarken . Darfor beslot man da att 1921 overtrycka, vilket 
resulterade ide kammande tia arens overtryckningar. 
De overtryckta frimarkenas varde gallde fran ach med dade ater blev registrerade 
has det lslandska pastverket ach dess forrad . 
Ett av de frimarken sam overtrycktes kam aldrig ut for forsaljning . Det var 60.000 
styckena av 5aurars markena , sam istallet blev overtryckta med 6 aur pa tva kungar 
vilket utkam den 14 januari 1922. Manga bestallningar hade gjarts pa detta marke sa 
den mangd sam overtrycktes rackte inte till for andamalet sa man beslutade att inte 
ge ut detta marke pa marknaden, man beslot istallet att skicka dessa till alika 
internatianella pastverk. 
Stamplarna sam anvandes till detta var gjarda av losa siffrar ach bakstaver ach 
tackte ett ark, det viii saga att 100 frimarken overtrycktes samtidigt. Ett undantag 
gjardes da 25aurs frimarket med Kristian IX overtrycktes med 20aurs varde ar 1921 
da anvandes en stampel sam endast stamplade 50 marken at gangen det viii saga 
att varje ark fick da stamplas tva ganger. 
Man kan se pa dessa overtryck att ingenting gjardes for att samardna de alika 
tryckningarna vad det galler typsnitt ach starlek. Utan varje tryckning har sin egna 
typsnitt ach starlek. Nar samma varde overtrycktes pa flera alika grundmarken has 
samma tryckeri kan man inte marka annat an att stampeln bevarats aforandrad 
mellan de alika tryckningarna. lsafaldarprentsmidja overtryckte de fiesta markena. De 
andrade endast pa siffrarna mellan de alika tryckningarna . De trycktes inte sa manga 
ark i taget, utan trycktes efterhand sam det behovdes fler. Overtrycken ar gjarda med 
svart black. Det finns en hel del marken dar endast en del av overtrycket ar med pa 
market. !bland sa fattas det en bakstav. Detta hande for att det fattades black pa 
bakstaverna, detta skall inte blandas ihap med fel i overtrycken det viii saga att en 
bakstav varit sliten eller fallit bart eller liknande. Detar ganska vanligt att overtrycket 
inte hamnade ratt pa markena. lsafaldarprentsmidja gjarde alia overtrycken utam ett 
sam gjardes av Gutenbergstryckeri , market var Kristian IX 25aur fran 1902 sam 1921 
overtrycktes med 20aur 

r;~n g:y ........ _._. .. 
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Gravyrens Mastare 

I rapport nr 126 skrev jag om de frimarken och block, som Slania graverat fOr Island. 
Denna gang blir det ett omrade, som ar nagot storre namligen Gronland, det galler 45 
gravyrer. 
Gravyr nr 1 omfattar 9 valorer och gavs ut 1963 - 1968. Motiv ar kung Frederik i anorak en 
mindre lyckad gravyr enligt Slania. 
Nr 2 omfattar 4 valorer och motiv ar en isbjorn. 
Nobelpristagaren Niels Bohr gavs samtidigt uti Danmark. Ett av mina mest lyckade 
frimarken. 
Gravyr nr 3 visar sprilkforskaren S.P.Kleinsmidt. 
Nr 4 ar ett sagomotiv. 
Prinsessan Margarethes brollop samutgava med Danmark. Ett marke som ser valdigt enkelt 
ut. Inga problem till synes, men da harman fel. Brudparet ar ju i silhuett och uppgiften var att 
gora dem portrattlika. 
Gravyr 5 - 8 ar sagomotiv, barnhjalp, Frederik IX 70 ar, har ar det dalig balans i bilden enligt 
Slania. 
Nr 9-15 ar myskoxe, gronlandsval, Danmarks befrielse, 250 ars minnet av Hans Egedes 
ankomst, kyrkohjalpen, kajakpost och hundslade. 
Gravyr 16 ar minnesmarke med anledning av kung Frederik IX bortgang. 
Nr 17 och 18 postbilt och valrossar. 
Gravyr 19 nar det gallde forlaga till dessa 12 marken anvande jag nagra fotografier och fardig 
stallde 2 forlagor och graverade med ledning av dem. 
Danmark nr 100 ar en samutgava med tillagg for katastrofoffren. 
Nr 20-33 visar varierande motiv. 
Man skall heist kunna se pa frimarket vilket speciellt tradslag, vilken speciell sten, vilket tyg 
etc. som det galler. Ett intressant exempel erbjuder meteoritmarket gravyr 34. 
Nr 35 visar Godthilb 250 ar. 
Gravyr 36 ser mahanda enkel ut. Jag maste emellertid arbeta efter olika fotografier och fick 
ocksa lana skulpturen, som ar skuren i valben. 
Detar larorikt och roligt att Ia. arbeta med motiv som rojer nagot om gammal folktro, i viss ut
strackning fortfarande levande. Det kan sagas om gravyr 37 Fedstensfigur och 38 trafigurer. 
Drottning Margrethe typ III gravyr 39, 14 marken. Det jag inte riktigt uppskattar om jag sa f'ar 
saga det ar drottningens frisyr. Men det ar kanske att vara litet fdr petig. 
Gravyr 40 visar Peary Land och 41 laxar. 
Grarvyr 42 drottning Margrethe typ IV, 8 marken. Overtrycken fmns aven omvanda. Kan vara 
ett bestallningsjobb? DYRA AR DE! 
Nr 43-45 "Frimarkena som aldrig kom ut". Dessa marken kom till efter en anmodan fran 
Tegnerfdrbundet i Danmark 193 2. A v o lika anledningar kom det iltsidan och forst nu blev det 
o:fficiella frimarken. 
Slania kommentarer bl.a. fran nordisk Filateli. 

Bilagor gravyrer 1 t.o.m. 45. 
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Frederik i anorak 
Forlaga: teckning Viggo Bang 
Bruksmarke 20 ore ljusbla 

" 25 " brun 
" 30 " gron 
" 35 " rod 
" 40 " gra 
" 50 " blagron 

1963.07.25 
1964.03.11 
1968.11.21 
1964.03.11 
1964.03.11 
1964.03.11 
1965.09.30 
1968.02.29 
1963.07.25 

" 50 " rod 
" 60 " rodlila 
" 80 " orangegul 

Stiiltryck 9 farger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 1 I 41 

Isbjorn 1963.09.17 
Forlaga: teckning Viggo Bang 
Isbjorn 1, 2, 5 och 10 kronor. 
Markena gavs ut i samband med 
Gronlands Postvac:;ens 25 ars jub 
S trutryck 4 fiirger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 2 I 48 

Samuel Petrus Kleinsmidt 1964.11 .26 
Forlaga: teckning Viggo Bang efter ett 
fotografi av en teckning av 
Dircking-Holmfeldt 
150 ar sedan spriikforskaren fdddes. 
s tiiltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 3 I 54 

Sagomotiv II 1966.09.22 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
"Gossen och raven" fran den gron
landska sagan. 
Stiiltryck 1 flirg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 4 I 70 



Sagomotiv III 1967.11.23 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Frfm den gronlandska sagan 
"Islommen och korpen". 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 5 I 89 

Frederik IX 70 ar 1969.03.11 
Forlaga: teckning Torben Galle Jensen 
Kung Frederik i profil och konturema 
av Gronland pa del av jordglob. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 7 I 122 

Niels Bohr 1963.11.21 
Forlaga: teckning Viggo Bang 
50 ar sedan Nobelpristagaren Niels Bohr 
publicerade sin atomteori. 
Staltryck 2 farger 
Postviisendets tryckeri 
Gravyr Danmark 9 I 50 
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Barnhjiilp 1968.09.12 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Tva gronliindska pojkar i "Rundetam" 
i Kopenhamn. 
Staltryck 1 farg 
Postviisendets tryckeri 
Gravyr 6 I 103 

Sagomotiv IV 1969.09.18 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Fran den gronliindska sagan "Flickan 
och omen". 
s taltryck 1 farg 
Postviisendets tryckeri 
Gravyr 8 I 137 

Myskoxe 1969.11.27 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Myskoxe. 
s taltryck 1 farg 
Postverkets tryckeri 
Gravyr 9 I 138 

Gronlandsval 1970.03.05 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Stjiirtparti av val ovan vattenytan. 
Staltryck 1 farg 
Postverkets tryckeri 
Gr::~vvr 1 () I 110 



25-arsminnet av Danmarks 
befrielse 1970.05.04 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Boningshus med flaggan i topp. 
Strutryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 11 I 155 

Kyrkohjalpen 1971.07.03 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Hans Egede och Gertrud Rask talar 
med tva gronlandare. 
Staitryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 13 I 157 

Hundslade 1972.02.29 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Hundslade med post over vidderna. 
Staitryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 15 I 190 

Post bat 1972.09.21 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Umiak s.k. kvinnobat anvand for 
postbefordran. 
s taitryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 17 I 204 
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250-arsrninnet av Hans Egedes ankomst 
till Gronland 1971.05.06 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Hans Egede och Gertrud Rask ser mot 
land fran fartyget "Habet". 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 12 I 156 

Kajakpost 1971.11.04 
Forlaga: teckning lens Rosing 
Tva kajaker med post och is berg. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 14 I 189 

Frederik IX 1899-1972 1972.04.20 
Forlaga: teckning Slania, lens Rosing 
Kung Frederik och "Dannebrog". 
Minnesfrimarke. 
s taltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 16 I 203 

Valrossar 1973.02.15 
Forlaga: teckning lens Rosing 
V alrossar pa isen. ~ 
S taitryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 18 I 226 



Drottning Margrethe typ I 
Forlaga: fotogra:fier 2 fdrlagor ffirdigsHilldes 

av Slania. 
Bruksmarke 10 ore gron 1973.04.16 

" 60" brun 1973.04.16 
" 90 " brunrod 197 4. 1 o .24 
, 1.20 Kr bla 197 4.1 o.24 
, 1:-- , rod 1977.05.26 
, 1:30 , bh1 1977.05.26 

Ny dagligserie utgiven pa drottningens fddelse
dag 16 april. 
Stllitryck 5 farger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 19 I 227 

Drottning Margrethe typ II 
Forlaga: teckning Slania 
T extandring bar skett. 
Bruksmarke 5 ore rod 

" 80 " brun 
'' 1.20 kr rOdbrun 
" 
" 

1.30" rod 
1.6o" bia 

" 1.80" gragron 
S tllitryck 6 farger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 19 I 227 

1978.04.17 
1979.03.29 
1978.04.17 
1979.03.29 
1979.03.29 
1978.04.17 

Storbat 1974.02.21 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Gronlands sista storbat "Karen" 
av Jakobshavn. 
s tllitryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 20 I 255 

Den kongelige gronlandske 
handel200 ar 1974.05.16 
Forlagor: teckningar Jens Rosing 
2 kajaker och fisketralare. 
Trangraven vid Strandgaden i Kopen
hamn. 
Stllitryck 2 farger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 21 - 22 I 277 - 278 

Narval 1975.02.20 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
N arval i sitt ratta element. 
S tllitryck 1 ffirg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 23 I 327 



Skonerten "Sjokungen" 1975.09.04 
Forlaga: teck:ning Jens Rosing 
Skometen i isen och en sjoman. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 24 I 328 

Sladpatrullen Sirius 25 ar 1975.10.16 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Hundslade pa isen. 
Sirius en sladpatrull som bev. 
1200 km2. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 26 I 356 
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Sport 1976.04.08 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Originalet "Armkroksdragning" 
ar tecknat av Hans Egede c:a 1730. 
Staltryck 2 farger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 28 I 368 

JKALATDLIT NUNATI 
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Kustfartyg 1976.10.11 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
KGH:s fartyg "Kununguak". 
Stilltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 30 I 370 
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Telekommunikationer 1975.09.04 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
50 ar sedan de fdrsta radiostationerna 
upprattades pa Gronland. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 25 I 329 

KALATDLIT NUNAT 

Isbjom 1976.02.19 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Isbjorn med ungar pa isen. 
s tilltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 27 I 367 

KALATDLIT NUNAT 

~-· ~ ... 
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GR0NLAND 80 

Catalina 1976.10.11 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Catalinaplan som kastar ner post 
med fallskarm. 
Staltryck 1 targ 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 29 I 369 

KALATDLIT NUNAT 
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Helikopter 1977.02.24 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Helikopter pa uppdrag. 
Staltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 31 I 371 



Jorgen Bronlund 1977.10.20 
Forlaga: teckning Frederik Holm efter 
ett portratt av Achton Friis 1906. 
1 00 ar sedan Jorgen Bronlund foddes. 
s taltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 32 I 405 

Minnesmarke 1978.01.20 
Forlaga: teckning Slania efter ide av 
Jens Rosing. 
Polerad och etsad skiva av Cape York 
meteoriten. 
Kommissionen for vetenskapliga under
sokningar pa Gronland 100 ar. 
Strutryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 34 I 407 

Tupilak 1978.10.05 
Forlaga: teckning Claus Achton Friis 
Tupilak, en sagofigur skuren i valben. 
s tilltryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 36 I 424 

Trafigurer 1980.02.29 
Forlaga: trasnidare Johannes Kreutzmann 
Ide och komposition: Jens Rosing 
Typografi Claus Achton Friis 
Trafigurer. 
Strutryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 3 8 I 466 

10 KALAIDUT NHNAT 

Eskimamask 1977.09.06 
Forlaga: teckning Johannes Rosing 
Typografi Claus Achton Friis 
Eskimamask. 
s t<Htryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 33 I 406 

KALAALLIT ,\JUNAN GR0NLAND i 
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Godthab 250 ar 1978.08.29 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Hans Egede, trumslagare och so !dater 
a.r 1728. 
s taltryck 1 targ 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 35 I 423 

Fedstensfigur 1979.09.06 
Forlaga: graverat efter fotografi 
Typografi Claus Achton Friis 
Eskimafigur i fedsten av 
Simon Kristoffersen Godthab. 
Strutryck 1 farg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 37 I 425 



11 

' ~~-,_ 

' 
.•. 
w 50 

KALA.A.LLIT NUNAAT 

= z 
< ... 
z 
Ill 
~ 
c 

KALA..ALL:IT NUNA.A..T KALAALL:J.T NUNAA.T 

~ 
~ 

< 
~ 

~ 
Ill 
~ 
c 

= 2 
< .. 
z 
Ill 
rr: 
Q 

Drottning Margrethe typ III 
Forlaga: teckning Slania 
Bruksmarke 50 ore violett 

brun 
rod 
blagron 
bla 

, 

" 
" 
" 

80 , 
1.30 Kr 
1.50 , 
1.60 , 

1981.01.29 
1980.04.16 
1980.04.16 
1982.05.13 
1980.04.16 

" 1.80 " rod 1982.05.13 
" 2.30 " morkgron 1981.01.29 
" 2.50 , rod 1983.03.30 
" 2.80 " brunrod 1985.02.07 
, 3.-- , rod 1988.02.04 
" 3.20 " rod 1989.01.30 
" 3.8o " bla 1985.02.07 
" 4.1o " bla 1988.02.04 
" 4.40 " bla 1989.01.30 

Frimarken 1980.04.16 utgivna med anledning av 
drottningen& 40-arsdag. 
Strutryck 12 farger 
Po stvasendet& tryckeri 
Gravyr 39 / 488 

Peary Land 1981.09.03 
Forlaga: teckning Jens Rosing 
Flygande gass och polarrav. 
Strutryck 1 fiirg 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 40 I 523 Laxar 1983.01.27 

Forlaga: teckning Jens Rosing 
Tva simmande laxar. 
Strutryck 2 fcirger 
Postvasendets tryckeri 
Gravyr 41 I 574 
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Mare Balticum i Mariehamn 26-28 augusti 

Vi var en skara pa ca 20 personer fran foreningen som var och besokte denna 
utstallning i Mariehamn. 
Bjorn Soderstedt var varan reseledare och hade bokat och ordnat for oss, sa att vi 
fick resa och god mat pa hotellet. 
Vi traffades pa Lordagsmorgonen i Kapellskar kl :8:00 da baten skulle avga kl:9. Vi 
hade med oss nagra bilar over sa de skulle ju checkas in i tid. Pa baten var det 
sedan fria aktiviteter, Frukost for de som sa onskade eller lite senare pa dagen lunch. 
Det anda som pratades om var den gemensamma middagen pa kvallen , de ville ha 
en liten forbestallning sa vi slapp vanta sa lange for att fa varan mat. 

Val i Mariehamn sa tog vi oss till hotel! Park dar vi skulle bo , sedan akte vi till 
Balticahallen dar utstallningen agde rum . 
Dar var samma intryck som forra gangen. Var ar de utlovade handlarna? Dar var 
bara tva , en fran Holland samt en fran Finland , och bada var dyra pa det som de 
hade att erbjuda. Gladjande nog var det istallet manga postverk narvarande, bland 
annat Monaco som enligt horsagen inte ar sarskilt ofta ute pa massor sa det var en 
ara att de tog sig till Aland. Samtl iga Nordiska postverk var dar, tyskland samt en 
agent for de ryska postverken. Sa till de viktigaste SAMLINGARNA. Har maste jag 
forst saga att jag ar forvanad over forst den laga avgiften for att stalla ut, det kostade 
10 euro per ram (ca : 1 OOsek) och det tycker jag var imponerande. Det lockade sakert 
en hel del till att stalla ut sina samlingar for kvaliten pa de utstallda samlingarna var 
hog. Fran var forening sa var det Per-Oiov Abrahamson , Staffan Karlsson och Carl
Erik Fogelvik som stallde ut. 
*Per-Oiov Abrahamson med sin samling om Annorlunda makuleringar pa lslandska 

frimarken belonades med 76p och Vermeil. 
*Staffan Karlsson med sin samling Allierad postcensur i Tyskland 1945-1950 

belonades med 85p och Guld . 
*Carl-Erik Fogelvik med sin samling Svanar belbnades med 65p och Silver. 

Gratulationer tiller. Av alia utstallda samlingar var det bara Perras samling som 
berorde vara omraden, nja! Det sitter ju marken fran "vara" lander har och dar i open 
exponaten forstas men de sitter ju dar for att de visar pa nagot som temat pa 
Opensamlingen beskriver sa de raknas ju inte pa samma satt. Banketten for 
utstallningen halls pa hotell Arkepilag pa lordagen men vi hade var alldeles egna 
bankett pa hotell Park dar vi at var middag som var mycket god och valsmakande. 
Under denna lite festliga middag sa firade vi en jubilar som i veckan innan resan 
fyllde jamt. Per-Oiov uppvaktades med en flaska samt hyllningar och hurrarop . Vi i 
styrelsen passade aven pa att gbra lite nytta genom att ha styrelsemote fore maten . 
Pa sbndagen var vi nagra som akte till Post och tullhuset i Ekero och tittade pa en 
utstallning om postvagen pa Aland . Vi akte aven forbi den nya postterminalen utanfor 
Mariehamn samt var nere till Alands lnternationella flygplats , den var nagot mindre 
an Bromma flygplats . Sedan begav vi oss ater till utstallningen for att kolla det sista 
innan vi begav oss ner pa stan for att fordriva tiden till dess att baten gick. Vi 
hamnade tillslut pa ett Cafe/restaurang for att man efter egen mage kunde intaga mat 
eller kaffe och en macka. Det var en trevlig helg pa Aland med foreningen 
lslandssamlarna. 

Sekreteraren 
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Har ett bildsvep fran resan till Mare Baltic urn. 

t "W- ... ,,. • ., , 

• • 

Alandsk brevlada 

Bild fran utstallningshallen 

Uppvaktning pa utstallnings middagen av Orforande Stig Osterberg som overlamnc: 

en gava till var f.d sekreterare Per-Oiof Abrahamsson pa hans 70-ars dag . 

--- ---

MicJdagsgaster som invantar mat. 
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lntressant information pa baksidan av brevkort. 

lslandska helsaker ma vara ett litet samlaromrade , men det finns en hel del trevliga 
overraskningar att finna. Man bar som samlare ha i atanke att det kostade mer att 
framstalla en helsak an ett frimarke, pappret var relativt dyrt, sa det som trycktes 
anvandes i sa hog grad som mojligt. Detta gar att det finns en hel del varianter och 
typer, nagot som finns val (men inte till 1 00%) beskrivet i "Island Ganzsachen 1879-
1941" av H. Schilling. Men en annan konsekvens ar att Frimerkjasalan borde ha 
utnyttjat "aldre" osalda helsaker till olika utskick. Jag har i jakten efter sadana utskick 
hittat ett exempel, om det finns fler sa viii jag garna ha information om dom. 
Helsaken jag hittat ar ett enkelt brevkort med fyrkantigt patryck med siffran 3, fran 
1907 (Facit nr 22) , med tillaggsfrakering 4 aur Christian X (F 148) stamplat 
25.X.1937, adresserat till Basel , Schweiz,. 

Pa baksidan finns tryckt ett tillagg till frimarkslistan rorande 1 eyr Christian X, utgiven 
11.1 .37, utan vattenmarke. Notabelt ar att ovriga frimarksutgivningar det aret inte 
namns. 
Det finns aven en tryckmarkning som kan indikera att det finns andra baksidestryck 
med liknande innehall. 

Jonas Persson 
Email : jonas .persson1 @spray.se 

DIRECTIO::\ GI::SI~:HALE DES POSTES 
HF YK.T:\. YIK. ISL.\.:\'DE 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG varen och hasten 2005 

Motet 10 mars gastades av konstnaren Rolf lsaksson som anvander frimarken (massvara och trasiga) 
som material for att gora tavlor. Rolf visade 5 tavlor samt utstallningskataloger och berattade om sin 
teknik . 
Narvarovinsterna till Tom Rinman och Rolf Gustavsson . 
18 medlemmar och 3 gaster deltog . 

Vid jubileumsmotet 14. april kaserade klubbens hedersordforande Axel Miltander om klubbens 
bildande och andra episoder i islandsk filateli 
24 medlemmar och 1 gast deltog och at jubileumstarta. 
Narvarovinsterna som p.g.a. jubileet var extra manga gick till J-0 Artvik , Valter Wittersheim , Trygve 
Johansson , Johnny Pernerfors , Anna Jorgensen , Kaj Librand och Karl Erik Jagard. Motet avslutades 
med specialauktionen "Vyer och byggnader", se Rapport nr 138. 
Varens sista mote 12. maj som var gemensamt med SFF i Goteborg agnades at forberedelser for 
Nordia2005. 
Narvarovinsterna till Kaj Librand och Harry Ahlman . 16 medlemmar var narvarande. 

Tva moten halls under Nordia2005. 
Lordagen 28. maj deltog 20 medlemmar darav 3 fran Island och 1 fran vardera Holland . Tyskland och 
Schweiz. 
Sondagen 29. maj deltog 11 medlemmar darav 1 fran vardera Holland , Tyskland , Schweiz och 
Kalifornien (USA). 
For referat av dessa tva moten se Rapport nr 139. 

Hasten inleddes 12. september med 14 deltagare. 
Det var forsta (?) gangen sam klubben hade mote pa en mandag . 
Enramssamlingen "Gullfoss" som varit utstalld pa Nordia2005 visades av Kaj Librand . 
Narvarolotteriet vanns av Stig Andersson och Finn Henningsen . 

Lennart Engstrom presenterade 10. oktober sin sam ling "Geysir" som ocksa varit utstalld pa 
Nordia2005. Det visades bl. a. censurbrev fran andra varldskriget och brev som undsluppit censuren 
samt provtryck och fargprover. 
17 narvarande och narvarovinsterna till Kaj Librand och Karl Erik Jagard. 

Serien med samlingar fran Nordia2005 avslutades 14. november med att Johnny Pernerfors visade 
och berattade om tjansteavsnittet ur samlingen "Island 1873-1943" med inriktning pa varianter. 
Lotteriet vanns av Hasse Wingden, 17 deltagare. 

PRESSTOPP. 

Kaj Librand 

IcrA-av8crKAU~~EV l r\-rc:~opy 
40 LP 

1965 24 anptA 2005 

I utstallningen Nationel Stamps show Auckland 17- 20 november pa Nya Zeeland stallde var 
medlem David Loe ut sin saml ing " A study of the stamp issues of Iceland from the first issue of 1873 
to the Christian IX issues of 1902. David erholl guldmedalj samt hederpriset Australian Philatelic 
Federation Award for sin samlingen . 
Vi fran Foreningen lslandssamlarna far gratulera David for utmarkelserna . 
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Auktionsnytt ! 
Pa Hoilands auktian nu senast den 15-17 september sa gick dar tva fina brev 
sam passar mycket bra i en lslandssamling. Dessa tva brev dyker sakert upp 
i nagan guldsamling pa nagan utstallning har framover. 

Det ena ar ett brev med Danska marken pa, 2 styckena 2 skillingar samt en 8 
skilling. Brevet ar sant fran Reykjavik 19.6 1871. Stamplade med 
nummerstampel 236 men acksa en nagat atydlig Reykjavikstampel av 
lapidartyp med data 24.7 1871 . Brevet ar sant till Malmo via Kopenhamn 
bada dessa stamplar finnes pa baksidan. Ankamststamplade den 3.8 1871 . 
Detta brev saldes fbrsta gangen ar 1920 av det danska pastmuseet. Det var 
ett utrop pa 1 OO.OOOdkr, ach fick en ny agare for 260.000dkr. 

Det andra brevet ar ett Skillingbrev med singelfrankering. Market sam ar en 8 
skilling brun. Detar stamplat i Reykjavik 8.5 187~ ach ar sant till Tvaeraa pa 
Faroarna. Detar ankamststamplat Tarshamn 11 .5 pa baksidan . Detta brev 
har inte tidigare varit ute pa nagan auktian. Detta brev ar ett av de nu 13 
skillingbrev sam ar ute pa den privata marknaden. Market har ett litet runt 
horn men annars i mycket bra skick. Utrapet fbr detta brev var 1 OO.OOOdkr 
ach det blev salt till nagan sam betalade 250.000dkr for det. 
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Tavlingsdags ! 

Grattis tiller som hade turen att vinna en arssats fran Faroarna fran 1999 
som lottades uti forra numret av Rapporten. 
Ni fern som vann var: 

Tore Lofgren, Goteborg 
Kjell Hedman, Eskilstuna 
Bjorn Soderstedt, Stockholm 
Kjell Larsson, Goteborg 
K-E Allberg, Umea 

Eftersom detta ar julnummer sa kommer denna utlottning vara hemlig det 
vill saga en julklapp. Vykortet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 
18 februari 2006. Lycka till! 

Pa Hoilands auktion nu i slutet pa november auktionerades ytterligare ett skillingbrev. 
Brevet som ar frankerat med en 2 skilling bla, en 4 skilling rod samt en 16 ski I ling 
brun det viii saga totalt 22 skilling. Stamplat i Reykjarvik den 20 oktober, brevet som 
gatt till Ontario i Canada. Det hade ett utrop pa 200 .000dkr. Det fann en ny agare fbr 
200.000dkr. 
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Varning for efterstamplat marke. (Leif Nilsson) 
Detta marke fanns pa Olof Linders auktion den 1 O:e oktober 2005 med lot nr 
4357.Market ar efterstamplat, stampeln ar 85c och den ar kand tidigast 1951 men 
den ser ut som 85a och den ar ej kand med datum 17 -X-26 utan 17-1 0-26 och 
tidigast 1937. Market kom ut24.12 1925 och vargiltigttiii1946.12.31.Dessa hog
valorer anvandes som regel till tullavgifter. Objektet ar aven med cert.Nielsen .vad 
detta sager vet jag ej. Varfor man har efterstamplat ett sadant dyrt marke ar 
konstigt,Facit anger det som **till 6000:- och * 2500:- men som stamplat endast till 
3800:-. Jag har patalat detta for Olof Linder och vad som sedan hander vet jag ej . 

122 Reykjavik 17-X-26 PRAKT, cert LN 2 400 

Har lite mera rariteter som har och dar dycker upp pa olika stallen. Detta ar det en av 
foreningens medlemmar som sett och tipsade mig om . Detta brev var utbjudet pa E
Bay nu i hostas. Detar ett brev frankerat med en Vatte som kom ut for ett par ar 
sedan och sedan ar det stamplat med en Kronstampel fran Stakkahlid. Den borjade 
pa en dollar men fick ett slutpris pa 14 dollar och 50 cent. Det viii saga ca : 150sek. 



19 

Ny och omarbetad utgava av Nummerstampelhandboken 
Foreningen har reviderat nummerstampelhandboken och utgav den pa 
NORDIA2005. 

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:- + porto med verklig kostnad tillkommer 
pa varje bladsats. 
Ange samtidigt om bladen skall leveras halslagna med Europahalslaget eller ohala1 

Anmalan om kop av handboken gores till : 

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

Kronstampelhandbok finns till forsaljning pris SEK 150:- +porto 
Parm tillkommmer med 100:-
Anmalan om kop av handboken gores till Leif Nilsson. 
Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 
886 Bengt Hegland Stockholm 893 Ove Karlsson 

887 Einar Nagel Goteborg 894 Bo Kristiansson 

888 Jarle Reiersen Island 895 Hans Christian Mogensen 

889 Gert Eklund Helsingbor 896 Morgan Savetun 

890 Ossur Kristinsson Island 897 Alv Eriksson 

891 Rolf Loven Norrtalje 898 Sven-Ake Carlson 

892 Michael Jodenius Alvesta 

Mer om Wlnnipegstiimpeln 

899 

900 

Rune Nilsson 

Johannes H. Sigmarson 

Goteborg 

Svalov 

Dan mark 

Hultsfred 

HisingsBacka 

Goteborg 

Torslanda 

Island 

Fran Wilbur Jonsson, en av vara om de om islandska stamplarna mest kunniga medlemmar, har jag 
Ta.tt en trolig forklaring till den av mig i forra Rapporten arunalda Winnipeg-stampeln. 

Wilbur skriver; (i en nagot fri oversattning) 
Der Per 0/ov 
.Jag liistejust din artikel om Winnipeg-!;tiimpeln pa ett tva kungar-miirke. 
Delta iir ett avtryck av en hand-rullstiimpel, anviind pa paket och skepp~;post i siickar (hulk
shipments), t.e.Y:. tidningar och stora brev. 
Mitt antagande iir, att stii.mpeln slagits pd ett brev diir ett eller flera frimiirken redan tidigare 
stiimplats men diir n!igot e//er ndgra undgiitt avstiimpling, vilket uppmii.rksammats i Winnipeg da 
siicken oppnats, varfijr frimii.rket dd avstiimplats. 
Best Jflishes Wilbur. 

Det Wilbur skriver ar mycket troligt. Att ett enstaka brev skulle ha kommit anda till Winnipeg utan 
att ha undgatt art stiimplas pa vagen ar foga troligt. Lag det daremot i en sack eller "bulk" som Wilbur 
uttrycker det, har det kunnat passera atskilliga granser innan nagon argus-ogd post-tjansteman 
uppmarksammat det och med sin rullstiimpel forpassat det till de salla jaktrnarkerna. 

Fragan kvarstar dock. Ar stampeln unik??? 
Per Olov Abrahamson 
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Nyupptackt perfin pa lslandskt frimarke. 
Det andra exemplaret av lslandska perfin frimarke har upptackts. Det senaste fyndet av perfin ar pa 
50-aur torsk, Facit 251 ,och har perforeringen "SAl". Denna perforering var gjord av Shell Oil Company 
(Shell a islandi) . 
Frimarket ar stamplat i Reykjavik. Samlare pa Island tror att detta ar det forsta perfins som ar funnet 
pa ett frimarke. Tidigare, samma perfins ar fun net pa 10 aur Greioslumerki , ett kvittomarke , anvant pa 
ett dokument som bevis pa att rakningen var betald. 
Nyheten om upptackten av islands annu hittills kanda perfins marke cirkulerar bland perfins samlarna i 
Skandinavien ,USA och i Storbritanien . 

Fran senaste The Posthorn ,May 2005 Vol.62 , No 2.Saxade vi foljande artikel. 
Med tillstand fran forfattarna . 1:>6r l:>orsteins (island)och Paul Nelson (USA). 

Ett eventuellt nyupptackt Balbo brev. 
Detta Balbo brev har icke som brukligt ar nagon rek.etikett med lopande nummer.Brevet har attest fran 
Lasse Nielsen , 1997. Detar det forsta som jag kanner till att det inte har nagon etikett. Brevet har vi 
erhallit fran en hollandsk auktionar. 

x.; I '} I .. ,. 

c • 



21 

Varens moten i Stockholm: 

Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-bana Karlaplan.Moteslokalen 
ligger i sarnrna hus sorn tunnelbanan. Med ingang fran Valhallavagen/nara 
korsningen rned Vartavagen. Pa alia rnoten bjuds det pa kaffe och bulle. 
Motena borjar ki.19.00.Cirkulationshaften kornrner att tillhandahallas pa 
rnotena. 

Motesdagar sarnt ternan under varsasongen 2006: 
12/1 Liten auktion. Ej faststallt 

2/2 Liten auktion. Ej faststallt 

2/3 Liten auktion. Ej faststallt.Arsmote. 

6/4 Liten auktion. Ej faststallt. 

27/5 Liten auktion. Minnespoststamplar och Porslinsplattor.Tom Rinman 
Uppdaterar oss med vad han har fun nit. 
Mote hemma hos Leif Nilsson, Kl.12 .00. Anmalan obligatorisk. 

Varens moten i Goteborg: 
M6teslokal: Nordostpassagen 61 B.Hallplats Vegagatan ,buss 60 
Lokalen 6ppnas kl 18.30 Och vi borjar mote kl.19.00 

Motesdagar sarnt ternan under varsasongen 2006: 
9/1 Stamplar,bilder och vykort trim Vestmannaceyjar. "Tag med vad du har" 

13/2 Arsmote. 
Minnespoststamplar och Porslinsplattor.Tom Rinman uppdaterar 
oss med vad han har fun nit. 

13/3 Skepp som transporterar post till,fran och omkring Island. Vi redovisar delar av 
var medlem Jakob S.Arrevads framtagna fakta om postbarande skepp och 
kompletterar med bilder 

10/4 Fiskutgavan 1939- 1945. Forbattrat upplagg i Facit special 2007! 

8/5 Vykort fran Faroarna. Kjell Nilsson visar delar ur sin samling. 

ALLA MEDLEMMAR AR V ALKOMNA ATT BESOKA V ARA MOTEN I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 

Foreningen lslandssamlarna Postgiro 40 29 57-5 BIC:NDEASESS, IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Ordforande 
Stig Osterberg 
Dalenvagen 8 
136 91 Haninge 
T ei/F ax 08-500 341 46 
stickan .island@tele2.se 

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

Sekreterare 
Mikae; Magnusson 
F;ov1gatan 7 
124 70 Bandhag~""' 
Te! 08 - 647 31 22 

-- ---

mikaeldansochstamps@telia.com 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges . framsida@com paqnet. se 

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

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
isl .kassoren@telia .com 

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

Medlemsansbkan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassbren 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna 
Rapporter Kassbren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressi:indring Kassbren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassbren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordfbrande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften for 2006 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommer att 
return eras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 100:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

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

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gor det NU!! !!!! Please pay Your Membersfeel!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL VALUTA T.EX $ , € (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 da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
Nordia2006 Helsingfors 27-29 Okt 2006 Finland 
lslandssamlarnas auktion okUnov 2006 Goteborg 

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

Fbreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Gbteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter sam! ev .uppgifter om 
sarskilda samlingsomraden scm var och en anmalt.Registret far end as! anvi:indas intern! inom fbreningen och klubben 

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