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Foreningen fslandssamlarna 

Mikael Magnusson Frov igatan 7 124 70 Bandhagen 
Tel 08 - 647 31 28 e-mail mikaeldansochstamps@telia .com 

Nu gar vi mot ljusare tider ! 

Nu forhoppningsvis skall vi fa var snart, tycker jag och kanske manga med mig som 
trottnat lite pa all snoskottning och annat. Hoppas att det roliga pysslet med 
frimarkssamlingen !attar upp det hela. Auktionskatalogerna avloser varann och 
forhoppningsvis sa hittar man nagot att forgylla sin sam ling med . 
Detta ar nu mitt sista nummer som bade redaktor och sekreterare for denna tidning . 
Vi har haft arsmote, och dar beslutades det att ha en separat redaktor. Mer om detta 
kan ni lasa i tidningen, for det hande en hel del mer pa arets mote namligen att vi 
ocksa valkomnar Tomas Olsson som ny ordforande efter Stig Osterberg . 
Tomas ar trogen pa vara moten och samlar bland annat pa Gronland och garna 
studerar dessa pakkeporto markena lite extra . Sedan har han ocksa mycket 
"forskning" pa gang om alit mojligt, sa fakta och annat kan man fa av honom. Hoppas 
du kan tillfora oss en del nytt samtidigt driva denna livaktiga forening vidare . Ett start 
tack ocksa till Stig som under manga ar svingat klubban pa vara moten och sakert 
sett manga medlemmar komma och ga. Du har ocksa en otrolig kunskap som du 
delat med dig av och i styrelsen har du haft dina bestamda asikter om saker och ting 
som ibland ingen trott pa men som i efterhand visat sig varit mycket bra for 
foreningen. Vi hoppas att du kommer pa motena och kan tanka dig att gora sma 
inhopp som auktionsutropare och aven som "ordforande" da den ordinarie ar borta . 
Varan reseledare ar redan i farten med att anordna resor i ar till Helsingfors och 
Nordia 06 som ar dar sista helgen i oktober. Hoppas det ar manga av er som viii folja 
med pa vara resor. Vi skall val ocksa som vanligt ner till Kopenhamn helgen efter all 
helgon helgen da det ar frimarken i Forum. 
Sedan efterlyser vi ocksa lite mer information fran er islanningar om och nar det 
vankas utstallning i Reykarvik 2007?? Vi fick en inbjudan i Goteborg men sedan dess 
har vi inte hart nagot, for vi kommer garna upp till Island det vet ni , men vi viii ju 
garna veta nar ni tanker anordna utstallningen. Dels sa vi kan boka biljetter mm och 
dels om ni viii att vi skall stalla ut sa viii vi ju veta nar anmalningstiden gar ut. Hoppas 
det blir nagot. 
Jag har ocksa fatt ett brev fran en av vara medlemmar i Danmark som poangterade 
nagra saker angaende balbo-brevet i forra numret. Det har varit ute forut och finnes 
omskrivet i tidigare Rapporter. 
Med dessa rader hoppas jag nu pa att varen kommer pa allvar. 
Med soligaste Halsningar 
Mikael Magnusson 
Sekreterare 
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Fran min horisont. ....... . ..... . 

Antligen sager nag manga nar jag nu lamnar posten sam lslandssamlarnas 
ordforande efter manga ar (16). Det har hant en hel del sedan jag blev ordforande. 
Bland annat har foreningen tagit tram tva handbocker, nummerstampelhandboken 
har redan utgivits i en ny och omarbetad upplaga plus att den aven oversatts till 
engelska ( annu ej utgiven) . 
Jag tror att jag ocksa har bid rag it lite till att vara forhallanden med lslandsklubben i 
Goteborg har avsevart forbattrats. Nar jag blev medlem fanns ingen 
Goteborgsavdelning, nar den sa smaningom bildats blev det en del motsattningar, 
men forhoppningsvis ar alit detta glomt. Vad jag tycker varit valdigt trevligt aralia 
dessa duktiga filatelister sam jag haft formanen att fa traffa ,namner har nagra, Falke 
Lofstrom, Bernhard Beskow,Lars lngemann, Sture Hegland , Tore Runeborg , Per 
Hanner, Tony Bjellerfors,lngvar Andersson , Tom Rinman , Johnny Pernerfors plus en 
del danska vanner och inte att forglomma alia islandska kamrater. 
Vi har gjort manga trevliga resor bade till Island och inom ovriga Norden plus nagra 
ut i Europa, tycker att alia resor jag deltagit i har varit trevliga. 
Vara moten i Stockholm tycker jag har varit ratt bra, nagra tycker att de ar for korta. 
Men har vi gatt igenom dagordningen och haftena har gatt runt finns ingen anledning 
att stanna langre. Passar har pa att tacka de medarbetare jag haft formanen att 
arbeta med. Kanske vi ibland haft olika synpunkter,det har dock alltid gatt att losa pa 
ett bra satt. 
Men aven solen har sina flackar, alit har val inte varit sa himla bra . Tyvarr blir man 
aldre och hanger inte med de yngre, mina sprakkunskaper ar narmast obefintliga och 
nu verkar inte varat sprak vara tillrackligt. Jag klarar val att lasa och kopa fran 
auktionskataloger, kan man lasa en katalog sa gar det sakert bra med de fiesta 
kataloger. 
Det har varit en spannande utveckling att foljs specialforeningens formaga att fanga 
nya medlemmar och hjalpa till med att hitta stamplar och marken till medlemmarnas 
samlingar. Vi har numera kept samlingar sam vi styckar och later medlemmarna kopa 
eller de battre markena brukar vi auktionera ut pa manadsmotena .. 

Jag viii avsluta min Iiiia promemoria med att onska lslandssamlarna och nyvalde 
ordforande Tomas Olsson lycka till. Tomas ar en valkand Gronlandssamlare, han har 
pa vara klubbmoten berattat om sitt omrade. 
Aven en Farosamlare har nu blivit redaktor for Rapporten och jag onskar aven Mats 
Edstrom lycka till med sitt uppdrag. 
Det var alit fOr den har gangen,vi kanske hers och syns i nagot annat sammanhang 
onskar Er f.d ordforande 

Stig Osterberg 
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Ett Mysterium fran Danska Vastindien 

Detta brevkort ar ett litet mysterium. Detta brevkort har tillhort VicE Engstroms 
samlingar i USA. 

Kortet ar sent till Danmark och har dar blivit forsett med siffran 13 med blakrita . Att 
det just star 13 ar inte sa konstigt da kortet ar utan giltigt porto. Brevkortet ar ju aldre 
och ar skickat 1915 och da var det giltigt for 61/4 centimer enligt utgivningsportot 
1903. Och efter omrakningar mot den nya portotaxan var det da underfrankerat. Det 
skulle da ha satts pa ett frimarke ocksa men sa gjordes inte utan blev eftertaxerat 
med det dubbla beloppet, 2 ganger 61/4 ar da 12Yz och enligt gallande reglemente sa 
avrundande man summan uppat det viii saga till 13ore. 

Etter 1903 blev brevkort och trycksaker behandlade sam brev och besatta med 
efterporto efter da gal Iande tabell och valutaomrakningen blev da satt till 1 franc-
100 centimer- 80ore. 

Mysteriet ligger inte i detta, att kortet gatt via USA till Nykjoping i Danmark via 
Kopenhamn , och att kortet inte har nagon tillaggsfrankering sam det borde ha utan 
det sitter en liten F stampel nere i hogra hornet. 
Sadana F stamplar anvandes av amerikanarna men inte just denna typ har man 
kunna finna i nagra fortackningar eller cirkular fran det amerikanska postverket. Sa 
var denna stampel ar paslagen vet man inte. 

lnformationen ar saxad ur Kbpenhamns Filatelistfbrenings tidskift, artikeln skriven av Niels Klottrup. 
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ISLAND 1924, Fredrik VIII Kr.10 /1 KR 
Med DUBBELT PATRYCK, Facit nr. 123 v2. 

Ur "FAKES FORGGERIES EXPERTS" utgava nr. 8- maj 2005. 

Carl Aage M0fler I oversattning Leif Nilsson I Redigering Johnny Pernerfors 

Publiceras med til/stand av FFE's redaktOr Knud Mohr och artikelns forfattare var 
medlem Carl Aage M0fler, Danmark ,BPP, A.I.E.P, expert sedan 1986. CAM ar 
attestskrivare pa Danmark, Faroarna, Island, Danska Vastindien och Schleswig. 

For ett tag sedan erbjods en stor samling ut pa auktion fran en samlare. Bland material 
var det ett exceptionellt start an tal av det svara marke med svart patryck "Kr.1 0" . 

Falska overtryck pa sallsynta valorer har varit kanda i manga ar, saledes behovdes 
denna kvantitet undersokas for sin akthet. De var vid forsta ogonkastet akta, men alia 
frimarken hade tva saker gemensamt. O:an i overtrycket hade ett "hack" i tappen till 
hager (bild 2), och de var alia med certifikat av framlidne Herr Svend Gr!imlund fran 
hans sena attest period (mellan 1975-1976) han fortsatte dock sin attestskrivning anda 
fram till sin dod som var i valdig hog alder, och det synes mig som om nagon eller 
nagra hade overtalat honom att skriva dessa certifikat av det falska materialet. 

Jag namner dessa fakta . for att identifikationen av forfalskningar - det ar absolut inte 
min intention att skada Herr Gmnlunds rvkte. 

Han ar i alia avseenden en vanlig expert av den aldre generationen av filatelister, men 
det ar ocksa val kant att han i slutet av sin karriar utnyttjades av hansynslosa filatelister. 
Bland alit material var ett sensationellt exemplar av ett frimarket som jag aldrig hade 
sett fa rut, ett dubbelt overtryck pa Fredrik VIII 1 Kr gul (bild 1 ). Detta overtryck var 
okant av alia specialsamlare som jag var i kontakt med. Oturligt uppvisar aven detta 
overtryck ett hack i nollan, sa dar fanns det bevisligen ett samband mellan det dubbla 
overtrycket och "normala" overtryck. 

Akta patryck 

I 
· ··--- --- ··~7~-- ·.-. c------~~~-.. ---~---·.'~I 
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bvertrycket har inforts i Facit katalogen for lange sedan och som grund har legat 
Gmnlunds certifikat. Jag har informerat bade det Danska och det Svenska forbundet 
for lslandssamlare om att dessa bada overtryck ar falska. Styrelsen for Facit har ocksa 
informerats, overtrycket kommer att tagas bort fran Facit Special (2005). 

Nu ar det upptill samlare att ga igenom sina provisorier och kontrollera dessa med 
upptackten av dessa forfalskningar. De karakteristiska dragen hos forfalskningarna gar 
det latt att upptacka dessa. 

- -------
Ned an foljer ytterligare bilder pa marken med det falska patrycket. "Kr 1 0" patrycket 
anvandes aven pa Tva Kungar 5 KR (Facit 107) och Fredrik VIII 50 aur (Facit 122). 
Att notera pa dom stamplade markena ar att dom forekommer med falsk Reykjavik 
stampel. Pa bild 2 sa ar det ocksa vart att notera den onaturliga hoga inbuktningen i 
underkant pa bokstaven "r" , detta forekommer inte i akta patryck (bild 3). Klichen som 
anvandes for patrycket var utformad sa att man tryckte pa 50 marken samtidigt, 5x1 0 
marken sa varianter I skador i klichen forkommer 2 ganger i arken. 

- . :' , . .. 

Bild 4. Facit 107 med 
falskt patryck och aven 
falsk stampel typ 81. 

Bild 7. Facit 107 med 
falskt patryck och 

tveksam stampel typ B 1. 

Bild 8. Facit 123 med 
falskt patryck. 

Bild 5. Facit 107 med 
falskt patryck och aven 
falsk stampel typ B 1. 

S. GR0NLUND 
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Bild 6. Facit 107 med 
falskt patryck och 

tveksam stampel typ B 1. 
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Detta nummer av FFE och aven tidigare utgavor gar att kopa av Postiljonen AB. 
Postiljonen AB, Box 4118, S-203 12 Malmo. Email: www.postiljonen.com 

Tfn: +46 (0)40 25 88 50 Fax: +46 (0)40 25 88 59 

- . . -.- - -.· ··- , - .. . ·-·: -. ·.- . -··· ----:- . 
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Auktionen 5 november 2005 
Johnny Pernerfors 

Forsaljningsrekord efter ett harligt gensvar fran er medlemmar i budgivningen och 
kop av osalda objekt efter auktionsdagen. Oetta ar facit efter den stora hostauktionen 
den 5 november. Den ar nu avslutad , alia kopare har fatt sina inropade objekt och 
inlamnarna sina pengar redovisade. 

Vid auktionen sam bestod av 1556 objekt sa Ides for klubben rekordartat 85,1% av 
objekten , det viii saga 1324 objekt, endast 232 osalda objekt. Att notera ar att 
efterforsaljningen denna gang aven den varit anmarkningsvart rekordartad star och ar 
en starkt bidragande orsak till den fantastiska rekordforsaljningen . Efter att sista 
objektet pa auktionen var utropad pa auktionsdagen den 5 november sa var resultatet 
en forsaljning _ pa hela 73,2% = 1139 objekt. Att auktionen nu blev en sadan star 
forsaljningssucce maste vi forutom er budgivare ocksa tacka vara inlamnare for sam 
denna gang bestod av 20 medlemmar vilka gav ass fortroendet att salja manga 
spannande objekt. 

Lite statistik fran auktionen fdljer nedan fdrdelat pa de olika representerade ltmderna. 

Land: antal objekt: salda objekt: salt i %: 
Faroarna 31 st 29 st 93,5% 
Gronland 13 st 12 st 92 ,3% 
OWl 15 st 10 st 66% 
Thule 3 st 3 st 100% 
Island 1494 st 1270 st 85% 

Under rubriken Island sa kan man notera bland annat fdljande siffror. 

Rubrik: antal objekt: 
1873-1943 xx-(x) 161 st 
1873-1943 stpl/klipp 186 st 
1873-1943 brev/vy 83 st 
Republiken 71 st 
Helsaker 50 st 
Vykort 28 st 
Nummerstamplar 350 st 
Brostamplar 76 st 
Utlandska stpl 179 st 

salda objekt: 
132 st 
144 st 

72 st 
65 st 
48 st 
25 st 

339 st 
65 st 

158 st 

salt i %: 
82% 
77,4% 
86,7% 
91 ,5% 
96% 
89,2% 
96,8% 
85,5% 
88 ,2% 

Vad kan vi da utlasa av ovanstaende noteringar i lslandsdelen? Jo det sam saljer bast 
ar frimarken med Nummerstamplar men det ar ju ingen storre overraskning eller! 
Utan mer overraskande ar ju att under rubriken helsaker ar det bara 2 osalda objekt 
av 50 , mycket overraskande da detta samlingsomrade har varit av mindre intresse has 
medlemmarna under manga ar. En annan rubrik sam salde ovantat bra ar vykorten 
sam bara har 3 osalda av 28 objekt. Detta ar ett omrade sam ocksa ar pa stark 
frammarsch och da framfor alit hemma i Island enligt nagra av vara islandska 
medlemmar. Sam jag sjalv kunnat notera har flertalet av de salda vykorten blivit sanda 
till Island . Jag kunde aven konstatera att prisnivan blivit hogre has mina islandska 
handlarvanner nar jag traffade en del av dem pa Frimarken i Forum (Kopenhamn) sam 
avholls helgen efter auktionen . Nu maste man ju tillsta att det ar svart att utlasa nagra 
tydliga skillnader da endast mindre an 15% av objekten ar osalda . 

Pa efterfoljande 3 sidor visas en del av de salda objekten med utropspris och slutpris . 
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Detta brev frankerat med Facit 208, 1 Kr Luftpost 1934 ropades ut for 750 Kr och 
saldes for 1150 Kr, ett ganska hogt slutpris om man ser till frankeringen 1 Kr som 
tyvarr inte riktigt stammer med Portot? Enligt Brian Flacks fantastiska Portohandbok 
fran 1997 sa ar portot till USA i perioden 1 januari 1940 till 31 december 1942, 45 aur 
upp till 20 gram och sedan +25 aur per till kommande 20 gram. Avgiften for 
rekommendation ar 40 aur, sa det skulle innebara att narmaste korrekt porto skulle 
vara 85 aur eller 110 aur. Men det finns ocksa den mojligheten att brevet ar sant som 
trycksak (brevet ar ju inte forslutet se text nedan) och i sadant fall skulle portot vara 
10 aur per 50 gram och skulle da innebara att detta brev har vagt 300 gram? Nja detta 
verkar tveksamt men inget ar ju omojligt. Vad som gar brevet extra intressant arden 
gula Iiiia blanketten som medfoljer brevet som informerar att "brevet har ankommit 
censorn med fliken oppen". 

Nedan foljer beskrivningen av objektet i auktionskataloqen . 

1 kr pa Rek-Censurbrev till USA, stpl R-vik 15. VI. 42, trans NY 7-16-1942, 
censurremsa "Examined by 5526" de/vis pa stampeln + stpl NY 7-16-42 +Evansville 
Jul 18 1942 de/vis pa remsan + Evansville Jul 18 1942. I brevet finns en liten gul 
b/ankett "NC Form No. 2 December 12, 1941" med text "This cover was open when it 
reached the censor. II Vid censor tillskrivet med black ~~u.S. II samt i nedkant "5253" + 
5216 11

• Pa brevets framsidan finns aven notering "Receved unsealed at ?? + sign + 
violett rakstpl JUL 18 1942. MYCKET OVANLIGT 



Lot870 

Det har vykortet med en bild fran Pingvellir 
"Aimannagja" ropades ut for 2300 Krach 
saldes for 6400 Kr. Vykortet ar frankerat 
med Christian IX 2x3 aur + 4 aur Facit 
63x2 + 64. Vad som gar detta abjekt extra 
speciellt ar givetvis att den ar avstamplad 
med en vackert kronstampel FLATEYRI 
och aven fatt som sidostampel deras 
nummerstampel"1 08" som var i bruk dar 
1903 till 1913. Kortet ar aven transit med 
kronstampel 0NUNDARFJORDUR och del 

,., .' \ lmunnarua 

av brostampel Reykjavik 16-6-1905 typ B 1 b i bruk endast 1900 till 191 0. Kortet som ar 
sant till Danmark ar ankomststamplad med maskinstampel Kj0benhavn "V" 26.6.05. 

Rubrik Nummerstamplar 

Nummerstamplar, vilka de senaste 10 aren varit pa mycket stark frammarsch sam 
samlingsamrade for manga av vara medlemmar samt aven prismassigt med en del 
helt otroligt hoga slutpriser pa losa frimarken , har nu de senaste aren ocksa 
prismassigt stegrats pa brevsidan . Auktionen innehdll denna gang 17 brev ach vykart 
med utrop mellan 300 Kr och 2200 Kr. Alia saldes ach abjektet sam gick billigast var 
ett vykart "lot 930" med en lite svag dubbelstamplad nr 41 som saldes fOr endast 480 
Kr. Den som saldes till hogsta pris var "lot 994" med ett slutpris pa 5000 Kr och da 
skall noteras att detta brevet inte var i perfekt skick utan med defekt baksida. 

Beskrivningen i auktianskatalagen foljer har nedan . 

Tva kungar 20125 & CX 10 (gran) + 50 aur pa lnrikes Vardebrev "28 Kr", 2 gada stpl 
pa markena, baksidan defekt men del av 2 flikar ar bevarade och transitstpl 

Blonduos 7-1-1924 samt Nrstp 89. 
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Lot: 914 
Facit: kv. 5000 Kr 

Utrop: 2200 Kr 
Slutpris: 6200 Kr 

Lot: 1159 
Facit: kv. 400 Kr 

Utrop: 175 Kr 
Slutpris: 835 Kr 

9 
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Lot: 997 
Facit: kv. 800 Kr 

Utrop: 350 Kr 
Slutpris: 1450 Kr 

Lot: 1214 
Facit: kv. 2000 Kr 

Utrop: 800 Kr 
Slutpris: 2300 Kr 

-- ·- .... ~-· -

Kroner :~1?!5T 0Fe. 
a 

t!l~;.e cv-~/ZP- . 

t1~~q,r_A-1cv--{J~~ 
/ 

Lot: 1123 
Facit: kv. 600 Kr 

Utrop: 300 Kr 
Slutpris: 1150 Kr 

Lot: 1167 
Facit: kv. 600/1200 Kr 

Utrop: 400 Kr 
Slutpris: 1650 Kr 

En annan del i auktionen var dom 179 objekten med utlandska stamplar pa lslandska 
frimarken och har kan jag bara kart namna lot 1404, ett brev med en mycket vackert 
Norsk stampel FREDRIKSTAD 31.111.26 , utrop 1200 Kr och said for 5200 Kr. 
Ja detta var en liten rapport om hastens stora klubbauktion . 

Datum for nasta stora klubbauktion ar preliminart satt tilllordagen den 4 november 
2006 och for dom som onskar att lamna in material till auktionen sa bor det vara 

insant senast den 1 augusti till 
Johnny Pernerfors, Draggensgatan 5, S-418 77 Goteborg . 
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EFTERLYSNING 
Johnny Pernerfors 

Medlem 826 Carl Simonsen har hittat en ny spannande variant pa Aur-valoren 20 aur 
mattbla, perf. 12,75 (Grundmarke = Facit 288) . Varianten som sitter i position 37 i 
Carls helark med patryck f GILD I (Facit 61) ar en skada pa bokstaven R i AUR som 
pa Carls marke mer ser ut som bokstaven P. Carl undrar nu om det ar nagra fler 
bland oss medlemmar som har denna variant i sin samling. Jag sjalv kunde tyvarr bara 
meddela Carl att imina 2 helark med patryck f GILD I (Facit 61) finns inte detta fel. 
Om nagon har ett liknande marke sa hor av er till mig. Min adress alt. Email finns pa 
sista sidan i Rapporten eller skriv direkt till Carl : 

Carl Simonsen, Nansengade 73 2 th , DK-1366 K0benhavn DANMARK 
alt. Email: cls67@os.dk 

Aur-valor 4 aur. 

--. 

! ' • 

En liknande variant som pa ovanstaende 20 aur bla finns idag redan dokumenterad pa 
valoren 4 aur Facit 22 och noterad som variant i AFA 20s. Tyvarr sa saknas positionen 
for denna variant pa 4 aur. Varianten finns inte i alia ark och tyvarr inte heller i det 
arket som finns pa Postmuseum i K0benhavn . Men kanske nagon bland 
medlemmarna har lyckas att notera positionen??? Hor garna aver. 
Nedan foljer ytterligare nagra tillfalliga varianter pa 4 aur som jag sjalv och ett par 
andra samlarvanner saknar positioner pa men noterat pa flera exemplar. 

Flack i A. Flack i F. 
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Resa till NORDIA 2006 26.10- 28.10 2006, Helsingfors 

Foreningen planerar en resa till NORDIA utstallningen i Helsingfors i host.Resan 
kommer att ske med Viking line fran Stockholm. 

Vi avreser fran Stockholm torsdag 26.10 kl. 16.45 och intar en maltid i a I carte 
matsalen kl.17.00. 
Ankommer Helsingfors pa fredagmorgon 27.10 ,frukost i matsalen . 
Vi kommer att bo pa hotell Grand Marina , inkl frukost ,som ligger alldeles vid 
kajplatsen dar baten !agger till, 27.10 fredag natt. 
Hemresa fran Helsingfors lordag den 28.10 kl.17 .45.Vi ater i a I carte matsalen 
kl. 18.00,ankommer Stockholm pa sondagmorgon , frukost i matsalen . 

Priser: Resa inkl hytt och hotell med del i dubbelrum per person. 
8-hytt, ej fonster, kostar: 1821 :-/pers inkl 3-rattersmeny,dryck tillkommer 
A-hytt, fonster, kostar: 1989:-/pers inkl 3-rattersmeny,dryck tillkommer 
(Vikingline resrverar sig for eventuella pris-och turlisteforandringar) 

Anmalan senast 1 : augusti · 2006 till Leif Nilsson, med uppgift om 
namn,adress,fodelsear man och dag, hytt alternativ ,medresenar, e-mail adress 

Alia tider ar lokala . Har bokat 15 st dubbelhytter/dubbelrum 
Se utstallare pa www. Nordia2006.fi. Detar nagra av vara medlemmar som Staller 
ut inte bara Island och Danska Vastindien . 

Medlemmarnas annonssida--- SOKES. 

Jag soker foljande nummerstamplar fran Island--- 223, 238, 272, 283, 298. 
Soker samtidigt fina stamplar pa Siluettmarkena Facit 108-120, 121 -123, inkl 
patryck, tj 53,54. Stampelavtrycken skall vara fullt lasbara samt med tydligt datum . 
Leif Nilsson se adress pa sista sidan . 

Lite nyheter pa Foreningens Arsmote den 2 mars 
Arsmoten brukar till storre delen ga pa rutin med omval och utan motioner, sku lie det 
vara nagra sa bifalles dem oftast utan diskussioner. Men inte i ar. Det blev nyval pa 
tva viktiga poster i styrelsen . Stig Osterberg hade i ar avsagt sig omval efter manga 
ar svingande av klubban pa vara moten . Tack Stig for de insatser du tillfort styrelsen . 
Till ny ordforande valdes Tomas Olsson . Valkommen i styrelsen . Efter en motion fran 
Kjelll , som foreslog att en separat redaktor skulle finnas for att avlasta sekreteraren. 
Denna motion godkandes och till ny redaktor for Rapporten valdes Mats Edstrom. 
Han gar da denna tidning fran och med Juninumret. Sa han tar tacksamt emot 
material ti ll denna tidskrift via brev eller e-post. Skriv artiklarna i Ariel storlek 12 och 
skicka dem till : Mats Edstrom, Lidnersgatan 10, 112 53 Stockholm eller 
mats.edstrom@karolinerna.se. Annars var inget att tillagga endast var rev isor sa att 
vi kunde gott gora av med lite mer pengar, var forening har en mycket god ekonomi 
som framst ligger tillgrund pa att vi saljer inkopta samlingar till vara medlemmar med 
vinst, vilket kan bli problem om vinsten blir for stor. Styrelsen tar det till sig och 
arbetar pa att hitta nya saml ingar och arrangemang att satsa pengarna pa . 

Mikael Magnusson, Sekreterare 



12. 

REYKJAVIK B5c. 

I Rapport nr. 140 har Leif Nilsson en "varning for eftersamplad marke", nemlig et 
10 kr/50 aur merke stemplet med det mystiske B5c. 
Som vi vet finnes det 3 RVK B5c-stempler. To av dem er helt OK, og ble brukt fra 
1951 og senere. Det siste , som ligner pa B5a- stempelet, derimot, er av mer 
tvilsom opprinnelse. SA tvilsom , at stempelet anses som helfalskt, og er fjernet i 
Thor Thorsteins nye stempelbok. 
Det har vrert skrevet flere innlegg i Rapport om dette stempelet, og "aile" er enige 
om at dette er et falskt stempel. 
Jeg er imidlertid i tvil , og vii gjerne h0re andres mening om dette . 
Olafur Eliassen har sendt meg en oversikt over falske islandske stem pier, og 
nevner dette B5c- stempelet spesielt. Jeg vet at ingen papirer som kan 
identifisere dette stempelet er fun net, men likevel tviler jeg . Her er noen 
argumenter: 
Avd0de Sigurdur Thormar (som var med pa a l0se gaten om treringsstempelet 
236) var aldri i tvil om at stempelet var ekte. Han hadde arvet noen blokker med 
Chr. X som var stemplet med dette, og var 100% sikker pa at det var OK. 
Det kjennes mange avstemplinger med ulioke tidspunkter, ogsa pa rimelige 
merker og pa merker som er dyrere postfrisk enn stemplet. 
Stempelet har tydligvis blitt brukt over svrert lang tid ; selv har jeg et Europamerke 
fra 1966 med dette, stemplet -.X.66. (Se bilde) 
Jeg kaster fram forslaget om at dette er et ekte , men sjeldent (!) Reykjavik
stempel , og vii gjerne ha kommentarer! 

Eivind Kolstad 

Frimarken sokes till min/a samlingar. 

Ar det mojligtvis nagon utav er medlemmar som har en 14 centare postfrisk fran 
Oanska Vastindien i sina gommor som ni viii salja till mig . Skicka mig garna en 
kopia och pris . Jag soker aven islandska brevmarken garna pa brev men aven 
losa marken och allra halst utgivna av Odd fellow. 
Hor aver till: Mikael Magnusson , Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen , Sverige. 
Mikaeldansochstamps@telia.com 
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J.d. 

Fiirorapporten av Mats Edstrom 

Det var en gang for lange, lange sedan en artikelserie som hette Farorapporten. Ja, sa kanner kanske 
nagra av lasarna det. Andra tanker kanske " lovar runt" o.s.v. Jag maste nu aterskapa fortroendet som 
kontinuerlig skribent men viii forst lamna en rad daliga men valfonnulerade ursakter. Min gamla dator 
blev den sista tiden mer och mer besvarlig for att till sist haverera. Detjag da arbetade med forlorades 
dii jag obetanksamt saknade sakerhetskopior pa detta . Haveriet utloste en rad kedjereaktioner sasom 
bland annat spolierad fritid och brustna ambitioner. Sedan var det visst mycket pajobbet ocksa. Na\'al. 
jag har nu en ny ung och frasch dator. Pigg och snabb, vaccinerad ar hon - forlat den - ocksa mot alia 
de virus och otackheter som kan fils. 

Hafniamapparna annu en gang. 

I sommarnumret av Rapporten for tre ar sedan, Nr 122 juni 2001 , skrev davarande redaktoren om de 
faksimiltryck som utgavs vid Hafnia 1976. Att studera dessa gamla postforordningar fran slutet av 
1800-talet ar mycket intressant. De ar med sin detaljrikedom informativa, inte minst nar det galler att 
forsta de noteringar och kanske stamplar som finns pa forsandelserna i vara samlingar. Och nar de ror 
nordatlanten pa 1870-talet da "snackar vi ju" skillingperioden. 

Detar av tva orsaker jag nu skriver om detta amne. Dels ar det de intressanta och fullodiga svar som i 
forra numret gavs pa Per-Oiovs funderingar over det stympade skillingbrevet. For ovrigt ett rutinerat 
redakti:irsknep nar det galler att locka fram skribenter. Huvudorsaken ar dock ett faroiskt faksimiltryck 
fran 1976 som jag har. Det verkar inte inga i de van! iga satserna fn'in Hafnia 76 men eftersom det 
utgivits samma ar hor det fi:irmodligen dit. Faksimilet heter "Yejledning for Postf0rerne paa 
Frer0erne" . Origina1et ar utgivet av "Generaldirektoratet for Postvresendet" i februari 1872'". Jag vagar 
pasta att motsvarande forordning gallande Island inte skiljer sig sa mycket fran der111a. Darfi:ir tilltalar 
detta kanske en storre del av lasekretsen. I sista stund bestammer jag mig for att - aven denna gang 
iiterge texten med formuleringarna pa originalspraket, "(gammel)dansk" . 

Yejledning for Postforerne paa F~roerne. 

§ 1. Postbefordringens Ojemed 

0jemedet med Postbefordringen er, for offentlig Regning at skaffe Beboerne paa Freroerne en lettere 
Adgang til Udvexling af Breve, Penge og Smaapakker, dels indbyrdes, dels med den ovrige Verden. 

§ 2. Hvilke Postsager Postfareren besorger. 

I dette 0jemed foretager Postf0reren paa de i Kontrakten fastsatte Tider den ham anviste Tur og 
medbringer til og fra Steder. saavel paa. som udenfor denne, Breve. Aviser og Smaapakker indtil 2 
Punds V regt pr. Stk. og Pengebelob indtil 50 Rigsdaler. St0rre Pengesummer end fornrevnte modtages 
vel til Befordring. men kun paa Afsenderens eller Modtagerens egen Risiko. 

§ 3. Om Postkasserne og deres lndhold. 

De ovenfor i § 2 anf0rte Sager medf0rer Postforeren i en laaset Postkasse og afgiver samt modtager 
saadanne paa den i § 9 nrennere betegnede Maade paa ethvert paa Ruten opgivet Postudvexlingssted . I 
Kassen medf0rer han desuden Frimrerker til Forhandling. denne Vejledning. Kvitteringsblanketter og 
Kontrabogen. 
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§ 4. Forbud imod Forsendelse for privat Regning. 

Udenfor Postva:senets Kasser eller uden lndforelse i Kontrabogen maa Postforeren ikke, under Straf af 
Mulkt og Afskedigelse, medfare nogensomhelst anden Forsendelse til Besorgelse for privat Regning. 
det vrere sig Breve, Aviser, Penge, Smaapakker eller andre Gjenstande. uden srerlig dertil gi\en 
Tilladelse. 

§ 5. Postforerens personlige Pligter. 

Postforeren skal paa Turen vrere ordentlig klredt og brere det ham overleverede Postskilt. Han maa 
ikke afvige fra den foreskrevne Rute, ikke lade sig opholde undervejs, ej heller betroe Postkassen til 
nogen Uvedkommende, ligesaalidt som han maa fremvise eller omtale de i hans Yrerge vrerende 
Forsendelser. Postforeren sorger for Postsagernes ubeskadigede Bevaring undervejs og viso r do 
Korresponderende passende Hotlighed og lmodekommen. 

§ 6. Om Taxt og Gebyrer. 

Naar de i § 2 nrevnte Sager skulle afsendes frigjorte. det er: naar Brevet eller Adressebrevet brerer 
Paategning "frit'', "betalt", "franko" eller des!. opkrrever Postforeren Betalingen saaledes: 

I) For frigjorte lose Breve til lndlandet: indtil 50 Kvints Yregt erlregges 4 Skilling. 
For ankomne ufrigjorte Breve erlregges 8 Skilling. 

Breve kunne ogsaa frigjores med Postfrimrerker. Lose Breve og Aviser indtil en Yregt af 50 K vint. der 
befordres ved Postforeren til et andet Sted paa Freroerne, forsendes for 2 Skilling pr. Stk. , naar de ere 
frigjorte, og for 4 Skilling pr. Stk., naar de ikke ere frigjorte. 

Et Brev skat forudbetales , naar det har Paategning "anbefalet '', " rekommanderet'' eller ' 'N 8 '": for et 
saadant Brev bliver, foruden den almindelige Brevtaxt, endvidere at betale 8 Skilling, uden Hensyn til 
Brevets V regt. Ligeledes skat det forudbetales, naar det er besternt ti I Kongen, en Stats- e ller 
kommunal Myndighed. 

2) For frigjorte Pengeforsendelser tillndlandet: 

Sedler og Mont indtil 4 Rd. 95 1;2 Sk . i Kuvert : 
for Summer indtil 50 Rd. eller Frimrerker til samme Belob. 

b. Mont i Pakke eller Pose: 
for Summer indtil 30 Rd. 12 Sk . 
for Summer over 30 Rd. 14 Sk. 

Naar fornrevnte Forsendelser befordres til et andet Sted paa Freroerne betales de med henholdsyi s 6. 8 
og I 0 Skilling. 

Hvorledes et Pengekuvert skat vrere beskaffent. derom maa Postforeren sage Oplysning paa 
Postexpeditionen. 

For enhver Pengeforsendelse. hvad enten den er frigjort eller ikke. opkrreves endvidere i Gebyr for 
Postforsegling 3 Skilling, og naar lndholdet fordres talt 4 Skilling, der atleveres til Postexpeditionen. 

3) for frigjorte Pakker til lndlandet uden angiven Yrerdi: 

lndtil 1 Punds Vregt 
Over I Punds V regt 
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I for angiven Vaerdi indtil 50 Rd. tilaegges 4 Sk. 

Naar de ere bestemte til andet Sted paa 
Faeroerne: 
lndtil I Punds Yae!rt 6 Sk. 
Over I Punds V aegt 8 Sk. 
for angiven Yaerdi indtil 50 Rd. tilaegges 2 Sk. 

For Adressebrevet til en Pakke eller Montforsendelse, der stedse skal medfolge, betales lntet; men det 
maa ikke veie over 3 Kvint. 

Er en Pakkepostsag ikke forskriftsmaessig kuverteret, adresseret eller maerket, maa der for 
Afl1jrelpningen af en saadan Mangel oppebaeres 3 Skilling. der, ifald Postforeren selv kan udfme dette 
paa foreskreven Maade, tilfalde ham, men ellers Postexpeditionen. 

Naar Afsenderen af et rekommanderet Brev, en Pengeforsendelse eller en Pakke onsker K vittering for 
Atleveringen, skal Postforeren udstede en saadan. De dertil nodvendige Blanketter leveres af 
Postbestyrelsen og rekvireres hos Postexpeditionen. 

For Vaerdisager tilfalder Gebyret Postvaesenet, for andre Sager Postforeren. 

Andre Gebyrer end de i denne § omta lte maa Postforeren ikke opkraeve af de Paagjaeldende . 

Forsendelser til Udlandet kan Postforeren kun modtage frigjorte, naar han selv vii indestaae for 
Betalingen af det Portobelob for dem, som Postexpeditionen opgiver i Kontrabogen . 

De Bestemmelser, der gjaelde forK . T. Sagers Befordring med Posterne i Almindelighed, finde ogsaa 
Anvendelse paa saadan ne Forsendelser, der besorges paa Faeroerne. 

§ 7. Aviser. 

Postforeren modtager Bestilling paa Aviser, rekvirerer disse paa Postexpeditionen og udleverer dem 
paa Udvex lingsstederne. Regningerne over de rekvirerede Aviser udstedes af Postexpeditionen til 
Abonnenterne og overgives Postforeren i betimelig 
Tid inden det nye Kvartals Begyndelse med en derover affattet Fortegnelse til snarest mulig lnd
kassering ved Brevudvexlerne. De indgaaede Betalinger atleverer han til Postexpeditionen. 

§ 8. Expeditionen ved Afgangen (Udgangen). 

Postforeren har paa Postexpeditionen at modtage stykkevis og sammenholde mod Kontrabogen de til 
Udvexl ingsstederne bestemte Forsendelser, saa og udf).tldte K vitteringsblanketter for Penge- og 
Pakkeforsendelserne, eftertaelle Aviserne og, naar Alt er befundet rigtigt, at nedlaegge dem i sin 
Postkasse. 

Forsendelserne skulle af Postexpeditionen vaere indforte i Kontrabogen paa folgende Maade: 

a. forst Distriktsbrevene. d. e. de Breve, der ere bestemte fra Sted til andet paa Faeroerne. Deres Antal 
ant0res i Rubriken: "i Distriktet" med saerskilt Opgivende af, hvormange der ere bestemte til ethvert af 
Udvexlingsstederne. Portoen for de ubetalte Breve, hvilken skal vaere paaskrevet Brevet med 
Rodkridt. vii findes anfort i den dertil bestemte Rubrik. 

b. dernaest de viderefra komne Breve, d. e . de Breve. der ere komne fra andre Steder og forsynede 
med en anden Stations Stempel. Disses Antal vii findes anfort i Rubriken ' 'viderefra komne" ligeledes 
med saerskilt Opgivende af. hvormange der ere bestemte til ethvert af Udvexlingsstederne. Den paa 
samme haeftende Porto vii findes udt0rt i den dertil bestemte Rubrik: 



16 

c. derefter Penge- og Pakkeforsendelserne. hver for sig, med Anforsel af Afgangssted og 
Modtagerens Navn, saa og Forsendelsens Va=rdi. Va=gt og Ma=rke. De Pakker, der af Mangel paa Plads 
eller paa Grund af V a=gtgra=ndsens Overskriden ikke kunne medtages, ti lbageholdes ti I na=ste T ur og 
indfores forst da i Kontrabogen; 

d . derpaa anbefalede Breve og Konglige Tjenestebreve; de Fmste med Anforsel af Afgangssted og 
Modtagerens Navn; 

e. endelig Anmeldelser fra Postexpeditionen om dertil ankomne Forsendelser af over 50 Rigsdalers 
Ya=rdi, som henligge der til Afhentelse af Modtageren . 

Naar Alt er indfort i Kontrabogen, vii Stykketallet af aile Forsendelserne samt disses Franko- og 
Portobelob va=re at opgjore og det lndforte at underskrive af Expedienten med hans Navn. 

§ 9. Expeditionen undervejs. 

Paa ethvert Udvexlingssted skal Postforeren: 

a. efterse, at de dertil bestemte Forsendelser ere ubeskadigede, derefter udlevere dem, sikkre sig 
K vittering for de afleverede Penge- og Pakkeforsendelser samt anbefalede Breve, saa og opkra=w den 
med Rodkridt paa Brevet eller Adressebrevet anf0rte, i Kontrabogen indforte Porto: 

b. modtage de der indleverede Forsendelser, efterse, om de ere ubeskadigede, overstryge Frima=rkerne 
paa Forsendelser til Steder i Distriktet med Bla=k, saaledes at de gjores ubrugelige. til hvilket 0jemed 
der paa Udvexlingsstederne skal findes Bla=k og Pen beredt til hans Brug: endvidere paa Forlangende 
give K vittering for de der rnodtagne Penge- og Pakkepostforsendelser samt rekommanderede Breve: 

c . strax indfore i Kontrabogen de modtagne Breve til Distriktet og samtlige modtagne Penge- og 
Pakkeforsendelser til Steder baade i og udenfor Distriktet samt, saavidt Tiden tillader det, ogsaa de 
videregaaende Breve, d. e. de Breve, der ere bestemte til Steder udenfor Fa=merne. lndforelsen finder 
Sted som paa Afgangsstedet, nemlig saaledes: 

forst indfores Distriktsbrevene, d. e. de Breve, der ere bestemte til Udvexlingssteder paa Turen eller til 
andre Steder paa Fa=werne . De anfores i Rubriken "i Distriktet" med sa=rskilt Opgivende af. 
hvormange der ere bestemte til ethvert Afleveringssted og den for samme oppebaarne Betaling eller 
erla=ggende Porto; 

derefter indfores samtlige Pakke- og Pengeforsendelser hver for sig. med Anforsel af Afsender. 
Modtager og Bestemmelsessted, saa og Forsendelsens Ya=gt. Ma=rke og Ya=rdi, hvorhos den 
oppebaarne Betaling samt Portoen for de i Distriktet forblivende Forsendelser anfores i de 
vedkommende Rubriker: 

derna=st indfores anbefalede Breve og Kongelige Tjenestebreve. de forste med Anforsel af 
Afsenderens og Modtagerens Navne samt Bestemmelsesstedet; 

derpaa indfores de videregaaende Breve: 

endelig indfores de i § 8 e. ommeldte Anmeldelser til Postexpeditionen. naar de ere modtagne 
forsynede med K vittering. De i § 6 omhandlede Gebyrer. der sku lie oppeba=res til Postexpeditionen. 
noteres sa=rskilt ved den paagja=ldende Forsendelse indenfor Linien. 

Naar alt I1Vad der er modtaget paa hele Turen er indfort i Kontrabogen. opta=lles Stykketallet af 
Forsendelserne og disses Portobelob. hvorhos det lndforte underskrives med Postforerens Navn. 
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Endvidere afgives og modtages lose Forsendelser fra og til Udvexlingssteder Distriktet, hvilke 
Forsendelser indfores i Kontrabogen paa den ovenfor betegnede Maade. 

§ 10. Expeditionen ved Tilbagekomsten. 

Ved Tilbagekomsten til Postexpeditionen afleveres samtlige modtagne Forsendelser tilligemed de paa 
Turen oppebaame Portobelob . 

§ 11. Ubesorgede Forsendelser. 

Har Postforeren modtaget Postsager, som han ikke kan anbringe, eller som Adressaten negter at 
modtage, skat han indfore disse i Kontrabogen og tilbagelevere dem i ubeskadiget Stand til Postexpe
ditionen, efter paa Brevets eller Adressebrevets Seglside at have anfort Grunden, hvorfor de ej ere 
besorgede. Den paa saadanne Forsendelser hreftende Porto vii ved Tilbageleveringen blive Budet 
godtgjort 

§12. Frimrerker. 

Postforeren maa sorge for altid at vrere forsynet med et tilstrrekkeligt Antal Frimrerker til Udsalg. Paa 
Post-expeditionen, kan han erholde eet Ark Postfrimrerker ad Gangen paa Kredit. 

Tavlingsdags !!! 
Grattis tiller fern sam skickade in och vann i forra numret av Rapporten. 
Det var foljande medlemmar sam vann: 

Tore Lofgren, Goteborg 
Kjell Hedman , Eskilstuna 
Tommy Helrin, Sundsvall 

Tommy Alderbring , Angelholm 
Nils-Goran Nyberg, Alta 

Ni glada vinnare meddelas per post. 

Det sam lottas ut denna gang ar tva block fran Faroarna det ena stamplat med 
barnteckningar och det andra ar postfriskt med batar pa. 

Gor som vanligt skicka ett brev/vykort till sekreteraren fore den 1 maj. 

Lycka till ! 

Mikael Magnusson 
sekreterare 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG vintern 2005- 2006 

Hostsasongen 2005 avslutades 12. december med traditionellt julmote. 
Narvarovinsterna till Bertil Westerberg , Trygve Johansson, Monica Attefalk, 
Tom Rinman och Bengt Pahlman. 
Vid dragningen i Arslotteriet (baserat pa hela arets narvaro) gick vinsterna till 
Hasse Wingden, Trygve Johansson , Valter Wittersheim , Johnny Pernerfors 
och Kjell Marmbrink. 
18 medlemmar och 2 gaster deltog. 

Den 9. januari besoktes motet av 19 medlemmar. 
Motestema var "Vestmannaeyjar, stamplar, bilder, vykort mm ". 
Karl Erik Jagard visade vykort och Johnny Pernerfors stamplar. 
Owe Jacobsson och Stig Andersson fick narvarovinsterna. 

Vid arsmotet den 13. februari valdes styrelseledamoter och ovriga funkt ionarer. 
Ordforande Johnny Pernerfors 
Vice ordforande Owe Jacobsson 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassor Bengt Pahlman 
5. ledamot Tom Rinman 
Revisor lngvar Ottosson 
Revisorsuppleant Lennart Larsson 
Valberedning Karl Erik Jagard och J-0 Artvik 

Efter arsmotesforhandlingarna berattade Tom Rinman om minnesstamplar och 
porslinsplattor. Nagra nya platter och tallrikar redovisades. Forteckningen utvidgad 
med svenska minnespoststamplar med Norden- och lslandsanknytning och islandska 
minnespoststamplar anvanda i Sverige. 
Narvarovinsterna tillfoll Rolf Gustavsson, Valter Wittersheim , 
Kaj Librand och Lennart Larsson . 
18 medlemmar var narvarande. 

Kaj L1brand 

•• 
ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

40AR 
1965 24 April 2005 
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Detta har hant och skett pa motena i Stockholm under hasten 05 

1/9 12 styckena medlemmar hade kvallen till ara tagit sig till motet for att fa hera Jan 
Brandt beratta om militarpost. Han pratade givetvis om militarpost som gatt till och 
fran Island och i dess narhet. En del fartyg har ju tagit sig forbi Island pa dess olika 
uppdrag och ovningar. Det rapporterades ocksa lite fran Mariehamn och Mare 
Balticum . Eftersom vi varit pa Aland nyligen handlade dagens tipstavling om Aland. 
Tomas 0 och Mikael M hade 9 ratt var. Dagens inteckning i Narvaropriset gick till 
Sven-Erik och trostpriset till Leonard . 

6/10 Denna kvall hade lockat 13 tappra medlemmar att komma. Det meddelades att 
Sture Hegland utses till hedersmedlem i foreningen och han tackade det varmaste for 
den aran . Tipstavlingen denna afton var pa 12 fr'agor och vinnaren hade 10 ratt och 
det var Leif. Narvarointeckningen vanns av Karin och trostpriset till Hans W. 

3/11 lkvall hade 13 styckena tagit sig till motet for att fa lyssna till Anders Plejel som 
hade ett foredrag om Oland . Han visade brev och frimarken fran sin samling samt 
larde oss det mesta om postgangen pa denna o. Island ar ju ocksa en b sa dar har vi 
sambandet samt att det ar ju kul att ibland hor om nagot helt annat som omvaxling. 
Narvarointeckningen denna kvall tillfoll Hilmar och trostpriset till Hans W . Detta mote 
hade vi ingen tavling . 

1/12 Julmotet hade samlat hela 15 medlemmar och tva gaster( som var tva 
respektive) Rekord sa manga var det lange sedan vi var varmt valkomna sa vi blir sa 
manga igen. Samtliga fick varsitt maxikort fast utan frimarket fran Faroarna som 
julklapp. Fran Erstas forsaljning meddelades det att det hade gatt valdigt bra och att 
det fanns tva samlingar fran vara omraden till efterfbrsaljning att kopa pa motet. 
Sollentuna foreningen inbjod till deras traditionelle luciafirande. Diverse rapporter 
avhandlades och lades till handlingarna. Kvallens foredrag var om Aland. Bjorn S 
berattade om de olika stampeltyperna mm. Fragesporten vanns av Tomas som hade 
11 ratt. Kvallens narvarointeckning gick till Bjorn S och trostpriset till Sven-Erik. 
Sist men inte minst bland glogg och pepparkakor sa fick Marianne en valfortjant 
julblomma lite som tack for alia goda bullar hon bakat till oss till varje mote. Tack 
Marianne for de mumsiga bullarna. 

Till alia er som annu inte bevittnat nagot utav vara moten eller att det var lange 
sedan ni var pa ett sa kom, ta chansen att traffa likasinnade lslandssamlare 
och ha trevligt med oss forsta torsdagen i manaden. 
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Ny och omarbetad utgava av Nummerstampelhandboken 
Foreningen har reviderat nummerstampelhandboken och utgav den pa 
NORDIA2005. 
Handboken ar helt omarbetad med alia nya ron sam har inkommit sedan 1996. 
Utgivningen kommer att ske i bladsats med ohalade blad . 
De sam 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 skallleveras halslagna med Europahalslaget eller ohalat. 
Anmalan om kop av handboken gores till: 
Foreningen lslandssamlarna: Leif Nilsson 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. 

Ny litteratur: SKIBE OG FORSENDELSER TIL,FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S.Arrevad,Danmark 
Skriften behandlar samtliga till dags data kanda fartyg sam har trafikerat farvatten 
till/fran Island. Den visar brevavbildningar pa brev sam har gatt med fartyg, aven 
tidtabeller pa battrafiken . Omfattar 159 sidor samt BILAGSHA:FTE om 52 sidor. 
Skriften ar i A4-format och i losbladsystem. Vikt 520 gr. 

Priset ar SEK 80:- +porto (lnom Sverige SEK 44:-, Norden/Europa SEK 130:-, 
Utanfor Europa SEK 150:-) Skriften ar pa danska och ar verkligen nagot att 
rekommendera. 

Anmalan om kop av handboken gores till Leif Nilsson. 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen : 
902 G.A Blom Linkoping. 
903 J.V Daugaard Goteborg 
904 Dag Engstrom Umea 
905 Nils Lindmark Molndal 
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Varens moten i Stockholm·: 

Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-bana Karlaplan.Moteslokalen 
ligger i sarnrna hus sorn tunnelbanan. Med ingimg 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. Flygpost. 

2/3 Liten auktion. Ej faststallt.Arsmote. 

6/4 Liten auktion. Tag med dina vykort fran DVI,Island,Gronland mm. 

27/5 Liten auktion. Minnespoststamplar och Porslinsplattor.Tom Rinman 
Uppdaterar oss med vad han har funnit. 
Mote hemma hos Leif Nilsson, K1.12.00. Anmalan obligatorisk. 

Varens moten i Goteborg: 
Moteslokal : Nordostpassagen 61 B.Hallplats Vegagatan.buss 60 
Lokalen dppnas kl18.30 Och vi borjar mote kl.19.00 

Motesdagar sarnt ternan under varsasongen 2006: 
9/1 Stamplar,bilder och vykort fran Vestmannaa;,yjar. "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 
Tomas Olsson 
Multragatan 62 
162 55 Vallingby 
Tel/Fax 08-87 49 27 
svensson. olsson@chello. se 

Redaktor Rapport 
Mats Edstrom 
Lidnersgatan 10A 
112 53 Stockholm 
Tel 08-656 54 80 
mats.edstrom@karolinerna.se 

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

Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Frovigatan 7 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
mikaeldansochstamps@telia. com 

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

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

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
isl .kassoren@telia.com 

Kassor 
Bengt Pahlman 
Morsbacke 5 
414 67 Goteborg 
Tel 031 -47 53 47 
benqtp@msn.com 

Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna 
Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften for 2006 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommer 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 BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 
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 $, € (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 has Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
Nordia2006 Helsingfors 27-29 Okt 2006 Finland 
lslandssamlarnas auktion 4 nov 2006 Goteborg 
Frimrerker i Forum 10-12 nov Kopenhamn 

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 adressuooqifter sam! ev.uppqifter om 
sarskilda samlinqsomraden sam var och en anmalt.Registret far endast anvandas intern! inom foren ingen och klubben 

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