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Rapport 
Nr 142 juni 2006 

Foreningen lslandssamlarna 
En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Sma och stora handelser inom var forening. 

Forst om det som lasarna av var foreningstidskrift nog redan har uppmarksammat. Vi 
har en ny redaktor! Hur blev det nu sahar? Jo, for nagot ar sedan tillfragades 
undertecknad om han - nagon gang i framtiden - kunde tanka sig att ataga sig 
nagon uppgift for var forening . Jag svarade ja . pa fragan da ett sadant uppdrag 
kandes ratt avlagset och inte direkt aktuellt. Det visade sig dock att denna framtid 
redan ar har. Pa den motion som arsmotet i mars 2006 bifoll sa separerades 
redaktorskapet fran sekreterarposten. Valberedningen sokte nu en redaktor och 
eftersom jag sa obetanksamt tidigare accepterat ett kommande uppdrag sa blev 
undertecknad valberedningens forslag . Arsmotet valde och "that's the way it is". 

Det andra som hant ar att vi har en ny ordforande, Tomas Olsson . Enhalligt vald och 
direkt in pa posten . Vanligtvis ar nog att man for ett sadant uppdrag lange har deltagit 
i styrelsearbetet och kanske far uppdraget som ett bevis for detta . Tomas ar i hogsta 
grad fullvuxen uppdraget. Hans kunskaper inom alia foreningens samlingsomraden 
ar stora . 

For att aterga till tidskriften som ar den huvudsakliga och kanske enda kontakten 
vara medlemmar har med var forening sa ar den som forstatt mycket betydelsefull. 
Det ar med andra ord hela foreningens ansvar; medlemmar, styrelse och redaktor. 
En brist som er nya redaktor har ar att han huvudsakligen - i dessa sammanhang -
samlar faroisk posthistoria . Kunskaperna om islandsk dito och dess frimarken ar 
mycket sma. Det enda renodlat islandska samlingsomrade jag har ar inom 
fiscalfi latelin med framst de is landska belaggningsstamplarna , sa kallade 
"Stimpilmerki". Med dessa ord viii jag saga . Om vi ska ha en intressant tidskrift med 
omvaxlande innehall sa ar mottagandet av artikelmanus mycket viktigt. Redaktoren 
kan inte skriva alit sjalv! 

Fran dessa allvarsord till nagot annat. Jag har som ni markt inte kunnat halla 
fingrarna borta fran Rapportens layout. Jag har forsokt att fa en enhetligare 
utformning pa sidorna och sa sag var lslandsfalk lite trott ut. Nagra storre avsteg fran 
det traditionella utseendet ar det inte och det ar Du som lasare som domer. 
Synpunkter och manus till foljande e-postadress: mats.edstrom@karolinerna.se 

Min fullstandiga adress finner du pa den sista sidan tillsammans med styre lsen och 
ovriga funktionarer. Ytterligare en liten forandring da den passar battre dar. 

En riktigt trevlig sommar till er alia onskar Er redaktor, Mats Edstrom. 



. I 

Foreningen lslandssamlarna z Rapport Nr 142 

Ordforandens spalt 

Stig Osterberg har avsagt sig omval. Han har pa ett fortjanstfullt satt lotsat 
lslandssamlarna genom de senaste sexton aren, en anmarkningsvard prestation! Vi i 
klubben ska kanna tacksamhet over hans garning . 

Vem ar da jag som tar over? En presentation kan vara pa sin plats. Jag har varit med 
i klubben anda sedan borjan pa 80-talet pa Bernhard Beskows tid . Jag samlar hela 
Norden och forsoker garna skaffa mig fordjupade kunskaper om alia amnen och 
omraden. Jag har bland annat gjort djupdykningar i den svenska postens arkiv och 
har funnit en hel del som korrigerar och fordjupar kunskapen om svensk filateli. Vid 
ett sammantrade 1984 presenterade Torben Hj0rne sin forskning om de gronlandska 
Pakke-Porto markena som fascinerade mig. Jag har samlat pa de markena sedan 
dess. Mycket av det som bjuds ut pa marknaden ar inte postalt utan fiskalt anvanda 
marken. Man kan naturligtvis samla aven pa dessa men man bor vara medveten om 
deras karaktar. Dessutom var Gronlands styrelse mycket generos med att tillmotesga 
frimarkssamlarnas onskemal om mer eller mindre fantasifulla avstamplingar utan 
postal funktion. Det finns alltsa manga blindskar att se upp for nar det galler 
gronlandsk filateli. Las garna Torbens backer! 

Betraffande islandsk filateli sa har jag aldrig sett att man "har gatt till kallorna". Detar 
ju sa att Islands frimarken liksom Danmarks och Danska Vastindiens trycktes vid 
Thieles tryckeri i Kopenhamn. Lasse Nielsen har for ett par ar sedan gett ut ett 
monumentalt verk om "de tofarvede" i Danmark baserat pa information i Thieles 
arkiv. Motsvarande information borde finnas for de islandska frimarkena men som 
sagt jag har aldrig sett sadan forskning redovisad. Beror det pa att jag ar ilia 
informerad eller ror det sig har om en verklig brist? Man kan ju till exempel undra 
varfor de linjetandade frimarkena for Island trycktes 1876 medan de linjetandade for 
Danmark trycktes flera ar tidigare? Ar det samma verktyg som anvandes for de 
linjetandade dansk vastindiska markena? Ar det kanske rent av samma 
tandningsverktyg som anvandes for de forsta Pakke Porto markena? Det finns 
kopplingar mellan de olika landernas filateli som borde belysas. Var klubb har ju gjort 
anmarkningsvarda insatser bland annat nar det galler forskningen om kron- och 
nummerstamplarna. Jag viii garna se att den traditionen fortsatter och utvecklas och 
garna att resultaten publiceras i var Rapport. 

Ha en skon sommar tills vi ses i host! 

Tom as Olsson 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

Nordia2006 Helsingfors . 27-29 Oktober 2006 i Helsingfors, Finland. 
lslandssamlarnas auktion. 4 november 2006 i Goteborg . 
Frimrerker i Forum. 10- 12 november 2006 i Kopenhamn , Danmark. 



Foreningen lslandssamlarna Rapport Nr 142 

Hur valoren anges pa islandska frimarken 

Valoren angavs fran borjan (1873) med belopp och myntenhet, skilding forkortat sk. 

Fran 1876 aurar (flertal) , eyrir (ental) oftast forkortat aur eller a, eyr eller e. 

Fran 1902 aven krona (ental) , kronur (flertal) ofta forkortat kr eller k. Detta gallde 
t.o .m. 1972 med vissa undantag , Leifr Eiricsson 1938 och Skalholt 1956. 

Fr.o.m. 1973 anges endast beloppet i hela kronur utan myntenhet. Detta kan ses 
som forberedelse for vad som hande 1981. 

Den 1.1 1981 genomfordes pa Island en valutareform sa att 100 gamla kronur blev 
lika med en ny krona . 

Alia frimarken utgivna under tiden 1.1 1973 till 1.1 1981 kom att galla i nya aurar och 
pa nya frimarken angavs valoren i nya aurar. Fr.imarken utgivna fore 1.1 1973, som 
inte blivit ogiltiga tidigare, blev ogiltiga fran och med 1.1 1981 . 

Fr.o.m. 1981 anges endast beloppet i nya aurar utan myntenhet. D.v.s. mgen 
skillnad pa utseendet pa valoren fore och efter valutareformen . 

Fr.o.m. 16.11 1982 (Julfrimarken II) anges endast beloppet i nya aurar utan 
myntenhet men de sista tva siffrorna ar forminskade sa att det ser som kronur och 
aurar. Detta har fortsatt t.o .m. 2005 . 

Fr.o.m. 2006 anges valoren i hela kronur utan aurar och myntenhet. Bakgrunden till 
detta ar tva I agar fran 2002 som innebar att 5, 10 och 50 aurar-mynten dras in och att 
fr.o.m. 1.10 2003 skall rakningar utfardas i he Ia kronur med utjamning av aurar
belopp till narmaste krona . 

Ogiltiga islandska frimarken 

lslandska posten har vid nagra tillfallen ogiltigforklarat frimarken vilkas giltighetstid 
varit obegransad vid utgivningen: 1902 (i samband med utgivningen av Christian IX
frimarkena) , den 1.1 1922, den 1.1 1947, den 1.1 1959 och den 1.1 1981 . 

Nu ar det dags igen! Fr.o.m. 1.10 2006 bl ir alia frimarken utgivna under aren 1973-
1982 ogiltiga. Fram till den 1.10 2006 far man byta dessa mot nya frimarken. 

Anledningen ar att dessa frimarken anger valoren i gamla kronur dvs. nya aurar. Det 
innebar att deras varde kan missforstas som nya kronur eftersom endast kronur 
anges som valor pa islandska frimarken fr.o.m. 1 januari 2006. 

Det papekas i Postph ii/Frimerkjasalans meddelande den 7 mars 2006 att og iltiga 
frimarken inte far stamplas for samlare. 

Kaj Ltbrand 
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Ny variant av valmappen 

I Rapport nr 138 maj 2005 sidan 5 - 6 beskrivs 3 olika upplagor av gavomapp G28 
som utgavs av islandska posten den 13 september 2002. Den innehaller 13 
frimarken och 1 block med valmotiv som gavs ut under aren 1999-2001 . (Bild 1 ). 

Bild 1. 

12 bl•n•l< 
ftlm•tti .t1.<allll 
,ma6rftm~ 

ilb•nJH!ndp" • • 
vm9•111o~uut 

~~----.. - hb'"~>llt~stl. • 

I den forsta upplagan (2002) anges i texten innehallet som 12 frimarken och ett block 
(Bild 2) . Mappen ar utan upphangningshal. 

I den andra upplagan (2003) anges i texten innehallet som 14 frimarken och ett block 
(Bild 3). Mappen ar med upphangningshal. Det utstansade halet hade tyvarr 
placerats sa att det gick in i texten. 

I den tredje upplagan (2004) anges i texten innehallet som 13 frimarken och ett block 
(Bild 4) . Mappen armed upphangningshal. Texten ar delvis flyttad for att inte hamna i 
upphangningshalet. 

Gavomapp G28 slutsaldes hos Postphii/Frimerkjasalan varen 2005 (de hade inga att 
salja vid Nordia2005). 

Nu har en variant av den andra upplagan hittats hos en av Postphii/Frimerkjasalans 
agenter (vid massan Fri-Mynt i Helsingborg den 22 april 2006) . I texten anges 
innehallet som 14 frimarken och ett block (Bild 5). Mappen ar utan upphangningshal. 
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Ar detta en egen upplaga tryckt mellan forsta upplagan (Bild 2) och andra upplagan 
med upphangningshal (Bild 3)? Eller ar det en del av andra upplagan (Bild 3)? I sa 
fall ar det tankbart att man vid tillverkningen lagt marke till att upphangningshalet 
hamnade i texten och darfor slutat att stansa hal i resterande del av upplagan. 

Sjavarspen 
. · vid_l 

Bild 2 . 

12 islensk 
3rimer.kU~sam~ 
smaor:.k·m'eo 
sjavarsJl.enayr; . 

~ ·u m~ g eJ i n"'~' iH-~f·~:--
~.._,..,._ ___ islands e.o} ti . .. -

..------------------- ---- ----- - -- ---- -------

Bild 5. 

A set of 
14 Marine 
Mammals 
stamps and ._ 
a min iature 
sheet issued by 
Iceland Post. 

A set of 
14 Marine 
Mammals 
stamps and ,. 
a miniature -- : 
sheet issued by 
Ice land Post. 

En komplett samling av G28 omfattar nu 4 olika varianter (typer) mot tidigare 3. 

Kaj L1brand 
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Postresekreditiv 

For cirka tio ar sedan hade jag formanen att fran ett nedlagt postkontor fa overta lite 
litteratur och postala foreskrifter. Det var nagon f.d . postmastare dar som samlat pa 
sig lite om bl.a. filateli. Bland detta sa ingick en sarskild bilaga till Kungliga General
poststyrelsens Cirkular fran ar 1938. Bilagan som avsag den da nystartade 
Postresekreditivrorelsen vackte min nyfikenhet. Det har hade jag aldrig hart talas om . 
Efter att ha samlat fakta beslutade jag att skriva nagot i amnet. Jag paborjade en 
artikel avsedd for Filatelisten eller SSPD:s Aktuellt om Posthistoria. Tyvarr ar det sa 
mycket annat man hailer pa med och artikeln ar annu bara halvfard ig. Aren gar men 
ambitionen bestar. 

Pa Nordia-utstallningen i Reykjavik ar 2003 hittade jag hos en av de fa deltagande 
handlarna tva islandska kreditiv. Jag hade tidigare aldrig sett nagra , forutom de i 
bilagan medfoljande provexemplaren . Darmed ar det "lage" for lasekretsen att fa 
fortur pa att lasa om denna kortlivade och lite okanda verksamhet. 

Startandet av en internationell postresekreditivrorelse hade diskuterats pa flera av 
1930-talets varldspostkongresser. Planerna var langt gangna och rent praktiskt 
ansag man att resekreditiven kunde jamstallas med postanvisningar. Varlden 
upplevdes, drygt ett decennium efter varldskriget, som trygg och stabil. Ekonomierna 
hade forbattrats och resandet utanfor det egna landet hade sakta okat. 
Postforvaltningarna framholl att Postresekreditivet skulle utgora ett valbehovligt 
komplement till bankernas dyra resecheckar och ofordelaktiga vaxlingskurser. 1930-
talet var dock ingen lamplig tidsperiod. En forutsattning for en kreditivrorelse ar 
stabila valutaforhallanden . Pa den nordiska postkonferensen i Helsingfors ar 1936 
bestamdes att en postresekreditivrorelse begransad till de nordiska landerna skulle 
startas nar stabilitet mellan valutorna uppnatts . Nastan tva ar senare , den 1 
september 1938, startades sa denna. Den som undertecknade avtalet for Island var 
G. J. Hliodal. 

Kreditiven ar i landets mynt och finns i tva valorer; 50 kronor eller 1 00 kronor, for 
Danmark, Island, Norge eller Sverige. De finska ar i valorerna 500 mark eller 1000 
mark. De utfardade kreditiven sammanfordes tillsammans med fyra textsidor och ett 
omslag till ett hafte. Ett sadant hafte fick innehalla hogst tio kreditiv och i samma 
belopp . Ett hafte i det hogre beloppet maste innehalla minst sex kreditiv. Ett hafte i 
det lagre beloppet minst fyra kreditiv. 

Fargen pa kreditiv och haftesomslag ar ljusrod for det lagre beloppet och ljusbla for 
det hogre. Kreditivet har genomgaende i hela papperet ett vattenmarke bestaende av 
en brevduva (UPU :s emblem) i upprepat antal , omgiven av ett vaglinjemonster. Varje 
kreditiv har tva reliefstamplar (blindtryck) : ett Hermeshuvud till vaster och det 
utfardande landets postemblem till hager. I sistnamnda reliefstampel forekommer 
aven ortsnamnet i det utfardande postkontorets namn. De islandska kreditiven bar 
alia ortsnamnet Reykjavik som var enda utfardande postkontor for postresekreditiv. 

Det hela blev av forstaeliga skal kortl ivat. Exakt nar postresekreditivrorelsen 
upphorde vet jag inte. Sannolikt upphorde den i samband med tysklands 
ockupationer av Danmark och Norge ar 1940. 
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Postresekreditiv for 50 islandska kronor. Fargen ar !just karminrod . 

Mats Edstrom 

lslandska posttaxor 1870-1997 
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Var brittiske medlem Brian Flack berattar att arbetet med de islandska posttaxorna 
fortskrider. Han efterlyser ocksa uppgifter om den islandska paketposten till utlandet. 
Horsamma hans vadjan , och sam du ser sa har han annu kvar tva exemplar av sin 
bok. 

POSTAL RATES IN ICELAND 1870-1997 

My own working copy of Postal Rates of Iceland 1870 - 1997 has been subjected to 
many manuscript amendments and additional pages of information in the years since 
it was published . The third and second printings contained data not included in the 
first printing . I have made some progress with a "Supplement and Corrigenda" which 
I hope to make available some time in 2007 if not earlier. This will aim to bring all 
copies up to the current standard . I propose to produce the Supplement and 
Corrigenda on A4 sheets and offer these to previous purchasers of my book for the 
cost of postage. I have two copies of the book left! If any reader has official data on 
parcel posts from Iceland to other countries for any period at all , I shall be pleased to 
hear from you . I am short of much information in this area , particularly after 1953. 

Brian Flack 
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Lite om Reykjaviks postkontor ar 1957 

Nar jag for ett par ar sedan pa Postmuseums bibliotek sokte efter uppgifter om nagra 
omraden i den svenska postala utvecklingen under 1900-talet sa kom jag att, nar det 
dok upp, insamla aven annat anvandbart. I Nordisk Posttidskrift (NPT) nr 4, 1957, sa 
finns under rubrikerna ; Fastigheter och Lokaler, samt Brevbaring , nagra rader av 
intresse. Under cirka fyra decennier ar detta nastan det enda som har skrivits om 
Island i detta organ. Artiklar rorande Danmark, Norge och Sverige ar NPT fylld av, 
Finland forekommer lite mera sparsamt. NPT utkom med flera nummer per ar, fram 
till 1970-talet i kvarto-format och utan illustrationer, senare i A4-format rikligt 
illustrerad. Vad NPT innehaller ar nastan omojligt att overblicka . Oumbarligt ar darfor 
det index som sammanstalldes for argangarna i det aldre formatet. Denna 
innehallsforteckning bjuder pa olika sokmojligheter. Det ar saledes inte bara med 
landsnamnets hjalp man kan finna vad man soker. Dock kravs det lite sakkunskap 
och ibland aven fantasi . Jag sokte - vad jag nu minns - bade pa "langden och 
bredden" och fann en hel del . Om Island var <;Jet , som sagt, minimalt. I NPT ar 
artikeln pa danska och i min oversattning forsoker jag halla formuleringarna sa 
intakta som mojligt. 

FASTIGHETER OCH LOKALER 

Reykjaviks postkontor har i atskilliga ar lidit av platsbrist. Poststyrelsen har under en 
langre tid arbetat med en plan om att uppfora ett nytt posthus , men det ar langt till att 
den kan forverkligas . For att forbattra forhallandena har Poststyrelsen hyrt en storre 
lokal i narheten av hamnen, dit paketposten skall flyttas . Postkontoret kommer 
saledes att vara verksamt pa tre olika stallen : Brevpostkontoret, Tullpostkontoret i 
hamnen och den nya lokalen som hailer inrikes paketpost och avgaende paketpost 
till utlandet. 

BREVBARING 

Poststyrelsen har overvagt mojligheten att decentralisera brevbaringstjansten i 
Reykjavik. Staden delas upp i sex kvarter med sortering pa varje och dygnsortering 
pa centralkontoret. Som merutgift for detta avsatter Poststyrelsen 100 000 kronor. 

Mats Edstrom 

Presstopp 

Var medlem Douglas Storckenfeldt har erhallit, Guld oc? 92 poang, pa si~ saml~~g Iceland 
until 190 1. Utstallningen var i Washington, USA. F oremngen gratulerar tdl utmarkelsen. 
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< .• •• •• 
FARO-

' . Rapporten 

En fn3ga har kommit fran var danske medlem Ole Svinth om vilka poststamplar som 
ar kanda pa de 6 ores frimarken som under krigsarens frimarksbrist nodgades att 
anvandas som 5 ore . 

Hr Redakt0r, 
Jeg vedhcefter fit med fcemklip . Oet er en 6 0re pa klip fra Klaksvig. Jeg har lcest om 
Thorshavn. Har du informationer om anvendelse fra Klaksvig I Viderejde. Ou ma 
gerne svare i nceste rapport. 

Venlig hi/sen, Ole Svinth (medl 116) 

Postanvisningsklippet med 6 ores market som tillsammans med 20 ore "Karavell" bar 
motsvara 25 ore som var avgiften for en postanvisning upp till xxx kronor. Markena ar 
stamplade Klaksvig Fcsmarne, den 21 mars(?) 1942. Stampeln har aven texten "Spis 
Fcsmsk Klipfisk" samt tva avbildade sadana torkade fiskar. Denna reklamstampel var 
reguljart anvand i Klaksvik fr.o.m. ar 1935 och under 1940-talets krigsar. Enligt GF
katalogen over bl.a . Faroarnas poststamplar sa var stampeln i bruk fram till 1962, for 
att ersattas av en liknande med endast en yttre stampelring . Parallellt med denna 
stampel anvandes en vanlig datumstampel av brostampeltyp . 

Nar 6 ores frimarken anvandes som 5 ore 

Faroarna var helt beroende av frimarksleveranser fran Danmark. Nar Danmark 
ockuperades av Tyskland sa upphorde dessa. Ja , overhuvudtaget alia forbindelser 
avbrots. Ganska omgaende sa besatte brittiska trupper Faroarna for att bl.a. 
forhindra en tysk kontroll av territoriet. Faroarna fick nu klara sig pa egen hand och 
de postala komplikationer som uppstod resulterade i bl.a . flera olika typer av 
provisorier. Den tyska krigsmakten tillat emellertid Danmark att ateruppta 
frimarksleveranserna efter att Faroarna kontaktat Varldspostforeningen i Bern . Dessa 
frimarksleveranser som skickades via Schweiz var standigt forsenade och pa 
Faroarna var det alit sam oftast brist pa de mest behovda valorerna. 
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Etter att i ett ars tid anvant lokalt framstallda overtryck och porto-betalt stamplar 
borjade aven de mindre anvandbara valorerna att ta slut. 5 ores frimarken hade man 
inte haft nagon brist pa. De hade overtryckts och anvants som 50 ores frimarken. Nar 
man i borjan av 1941 askade en ny leverans frimarken fran Danmark sa hade man 
inga brister pa laga valorer. Nar denna leverans, efter drygt tre manader, den 5 juni 
nadde Farbarna sa inneholl inte heller den nagra lagre valorer an 8 ore. I slutet av 
maj nodgades man darfor att borja anvanda 6 ores frimarken som 5 ores dito. 

Tidigaste kanda avstampling ar fran den 26 maj 1941 . Strax efter krigets slut salde 
det danska postmuseet ett parti adresskortsklipp fran Faroarna. Forutom alia 
overtrycksmarken sa patraffades dar klipp med 6 ores frimarken som inte kunde 
forklaras som overfrankeringar. Huvuddelen av dessa var fran juni - juli 1941 och 
nastan alia var stamplade i T6rshavn. Ett mindre antal var fran brevsamlingsstallena: 
Fuglefjord, Gjov, Kvalvig , Myggences, Sand och Se<:nvaag. 

Fran och med hasten 1941 och under hela ar _1942 erholl Faroarna regelbundet 
frimarksleveranser. Det klipp som Ole har ar stamplat ar 1942. Manadssiffran ser ut 
att vara en trea , eventuellt en: sexa . Anvandningen ar hur som heist senare an den i 
litteraturen beskrivna . Visst kan det rora sig om ett klipp fran en avi som haft 
ytterligare frimarken. Lika val kan Klaksvig vid tillfallet haft brist pa 5 ores marken . 
Vad sager lasekretsen? 

Mats Edstrom 

Kallangivelse: "Fremernes postale forhold under anden verdenskrig ", av Kristian Hopballe 

Semesteraktiviteter 

For ungefar ett decennium sedan kunde vi da och da i Rapporten lasa om nagra 
kanda , ej namngivna, personers aktiviteter vid jamtlandska vattendrag . Trots att inte 
alia lasare roades av detta sa tanker jag anvanda detta som draghjalp till att 
propagera for bestallningar av aldre Rapporter. De innehaller framst mycket lasvart 
om islandsk filateli . Information om hur Du gor det, finns paden sista sidan . 

·(.;_~ 
---: 

·----··---·""' 

I 
Som Du sakert har forstatt sa behovde jag ocksa fylla hela sidan . Trevlig sommar! 
Redaktoren 
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lslandssamling said i USA 

Hos det amerikanska auktionsforetaget Greg Manning saldes den 18 mars i ar en 
lslandssamling. Det var overvagande en stampelsamling som verkade bade omfattande och 
intressant. Ett uppskattat forsaljningspris (s.k. Estimate) var satt till 4-5000 US Dollar. Tyvarr 
fanns inga bilder pa nagot av innehallet utlagt pa Internet. Det gick darfor inte att fa en 
uppfattning om hur kvaliteten var. Vid de tillfallen jag fatt auktionskatalogen per post har text 
och avbildningar varit identiska med katalogen pa Internet. Mojligen hade det gatt att fa bilder 
oversanda per e-post, men det ar inte sakert att de varit vagledande. Amerikanarna har 
ocksa ibland, som jag ser det, en annorlunda kvalitetsuppfattning an var. Begreppet "Very 
Fine" verkar omfatta det mesta , aven korta tander, veck, riss och tunna flackar. Huvudsaken 
att market ar valcentrerat. Nu var det har en stampelsamling men en besiktning pa plats 
hade nog varit lampligt. 4-5000 US Dollar ar ju ocksa en star summa pengar. Stamplar 
forekommer ju som bekant aven manipulerade. 

Nedan aterger jag foretagets beskrivning av samlingen. En del felstavade islandska 
ortsnamn. Men jag viii inte doma, auktionaren har hundratals samlingar att beskriva. Kanske 
hade han inte heller islandska tecken i sin dator. · 

ICELAND, VERY SPECIALISED CANCELLA TJON COLLECTION WITH MANY SCARCE 
ITEMS. One of the best collections we have ever been instructed to auction in cancellations 
of Iceland, with over 300 examples. Particularly interesting, given that some of the 19th and 
early 20th century cancels present are from villages that have a very low population - and in 
certain cases a very low % of people that could actually write letters, making some of the 
postmarks here quite rare. Starting off with the posthorn issues of 187611992, perf 14 x 13 
112, there are 20 copies ranging from the 3 to the 100 aur with superb quality cancellations 
such as Crown cancels for Hoskuldetadur and Olafsvik, as well as cds for Seydisfiort etc. 
Perhaps the best cancel is a violet cds strike Giurteno on the 20 aur violet - the violet on 
violet is most eye catching! Also noticed on these issues a plate flaw on the 10 aur partial 
extra frame. Moving on to the 189611901 issues perf 13, there are over a dozen, again all 
superb, with cancels such as Eskifjurdur, Modruveller, Dyrafgordor, etc. Then turn of the 
Century 1902104 King Christian IX defins with, as always, superb strikes inc. Akureyri, as 
well as a few gildis to research. Then probably most interesting of all are the numeral cancels 
inc. the 'Two Kings' as well as Christian IX issues with postmarks such as '39', '62', '84', '96', 
'101', '108', '111', '112', '115', '121', '131', '135', '136', '138', '145', '147', '148', '149', '150', 
'152', '154', '157', '158', '176', '177', '196', '197', '208' and much more, amongst the 100++ 
copies here, virtually all different. More numeral cancellations continue with the Jon 
Sigurdsson type, even going on to Christian X, with several dozens in these definitive 
categories as well. This extends to the 1925 commem issue with all kinds of interesting 
strikes leading on to 'Fra Island' strikes, in multiple format on 'Two Kings' issues as well as 
various Iceland used in European Ports, with single strikes of Edinburgh, Aberdeen, Hull, 
Bergen, etc. Collection ends in the 1950s, yet it is the first 200 copies or so of the 19th 
Century and early 20th Century that makes this Exhibition collection so very special. This 
represents one man's lifetime work in the search for getting that ever-elusive cancel, always 
in tip top quality and he has succeeded. It will very probably be many years before you see a 
collection like this again as they do not come on the market that often, offered intact. The 
specialist, dealer or collector, will really enjoy viewing this wonderful collection. 

Hur gick det da? Jo, Samlingen saldes for 3250 US Dollar+ koparens provision . 

Redaktoren 
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Tva "missade" godbitar 

Rubriken kanske inte overensstammer med lasarens uppfattning. Nagon i 
lasekretsen kanske numera statar med nagot av dem i sin samling . Pa nagot satt -
Det ar inte bara manusbrist - sa tycker jag att alia lite ovanligare brev fran vara 
omraden bar dokumenteras av oss. 

Dessa tva brev utbjods till forsaljning av den franska auktionsfirman Lugdunum 
Philatelie ar 2001 och ar 2004. Under min varstadning hemma - det ar inte klokt vad 
man samlar pa sig - sa bladdrade jag igenom deras kataloger for att se om det fanns 
nagot vart att dokumentera. Tyvarr saknades resultatlistor. Jag har inte varit nagot 
flitig kund hos dem. Handlar man inte sa far man ju inte heller nagra sadana . Detar 
battre numera med Internet, fOrutsatt att auktionsresultaten presenteras dar. 
Betraffande denna firma sa upplever jag utropspriserna lite hogt satta. Det galler i 
alia fall pa sadant vars omraden jag har kunskap om. Men de saljer och det ar ju bra 
objekt. 

Ni lasare far sjalva lista ut Vilken viktklass som breven motsvarar och om de ar 
korrekt frankerade. En liten utmaning i sommar(varmen?). Jag ska anda forsoka att 
beskriva brevens vasentligheter da de gjorda avbildningarna formodligen inte blir de 
basta. Att skanna bildmaterial fran en katalogsida ar inte det lattaste. 

.. 

.. 

' . .:/ 
., __ .,;·:-~; .:/' 

-<' 
/ 

/ -
"\,./ .!_--··tJ-:::' <:.. . t' 

I 

.~t" 
--- ~""' 

;;.~f·;~/p t..~.:·.-:"J,li/£.1- :;..<.r t'~( 

./..·"'/ 

Det forsta brevet utbjods pa deras auktion den 20 juni 2001. En riktig "rysare", fOr att 
lana ett uttryck fran en av experterna i TV-programmen Antikrundan . Brevet ar sant 
till Frankrike ar 1894, frankerat med 20 aurar bla och avstamplat med kronstampeln 
Arnarfjorour. Pa brevets baksida finns transitstampel fran Edinburgh och den franska 
ankomststampeln. Utropspriset var satt till 40000 franska Franc. 
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Det andra brevet utbjods pa auktionen den 13 december 2004. Det ar ett 
rekommenderat brev till Frankrike avstamplat Reykjavik den 13 maj 1894. Brevet har 
en imponerande frankering: Hela atta 3 aurar orangegul(?) - varav ett 3-strip - , tva 
16 aurar brun och tre 20 aurar bla. Totalt 116 aurar. Paret med 20 aurar har skadats 
upptill, sannolikt vid brevets oppnande. Nedtill pa brevets framsida finns tva franska 
ankomststamplar fran den 19 maj 1894. Snabbt "simmat" alltsa. Jag kan tyvarr inte 
tyda ortsnamnet. Dessa stamplar ar slagna pa nagot som ser ut som andarna pa tva 
blekgron/vita forslutningsremsor. Gatan och ortsnamnet i mottagaradressen ar som 
synes overstruken . Ar brevet eftersant? Ar det darfor de bada franska stamplarna 
och "det dar gran/vita" finns nedtill hager? Det hade varit intressant att se brevets 
baksida. Ar det hela remsor och har brevet ytterligare stamplar dar. Nagon 
information om sadant ger inte katalogtexten. 

Brevet har en oval rod brittisk rekstampel fran London den 19 maj. Denna binder ett 
av 20 aurarna. Brittiskt ar nog ocksa det lodrata och vagrata strecket med bla krita. 
Ett sad ant kors gjordes for att fortydliga att forsandelsen ar rekommenderad . Detta 
var vanligt inom Storbritannien och samvaldet vid denna tid . Ett kryss med tva 
diagonala kritstreck betyder att det ar en expressforsandelse. Siffran tva i samma bla 
krita vet jag inget om. Ar det kanske en brittiskt kartering? 

Vad finns det da mer att saga? Ja, avsandaren har anvant ett firmakuvert. Man kan 
se att 3 aurarna ar klistrade over firmanamnet. Den rektangulara danska rekstampeln 
gav mig en del huvudbry. lnget inlamningsnummer ar heller ifyllt. Ska det verkligen 
vara sa? Det har ar ju inte mitt omrade. A andra sidan - hur ofta ser man islandska 
utlandsrek fran 1800-talet? Har behovdes jamforande studier. Som tur ar har jag 
auktionskatalogerna fran nar firma Postiljonen salde Holger Crafoords fantastiska 
samling. Dar borde det val finnas nagot liknande brev. Joda, ett utlandsrek fanns! 
Sant till Storbritannien ar 1900. Ocksa detta brev hade en dansk rekstampel. I denna 
var reknumret skrivet. Pa det har brevet finns 695 skrivet med svart black till hager 
om rekstampeln . Formodligen ar det rekbrevets inlamningsnummer. Kanske tyckte 
posttjanstemannen att det blev tydligare sa. 
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Om jag tolkar resultatlistan ratt- Jag hittade den pa Internet- sa forblev bada breven 
osalda. Ja, 40000 franska Franc och 2500 Euro ar ju mycket pengar. 

Redaktoren 

Res a till NORD lA 2006 26.10- 28.10 2006 i Helsingfors 

Foreningen planerar en resa till utstallningen NORDIA2006 i Helsingfors host. 
Resan kommer att ske med Vikingline fran Stockholm. 

Vi avreser fran Stockholm torsdag den 26.10 kl. 16.45 och intar en maltid i a Ia 
carte-matsalen kl.17.00 . 

Ankommer Helsingfors pa fredagmorgon den 27.1 0, frukost i matsalen . 

Vi kommer att bo pa hotell Grand Marina , som ligger alldeles vid kajplatsen dar 
baten lagger till , den 27.10 fredag natt. Frukost ingar. 

Hemresa fran Helsingfors lordag den 28.10 kl. 17 .45. Vi ater i a Ia carte-matsalen 
kl. 18.00, och ankommer till Stockholm pa sondag morgan, frukost i matsalen . 

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

Anmalan senast den 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 dubbelhytter/dubbelrum. 
Nagra av vara medlemmar staller ut. Detar inte bara Island och Danska Vastindien . 
Se utstallarna pa www.Nordia2006.fi 

Medlemsannons 

SOKES 
Jag soker foljande nummerstamplar fran Island --- 223, 238, 272, 283, 298. 
Saker 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) 
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Tavlingsdags !! 
Vi gratulerar vinnarna i forra numrets tavling som var: 

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

Tommy Alderbring , Angelholm 
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I detta nummer sa utlottas det tva fina lslandska FDC, fem lyckliga vinnare drar vi 
som vanligt. Denna gang skall det aven finnas med en liten motivering for att vinna. 
Motiveringen skall handla om vad ni tycker om eller saknar i Rapporten , vad viii ni 
lasa om eller ge berom eller annan bild pa det ni last i var tidning. Nagon artikel 
kanske var extra intressant eller sa for just dig det skall ni ha med pa kortet som ni 
skickar till sekreteraren fore den 31 juli. 

Den blomstertid nu kommer med lust och fag ring stor .. ...... . 

Sitter nu och tittar ut genom mitt fonster och ser hur spricker ut i naturen i all tusen 
skona farger och nyanser. lstallet for att studera frimarkenas fargnyanser sa tittar jag 
nog nu mer pa naturens nyanser. Underbart! Jag blev ombedd att aven jag skulle 
fortsatta och skriva nagra rader i varje nummer sa visst det gar jag val garna . 
Jag sitter hemma for foreningens rakning och tittar pa eventuella samlingar vi skall 
kopa in till foreningen for att delvis salja till vara medlemmar men ocksa bygga upp 
en samling som ar foreningens. Etter ett kop av en fore detta medlems fina 
lslandssamling sa har vi bestamt att den skall vi forsbka kompliters sa gott det gar 
och att foreningen harden som "Studiesamling". 
Etter sommarlovet som vi fyller med det man sjalv viii sa som sol, bad, golf, 
grasklippning , fagelskadning , resor eller kanske rent av lite frimarken pa regniga 
dagar. Jag har bara tva saker inplanerat det ar att dansa Halsinge Hambon och att 
aka tva veckor till Barcelona och dansa. Det har ocksa att gora med att jag troligtvis 
kommer att fa nytt jobb sa jag kommer att skolas in under sommaren, skolas in och 
skolas in? , job bet kan jag redan men att lara kanna nya arbetskamrater samt deras 
rutiner mm kan ju ta nagon vecka eller tva ha ha ha ha , allra halst da alia ar pa 
semester, TI-HI ! Dans och frimarken ar mina tva stora intressen och be mig inte 
valja pa vad jag viii gora men ibland maste jag och det svider i en . Tva ar i rad nu har 
jag varit pa bal istallet for forum det har inte varit ett latt val , suck. Vi far se vad det 
blir i ar. Helsingfors, en vacker stad tycker jag att ga runt i, ditt skall vi ju med 
foreningen for att besoka Nordia 06 . Det hoppas jag blir en trevlig tillstallning. Vi 
brukar ju ha mycket trevligt pa vara resor, det kan ju ni intyga till som varit med pa 
nagon resa tidigare. Vi kommer sakert fa se nagra fina samlingar som beror vara 
samlings- omraden . Nu skall jag sluta att filosofera en massa strunt for denna 
gangen och se till sa att det blir djungelfint pa min balkong aven ta nagra svangar till 
landet och njuta av sommaren , och givetvis nagra svangar pa nagra Iogar och 
utedansbanor. 
Ha en trevlig sommar pa er alia onskar eder 

Sekreterare. 
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Detta har hant pa vara moten under varen i Stockholm 

12/1 Varens forsta mote hade samlat 13 medlemmar till ostermalms foreningsrad . En 
ny handbok om batar till och fran Island gjordes det reklam for. Foreningen fick tva 
nya medlemmar. Vi har ocksa sedan en tid for vana att ha en fragesport varje gang 
de ar och har varit kluriga , 12 fragor hade vi denna afton och Janne B var bast pa 7 
ratt och fick ett fint pris samt aran att gora fragesporten till nasta gang . Vi hade ocksa 
en mycket intressant diskussion om de Gronlandska pakke-portomarkena . Kvallens 
narvaropris vanns av Stig och trostpriset till Sven-Erik. 

2/2 Bara dryga tva veckor mellan motena och 14 medlemmar hittar vagen upp pa 
ostermalm igen och till vara alltid sa trevliga moten . Perra pratade om OAT, en 
stampling som satt pa breven som flogs till England och som inte ar godkand av UPU 
men som anvands anda. Dessa stamplar anvandes till mitten pa 70-talet. Jannes 
fragesport var idag klurig da han dessutom gjort en luring da alia svaren var 
alternativ 1. Tomas lyckades bast med dessa _och prickade in 7 styckena ettor. 
Kvallens narvarointeckning vanns av Leonard och trostpriset gick aven denna 
gangen till Sven-Erik. 

2/3 13 medlemmar hade lockats av de goda landgangarna och arsmotes
forhandlingarna som skulle vara denna afton . Pa motet sa valkomnade vi en ny 
medlem. Foredraget pa kvallens mote utgick da ingen hade med sig nagot om 
brostamplar som var kvallens tema . Narvarointeckningen gick da ikvall till Bjorn och 
trostpriset till Mats. Arsmotet avklarades smidigt och latt av Stig Osterberg som i och 
med detta avsade sig posten som ordforande i var forening . Mer om arsmotet kunde 
ni lasa om i forra numret pa rapporten . 

6/4 Nytt rekord hela 15 styckena hittade till motet ikvall det var kul och se sa manga 
det var lange sedan. Vi fick en rapport fran forbundsmotet av Stig och Leif som varit 
dar. Vi gratulerade aven var medlem Sven-Erik Ahgren som vann "Var 
frimarkssalong " som var pa postmuseet. Vykort var motets tema och ett album med 
vykort gick runt bordet och vi pratade en del runt dessa bilder. Leif valkomnade alia 
hem till honom och Ann-Eva till varavslutningen i Roslagen . Kvallens narvaro
inteckning gick till Jan B och trostpriset till Sven-Erik. 

27/5 Traditionsenlig varavslutn ing i Roslagen hemma hos Ann-Eva och Leif Nilsson 
ar som alltid trevligt. Mat, kaffe och mycket trevligt umgange hor detta mote till . Ja 
missforsta mig inte nu det ar trevligt umgange de andra motena ocksa men har ar det 
mer avslappnat pa nagot satt En ny medlem valkomnade vi . Tom Rinman fran 
Goteborg pratade om keramikplattorna och tallrikar samt stamplar som har med vara 
samlaromraden att gora. Det hade kommit lite nytt sedan det statt om dessa i 
rapporten for ett antal nummer sedan . Han presenterade aven en ny forskning och 
uppstallning till facit pa fiskutgavan (se hostmotet i Stockholm den 2/11 ), denna har 
skickats till forlaget och man har en dialog . Det intressanta var ju dessa tandn ingar 
som finnes och detta klargjorde Tom pa ett bra satt Motet fortsatte sedan med 
blandade diskussioner samt byten av frimarken samt studerande av 
cirkulationshaftena vi fatt oss tillsant. 

Sekreteraren 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG varen 2006 

Varsasongen 2006 fortsatte den 13 mars med tema "Skepp och forsandelser till, fran 
och omkring Island". Jakob Arrevads kompendium presenterades och Johnny 
Pernerfors visade delar av sin samling. Narvarovinsterna till J-0 Artvik och Nils 
Lindmark. 19 medlemmar och 1 gast deltog . 

SS Laura MS Dronning Alexandrine 

Den 10 april besoktes motet av 17 medlemmar och 2 gaster fran Ostra Svealand . 
Forslag till "Ny och forbattrad katalogisering av Fisk-avsnittet i Facit" presenterades 
av Tom Rinman och Kaj Librand . Forslaget innebar att alia tandningar katalogiseras 
var for sig och att nagra fler varianter tas med . Harry Ahlman , Valter Vittersheim och 
Hasse Wingden fick narvarovinsterna. 

Tva av "Fisk-frimarkena" och Islands flagga sam ocksa brukar raknas till "Fisk-serien" 

Vid motet den 8 maj visade Kjell Nilson vykort fran Faroarna . Kjell samlar i huvudsak 
Farovykort fore 1920. Tva motivgrupper ar mycket vanliga , "klippor vid havet" och 
"folk som fangar faglar". Nagra sadana visades men ocksa andra motiv som 
grindadrap , fisktorkning, tidningskort och ubatar(!) samt kart fran de fiesta av oarna. 
Narvarovinsterna tillftill Kjell Marmbrink och Johnny Pernerfors. 19 medlemmar och 1 
gast var narvarande. 

Kaj L1orand 

•• 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 
41AR 

1965 - 24 april- 2006 
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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 som har inkommit sedan 1996. 
Utgivningen kommer att ske i bladsats med ohalade blad . 
De som har den bla respektive bruna parmen med gamla bladsatsen kan erhalla 
bladen halslagna for dessa , alternativt ar att erhalla bladsatsen ohalad . 

Pris per bladsats ar SEK 150:- + porto med verklig kostnad tillkommer pa varje 
bladsats. 

Ange samtidigt om bladen skall levereras halslagna med Europahalslaget eller 
ohalade. 

Anmalan om kop av handboken gars till : 

Foreningen lslandssamlarna :. Leif Nilsson 
e-mail : leif.a .nilsson@telia .com 

Kronstampelhandboken finns till forsaljning pris SEK 150:- + porto. Kostnad for 
parm tillkommer med SEK 100:-

Anmalan om kop av handboken gars till Leif Nilsson . 

Ny litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL,FRA OG OMKRING ISLAND. Utarbetad av Jacob 
S. Arrevad , Danmark. Skriften behandlar samtliga till dags dato kanda fartyg som har 
trafikerat farvatten till och fran Island . Den visar brevavbildningar pa brev som har gatt 
med fartyg , aven tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSHJEFTE 
om 52 sidor. Skriften ar i A4-format och i lbsbladsystem. 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 gars till Leif Nilsson. 

Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen : 
906 G. Hagstrom, Sundsva ll 
907 D. Hegland , Stockholm 
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Hostens moten I Stockholm 

Moteslokal: Ostermalms Foreningsrad (i Faltoversten) : Valhallavagen 148, T-bana 
Karlaplan . lngang fran Valhallavagen . 

Pa alia moten bjuds det pa kaffe och bulle . Motena borjar kl. 19.00. 

7/9 Mikael M pratar om nagot som harmed Danska Vastindien att gora . 
Liten auktion m.m. 

5/10 Leif N har ordet om nagot skoj . Liten auktion m.m . 

2/11 Tomas pratar om fiskutgavan . Liten auktion m.m. 

7/12 Julavslutning med sedvanlig lussebulle och glogg samt att vi denna gang 
provar konceptet som Goteborgarna haft ett tag; ta med det du har! Det vi tankte 
prata om och visa pa detta m~te ar Akureyri . 

Pa motena under hasten ar det aven fritt fram for er medlemmar att ta med objekt att 
lamna in till auktionen . For detta tar klubben en mycket symbolisk provision . 

Hostens moten i Goteborg 

Moteslokal: Nordostpassagen 61 B. Hallplats Vegagatan , buss 60. 
Lokalen oppnas kl. 18.30 och vi borjar motet kl. 19.00. 

Motesdagar och teman under hostsasongen 2006 : 

11/9 Greioslumerki . Nytt avsnitt i Facit special 2007 . 

9/10 Orlof. Nytt avsnitt i Facit special2007 . 

13/11 Gronland . Kaseri av Harry Ahlman . 

11/12 Traditionellt julmote. 

Preliminart datum for Hostauktionen arden 4/11 med visning 23/10. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

Nordia2006 Helsingfors. 27-29 Oktober 2006 i Helsingfors , Finland . 
lslandssamlarnas auktion . 4 november 2006 i Goteborg . 
FrimCErker i Forum. 10- 12 november 2006 i Kopenhamn, Dan mark. 
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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 1 OA 
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@compagnet. se 

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

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

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

Medlemsans6kan Sekreteraren lslandssamlarna I lslandsklubben: Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kass6ren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redakt6ren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kass6ren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordf6randen lslandsklubben 

Dags att betala medlemsavgiften for 2006 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommer att 
returneras.). 
It is time to pay the annual fee SEK 100:- (Do not send checks, charges is to high.). 
VAR V ANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 
Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gor det NU!!! Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfbr 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 dade innehaller mycket lasvart. Bestallning gors till Leif Nilsson . 

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

Foreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt eventuella 
uppgifter om sarskilda samlingsomraden scm var och en anmalt. Reg istret far endast anvand as intern! inom foreningen och 
klubben 

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