
Rapport 
Nr 143 september 2006 

Foreningen lslandssamlarna 
En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Med ett nytt nummer av Rapporten halsas harmed alia lasare valkomna. Numret 
indikerar ju aven starten pa hostsasongen. Nar jag en bit in i augusti borjade fundera 
pa detta septembernummer sa kandes hasten inte aktuell. Men ju narmare 
presslaggningen - visst kan man saga sa aven om var egenhandigt framstallda 
tidskrift - har hasten borjat gora sig pamind . Det. har ganska snabbt - tycker jag -
borjat att morkna om kvallarna och de ljumma natterna ar det nag slut med fori ar. 

Aven denna sasong innehaller flera aktiviteter sam vi hoppas skall gagna vara 
medlemmar. Motesverksamheten och resorna i trevlig samvaro viii vi garna att flera 
medlemmar skall dela . Vi ser darfor garna just Dig pa vara moten, i Stockholm eller i 
Goteborg . I var blir det ocksa ett nytt Landsortsmote i Orebro. Om det kan du lasa 
mera om har i Rapporten. 

Jag viii aven i detta nummer betona hur viktigt det ar att bidra med artiklar till var 
foreningstidskrift . Till det forra numret nodgades jag att skrapa den egna kistbotten 
for att fa ihop till ett fullt nummer med ett sa variationsrikt innehall sam mojligt. Jag 
hade forhoppningar om att min forra uppmaning om artikelmanus till kommande 
Rapporter skulle hbrsammas, men tyvarr. Till det har numret var tillgangen annu 
mindre. Utan hjalp fran Goteborgshallet hade det inte gatt. Det sam raddar numret 
den har gangen ar att det infor sasongsstarten fyllts med information om vara 
aktiviteter under hasten. Nag sa viktigt men ett lasvart nummer bar ocksa innehalla 
nagot om vara samlingsomraden och den islandska posthistorien. Kaj Librand viii jag 
harmed passa pa att tacka for sadana utmarkta artiklar. Precis sadana sam jag ar 
saker pa att lasekretsen uppskattar. Er redaktor hoppas pa battring fran er andra 
frambver. 

Goteborgarna har sam sagt inte legat pa latsidan i sommar. Da tanker jag inte pa 
arrangerandet av Friidrotts-EM. Jag syftar istallet pa fbrberedelserna till den stora 
hostauktionen. Smakprov pa denna presenteras pa ett lockande och smakfullt satt 
har i tidskriften. Johnny Pernerfors har ocksa lagt ned ett start arbete pa webbsidan . 
Ett tidigare forsummat omrade has ass. Nu ar dock denna just nu skapad som en 
webbsida for lslandsklubben i Goteborg , Om en portal for riksforeningen omfattande 
vara bada avdelningar skall skapas eller en namnandring pa den nu omarbetade 
webbsidan skall gbras far val en diskussion framover visa. Tack Johnny for att Du 
tagit tag i detta viktiga omrade. 

En trevlig och aktiv hostsasong med samlande, motesaktiviteter, massor, 
utstallningar och artikelforfattande onskar Er redaktor, Mats Edstrom. 
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Ordforandens spalt 

Det roar mig att bladdra i gamma! litteratur och tidskrifter. Frimarkskatalogerna 
beskriver ju en slags fbrenkling och sammanfattning av kunskapslaget vid nagon 
tidpunkt. Aven de mest specialiserade katalogerna maste begransa sig . Den 
bakomliggande forskningen redovisas sallan och inte sarskilt utfbrligt. Jag rakade for 
en tid sedan fa syn pa nagra gamla nummer fran saligen avsomnade FH-nytt, sam 
var Frimarkshusets kundtidning tram till i bbrjan av 80-talet och fbljaktligen 
huvudsakligen innehbll erbjudande till hugade samlare. Men aven en sa kommersiellt 
inriktad tidskrift innehbll ibland filatelistiska intressanta artiklar. I nummer 3 1969 finns 
en artikel om Gullfossmarkena. Den ar skriven av Sigurdur H. Thorsteinsson och 
verkar mycket initierad . Alia tryck beskrivs och automatmarkena bestams till tryck och 
upplaga liksom Greidslu- och Orlof-bvertrycken. Jag kan inte bedbma om alit detta 
bverensstammer med forskningens nuvarande standpunkt men jag tycker artikeln ar 
intressant och betydligt mer informativ an Facitkatalogen . Jag ar ju samlare sa jag 
slanger inte gamla tidskriftsnummer heller och da. och da gar jag tillbaka och ser om 
det ar nagot sam jag har glornt och sam jag kan lara mig mer om och det ar det ofta. 
I nummer 3 1973 av samina tidskrift finns en klassificering av de islandska 
stamplarna av Tore Runeborg ocksa mycket vederhaftig och kanske ar det den 
klassificeringen sam fortfarande galler kanske med tillagg for nytillkomna 
stampeltyper? Det ar kanske inte heller nagon tillfallighet att dessa artiklar 
publicerades ty vid den tiden var redaktoren for FH-nytt Bernhard Beskow sam ju kan 
antas ha haft en sarskild kansla for islandsk filateli . Slutsatsen blir att spara gamla 
tidskrifter for framtida behov! 

Generellt skall man ju inte lita pa auktoriteter och bara anvanda dem i avsaknad av 
tillfbrlitliga kallor. For forskningen ar kallkritik absolut nbdvandig . Manga felaktigheter 
har spritts genom okritiskt anammande av vad auktoriteter skrivit. I den senaste 
utgavan av svenska handboken har man till och med tagit bart korrekt information 
fran tidigare utgavor och ersatt den med felaktig information ! 

I nummer 1 1962 av FH-nytt finns en notis om att det bildats en okonventionell 
fbrening "lslandssamlarna" med en styrelse bestaende av Falke Lofstrom, Lars 
lngemann, Sture Hegland samt Sven Zetterberg . Den okonventionella fbreningen det 
ar vi det! 

Nu bbrjar hastens aktiviteter efter en sommar sam forhoppningsvis har kunnat 
anvandas for rekreation och uppladdning av batterierna . I oktober ar det Nordia i 
Helsingfors. Vi ses kanske dar? 

Tom as Olsson 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

Nordia 2006, Helsingfors. 27- 29 oktober 2006 i Helsingfors , Finland . 
lslandssamlarnas auktion. 4 november 2006 i Gbteborg . 
Frima:;rker i Forum. 10- 12 november 2006 i Kbpenhamn , Dan mark. 
Landsortsmbte i Orebro. 24 mars 2007. 
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Brevkort fran Island till Goteborg 

Bild 1 visar ett enkelt brevkort Facit nr 3 sant till Sverige, adresserat till Redaktionen 
af Goteborgs Handels- och Sjofartstidning, Goteborg, Sweden. Brevkortet ar 
avstamplat med antikvastampel Seyoisfjorour 11/6 och ankomststamplat Goteborg 
22/6 1883. Pa kortet ar noterat "via Leith". 
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Texten pa baksidan (bild 2) av kortet (med bibehallen gammalstavning) : 

Reykjavik den 916 83. 

Vi afga harifran i morgan eftermiddag (den 10). I dag amna vi samtliga aflagga visit 
has landshofdingen. Alit val ombord. 
(Anhalles aft den eller de nummer af tidningen, hvari min korrespondens intages 
tillsandas mig under adress Reykjavik, Is!. Paste restante.) 

A Ber. 
Brevkortet och dess text vacker nagra fragor. 

Brevkortet ar date rat Reykjavik 9/6 83 men avstamplat i Seyoisfjorour 11/6. 
Avsandaren kan inte ha hunnit forflytta sig till Seyoisfjbrour om han avrest fran 
Reykjavik pa eftermiddagen den 1 O:e. Hur kom kortet till Seyoisfjorour? 
Vem var avsandaren A Ber? 
Vart var sallskapet pa vag och vilka var de? 
Blev det nagon korrespondens inford i Goteborgs · Handels- och Sjofartstidning? 

Vi borjar med den sista fragan . 

Fredagen den 13:e juli 1883 infbrdes i Goteborgs Handels- och Sjbfartstidning utdrag 
ur ett brev fran signaturen A. Ber. 

Artikeln aterges har i avskrift (med bibehallen gammalstavning) : 

Gronlandsexpeditionen. H. Tid:s brefskrivare fran denna fard skrifver uti ett idag 
hitlandt bref fran Reykjavik af d. 10 juni blandt annat foljande: 

Vi lemna om nagra timmar Island och dermed det sista bandet (namligen 
postbandet) mellan ass och fosterlandet. Hadanefter skola blatt tanken och minnet, 
sam ej arb bundna af nagra materiela ledare, bilda foreningsbandet mellan oss och 
hemmet. Men skul le mot formodan nagot tillfalle for skriftliga meddelanden yppa sig , 
sedan vi lemnat Europas granser, sa varen visse , att de ej skola lemnas opaaktade. 

Just nyss skulle vi egentligen lemna Reykjavik, men da upptackte prof. 
Nordenskibld , att en hans kronometer, sam han nyligen tillhandlat sig i London (has 
Kullberg) for 50 £, kommit i olag , hvarfor den skickats i land for att istandsattas, 
hvilket utlofvades vara fardigt till kl. half 7. 

Nagra af ass gjorde i gar och likasa i dag en utflygt till nagra en knapp timmes vag 
harifran belagna, varma kallor. De ligga i kanten af en a, sam utflyter i hafvet. Redan 
pa nagot afstand marker man dem pa den rok , som uppstiger, till foljd af de 
kondenserade vattenangorna. Haraf har Reykjavik fatt sitt namn (reykja = ryka) . Det 
heta vattnet framvaller pa tva nara invid hvarandra belagna stallen snedt emot 
hvarandra och horisontelt ur den endast pa dessa stallen steniga astranden . Vattnet 
ar nastan brannhett, der det kommer fram ur klippan , forst en bit derifran vagar man 
nyfiket stoppa ned ett finger. Rundt omkring frodas- en ypperl ig vegetation tror ni?
Nej , en hop med tvatterskor sysselsatta , dels med tvatt i an , dels med kaffekokning i 
kallorna , alit vid gratisvarme. Afven vi, ehuru vi voro pa blanka formiddagen, gjorde 
deraf anvandning till en dryck, hvars ingredienser utom det heta vattnet bestod af 
konjak och sacker. Raskare toddytillagn ing har jag aldrig varit med om . 
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Till middagen i dag ombord voro inbjudne svensk-norske vice konsuln harstades 
Johnsen och fil. kand. Arpi, hvilken senare medfoljt ass hit frim Goteborg och nu 
ofver sommaren till slutet af Augusti kvarstannar a Island for studium af dess sprak. 
Af dessa bada ha vi haft star nytta har i Reykjavik, icke minst af den senare, sam 
bade har och vid Eskifjord gjort ass gada tjenster sam talk och sam kannare for ofrigt 
af Islands forhallanden . 

Om nagra dagar fa vi val kanning af isen, och da forst borja pa allvar 
expeditionens vetenskapliga arbeten, ehuru vi redan kunna anteckna ett och annat 
sam inkomster pa det vetenskapliga kontot. Detta konto onska vi alia sa drygt sam 
mojligt, pa det att expeditionen ma kunna motsvara den storartade frikostighet, sam 
en af Goteborgs mecenater genom dess utrustande visat. 

A. Ber 
P. S. Just nu kl. 7,15 e. m. efter harvarande tid lyfta vi ankaret. 

Av innehallet i artikeln framgar att brevkortets avsandare och hans sallskap var pa 
vag till Gronland sam deltagare i 1883 ars Gronlandsexpedition pa fartyget Sofia 
under ledning av den i texten namnde Adolf Erik Nordenskiold . Denne hade nagra ar 
tidigare blivit varldsberomd efter att ha varit ledare for Vega-expeditionen. Sal- och 
valfangstfartyget Vega var det forsta fartyg sam fullbordade Nordostpassagen genom 
att fara sjovagen fran Atlanten till Stilla Havet norr om Europa och Asien. 
Den omnamnde mecenaten var kopmannen Oscar Dickson . Nordenskiold kallade 
expeditionen 1883 for "Den andra Dicksonska expeditionen till Gronland" sam tack 
for det ekonomiska bidraget. Dickson hade aven bidragit till flera andra av 
Nordenskiolds expeditioner bl. a. den forsta expeditionen till Gronland 1870 och 
Vega-expeditionen 1878- 1879. 

lslandsklubbens i Goteborg nuvarande moteslokal ligger pa gatan Nordostpassagen 
sam fatt namn efter Nordenskiolds resa norr om Sibirien . Parallellgatan dar 
busshallplatsen ligger heter Vegagatan och ar namngiven efter fartyget Vega. 
En tvargata till Vegagatan heter Nordenskioldsgatan . 

I Nordenskiolds bok "Den andra Dicksonska expeditionen till Gronland . Dess inre 
isoken och dess ostkust." finns en forteckning over expeditionens deltagare. Forutom 
Nordenskiold deltog 6 vetenskapsman, 5 fartygsbefal och 10 besattningsman samt 2 
samer sam var anstallda for att pa skidor tranga langt in pa den gronlandska 
inlandsisen. (Nordenskiold var sjalv inte sa bra pa att aka skidor.) Dessutom 
medfoljde 3 vetenskapsman sam passagerare till Island for att dar bedriva studier. 
En av dem var den i artikeln namnde Arpi sam var filolog . 

En mer lattatkomlig bok ar "Desse hogre latituder" sam handlar om fartygskaptenen 
Emil Nilsson. Denne var befalhavare pa Sofia under 1883 ars Gronlandsexpedition. 
Postangfartyget Sofia var utlanat av svenska staten och trafikerade vanligtvis rutten 
Ystad- Stralsund med post och passagerare. 

Emil Nilsson deltog i flera polarexpeditioner. Ett kapitel i boken handlar om 1883 ars 
expedition . Har anges att Sofia lamnade Reykjavik pa morgonen den 10 juni vilket 
maste vara fel. Bade i artikeln i Goteborgs Handels- och Sjofartstidning och i 
Nordenskiolds bok anges att avfarden skedde pa kvallen. I deltagarforteckningen 
sam aterfinns aven har finns ett namn sam stammer med signaturen A. Ber. 
namligen J. A. Berlin medicine licentiat, expeditionslakare och aven botanist. 
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Berlin, Johan August, liikare. botanist, I. 
7 aug. 1851 i Malsta, i<.oslag-en. d. 9 iuli 1910 a 
Svartso, Rosla~cn, blef med. d.okt~)r i Cppsala 188S, 
f5rste provicrt!:iialU.ka rP i Strwkholms Ian o<~h pro
vinsialH.ikare i Stock holms <listrikt 18H~, tlel to~ i 
svt-mska Hxpeditionerna till Grtinland lb8.'i och 1885 
oc.h publicera.dB botanbka iakttag-elser dariiran. 
H~1ns samlingar til!Iollo Rlksmuseum. C. I.mn. 

Ur Nordisk Familjebok I 
U ggleupplagan. 
34. 6 - Oyslebo; 
Supplement: Aa- Cambon I 
spalt 583 (1922). 

Augug t DerEn. 

Bild 3 

Bild 3 fran A. E. Nordenskiold: 
Den andra Dicksonska 
expeditionen till Gronland s.437. 

Ytterligare tva artiklar av 
August Berlin sam handlade 
om Gronland infordes i 
Goteborgs Handels- och 
Sjofartstidning tisdagen den 
25:e september 1883. 
Tva dagar senare torsdagen 
den 27 :e september kl. 7.30 
pa formiddagen anlande Sofia 
till Goteborg dar man startat 
resan onsdagen den 23:e maj. 
Pa aterresan fran Gronland 
stannade man i Reykjavik 
under tiden fran den 9:e till 
den 16:e september. Troligtvis 
fanns det pa postkontoret ett 
exemplar av Goteborgs 
Handels- och Sjofartstidning 
fran fredagen den 13:e juli 
sam vantade pa August Berlin. 

Till den forsta fragan om hur brevkortet kom att bli avstamplat i Seyoisfjorour istallet 
for Reykjavik aterkommer vi i nasta Rapport. 
Brevkortet transporterades fran Reykjavik till Goteborg pa 13 dagar (9:e juni till 22:a 
juni) men det tog 33 dagar for brevet sam postades en dag senare (1 O:e juni till 13:e 
juli). Det forsoker vi ocksa forklara i nasta Rapport. 

Litteratur: 

A. E. Nordenskiold: 
Den andra Dicksonska expeditionen till Gronland_ Dess inre isoken och dess ostkust. 
Beijers, Stockholm 1885. 546 s. 

John E. Persson: 
Desse hogre latituder. Om polarnavigatoren Emil Nilsson . 
Tre Boeker Forlag AB, Goteborg 2003. 158 s. 

Kaj Librand 
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LANDSORTSMOTE I OREBRO LORDAGEN DEN 24 MARS 2007. 

Foreningen tanker halla ett Landsortsmote i Orebro lordagen den 24 mars 2007 . 
Det ar Bla Bands lokalen pa Gustaf Adolfs aile 10 sam blir var motesplats. Var den 
ligger kan du sjalv se pa bifogade karta over staden . Den ligger alldeles invid 
jarnvagsstationen for den sam foredrar detta transportmedel och ar latt att hitta for 
den bilburne fran motorvagen. Om du kommer soderifran sa tar du av vid avfarten 
efter Scandic-hotellet och kommer du norrifran tar du av vid avfarten efter 
Eurostop-hotellet (bada dessa syns tydligt fran motorvagen) och aker sedan in mot 
stadens centrum. Folj Ekersvagen - Vastra Nobelgatan . Svang sedan till vanster 
omedelbart innan jarnvagsundergangen och sedan till vanster igen vid Gustaf Adolfs 
aile sa ar du framme. 

Vi kommer att ordna ett program sam t.ex. liten utstallning av medlemmarnas 
samlingar. Lotteri, auktion, bytesmaterial, frimarkshandlare. Mer detaljerad 
beskrivning av aktiviteter kommer i December-Rapporten . 

Motet borjar kl. 11 .00 (men du far garna komma tidigare) med att Ordforandena fran 
Stockholm och Goteborg sager nagra ord . Kaffe , bullar och kakor bjuds det pa. 

Lordagskvallen planeras att tillbringas pa hotell i Orebro, vilket vet vi ej annu (vi skall 
forsoka forhandla med nagot inkl gemensam middag pa kvallen). Anmalan maste vi 
ha for detta under Januari 2007 . 

Ja nu beror det bara pa Dig (Er) medlemmar om det hela skall bli succe eller fiasko! 
Vi i styrelsen skall gora alit for att Du skall komma att trivas . Programmet kommer att 
"spikas" i December-Rapporten. Det tar inte mer an drygt 2 timmar att bila till Orebro 
fran Stockholm resp. Goteborgsregionerna. Men det vore naturligtvis annu 
roligare om Du som bor pa andra orter och sam normalt inte kan besoka vara 
moten kan komma. Det ar faktiskt for Din skull sam vi forlagt motet till Orebro. Jag 
kan nastan garantera att ett liknande utbud av islandskt material aldrig har 
forekommit i Sverige och det vore val kul , om vi till kommande ar kan fortsatta med 
liknande moten. 

DET FINNS BARA EN SAK 
SOM AR VARRE AN FRIMARKS
SAMLARE OCH DET AR FILA

TELl STER! 

; s 

Bilden till vanster ar den sista 
serierutan i "Forfalskarna" ur den 
brittiska deckarserien Buck Ryan. 
Aventyret var publicerad i den 
svenska serietidningen Agent X9 
nr 4/1984. 

Redaktoren 
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Hemsidan 
Johnny Pernerfors (webmaster) 

Nu har var hemsida antligen blivit uppdaterad efter en langre tid utan tillsyn . 
Vi har ocksa passat pa att byta internetbolag och adress till hemsidan , detta bland 
annat for att kunna fa plats med mer information och bilder i framtiden , den nya 
adressen ar http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
Nar man kommer till startsidan sa borjar man med att klicka pa den Svenska eller 
Engelska flaggan for att valja sprak och da man tryckt pa valfri flagga sa far man i 
vanster sida upp ett antal nya knappar att valja pa . Trycker man pa LANKAR sa 
kommer man till den sida som vi nu har uppdaterat mest, med ett antal nya rubriker 
och under dessa ett flertal nya intressanta internetsidor. Vi ar mycket tacksamma for 
hjalp med tips om fler intressanta lankar och da garna till sidor som handlar om 
Gronland, Faroarna och DVI. Om du har forslag pa nya rubriker (knappar) sa hor bara 
av dig till mig via brev eller knappen webmaster. 
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i>J!£TION~ 

ST i\JVIP FAIR 

EXIIIIl! TIONS 
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f,.<>N.:t.:i\.KT 
PERSC>:-mR 

AFKTIONS 
KALE' iDER 

TILL 

ISI....A..NDS::.H::L UBBEN 
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GOTEBORG 

..-,.;. 5 !..:':1: 

!\'lAP 

L.ll'{K~ 

F.!}RI:NI!:':~iY.i" 

i\:!~\..'\SV:H 

Ll.TJ'.J'.RAT.U'R 
BI.URB AUKTION 

KART A 

LANK '>I' 
Fc)ru:.,;r.;c;r!" 

IS'L\ ."iDSSA;\l.Lt\HN.I\ 
-·-.~fg--~Kjj~iJ:M- -

• • Klicka pa I 
Click on 

webmaster 

WE LCOME TO OCR LINK PAGE 

You will find in teres ting LINKS to Home Pages 
abo ut our areas of in le t-est - lce la nrl , The Fa roes and 

Greenland - i ou r Link Page unde r the following headings: 

A~-~- P'.~~~.J.t9;£ . .9Jt.:~.J;:\.\!J~ 
CqLU/~T9R~ 

AUCTION HOUSES 

~~~-~ -_Lq_FJ.}(,.'~ 

,~J.?.MJT~J.-~.T ~ATJ00.·~ .. 

~;.~~Jr'.'H1r .yu; 
Y<RJ.TFR 

C"TAlOGU:E 

webm aste r 

VALKOM!VIEN TILL VAR LANK SIDA 

liar finn er d u int ressa n ta LAN KAR ti ll Hemsido r om 

va r a intresseomriiden Island, Faroarna och Gronla nd 

under f<i ljande rub r iker : 

K.:..I.<\.LOGER 

TU!USTINFOR:.!ATION PRIVA L\ IID!SIDOR 

Our homepage on Internet has been updated after a long time. 
The homepage has also a new address: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
When you enter the start page, begin to pick languish on the flags , Swedish 
or English , on the left side you will then get more buttons to click on . 
If you click on LINKS you will find the page we have updated mostly , with new 
titles and new Internet pages to check. Please let me know if you have more 
interesting links or titles to put in , and as you can see we have not so much about 
Greenland , Faro Iceland and OWl , so there we need more links. 



Foreningen lslandssamlarna 9 

PRI\1 ATA HEl\1SIDOR 

Intressanta heJtJSidor frdn santlare 
av /skmd och Fiiroanlaw 

PRIVATE HOME PAGES 

Interesting Home Pages from collectors of 
stamps from Jcelmul and the Faroes 

Thmnas Graungaard 

Silnons Fdrnaerker og brev 

l~'anle stan1 ns 
---------------'----1~-

(Steen Jack Petersen) 

Bo Edman 

Postcar·ds Frmn I{·eland ··-····-·-···-······· ···············-···············-···-·-·······································--·-·-······ .. ····~············---·· 

Paul Herber's Icelandic sta1nps pages 

Roland Daebel --·-----·--·--
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Som exempel fran lanksidan , 
klickar man pa PRIVATA 
HEMSIDOR sa kommer dom har 
olika rubrikerna upp och tittar 
man in pa Thomas Graungaard 
(webmaster for den danska 
lslandsklubben) sa har Thomas 
lagt upp en egen katalogisering 
av dom lslandska frimarkena 
med spannande och mycket 
givande information och aven en 
egen prissattning. Thomas har 
bl.a. ocksa lagt ner en massa 
jobb och framstallt en lista over 
dom olika utgavorna fram till 
1943 och deras olika katalog
nummer som galler for AFA
FACIT-SCOTT sammanstallda 
Hos Simons Frimaerker og brev , 
Faroe stamps och Bo Edman 
hittar man material till forsaljning , 
under Faroe stamps har Steen 
Jack aven lagt upp en hel del 
intressant information om 
Faroarna samt bilder ur sin egen 
samling . Postcards From Iceland 
innehaller en massa harliga 
gamla lslandska vykort. 

Paul Herber har lagt upp en hel del information samt bilder om Island bl.a. varianter, 
stamplar, I GILDI m.m., samt aven lite om Faroarna, DVI och Norge. 
Roland Daebel har lagt upp information och bilder angaende forfalskningar och de 
forsta lslandska stamplarna. Jag hoppas att alia som har tillgang till internet kan hitta 
nagot som ar av intresse pa hemsidan och som sagt hor garna av er om nya lankar 
och rubriker att lagga in pa hemsidan . 

Here is an example of what you will find below the button Private home pages. 
On Thomas Graungaard home page you will find Thomas personal made Icelandic 
catalogue with some rather good notes and a fantastic list about the issues until 1943 
and the catalogue numbers for AFA-FACIT-SCOTT together. 
Below Simons Frimaerker og brev , Faroe stamps and Bo Edman you will find items to 
buy and below Faroe stamps you will also find information about The Faroe Islands 
and some pictures from his collection . Postcard From Iceland shows a lot of nice old 
Icelandic postcards. Paul Herber has put up information and pictures about varieties , 
cancels , the I GILDI issue and a lot more, Paul has also a little about The Farces, 
Greenland , OWl and Norway. Roland Daebel has put up some information and 
pictures about forgeries and the first Icelandic cancels. I hope you all will find some 
interesting links to check, and like I said before, please let me know if you have some 
more interesting links or titles to put in to the home page. 

NY ADRESS TILL HEMS/DAN I NEW ADDRESS TO THE HOME PAGE 

http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 



Foreningen lslandssamlarna 10 Rapport Nr 143 

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 sker i bladsats med plastringar. Vikt 390 gram. 

We have translated the Handbook into English in plastic binder. Published in pre!. 
Nov. 2006. Weight 390 gram. 

Pris per bladsats ar SEK 150:- + porto (lnom Sverige SEK 33:-, Norden/Europa 
SEK 70:-, Utanfor Europa SEK 80:-) 
In English SEK 180,00 +postage (Europe SEK 70,00, Overseas SEK 80,00) 

Kronstampelhandboken 

Leverans sker i bladsats med plastringar. Pris SEK 150:- + porto (Se ovan). 

Anmalan om kop av ovanstaende handbocker gars till : 
Fareningen lslandssamlarna : Leif Nilsson 
e-post: leif.a.nilsson@telia .com 

Ny litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av JacobS. Arrevad , Danmark. 
Skriften behandlar samtliga till dags dato kanda fartyg som har trafikerat farvatten till 
och frC:m Island . Den visar avbildningar pa brev som har gatt med fartyg samt 
tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSHtEFTE om 52 sidor. 
Skriften ar i A4-format och i lasbladsystem. Vikt 520 gram . 

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 . 

SPITZBERGEN CRUISE MAIL 1890-1914. 
Berar alit om posten pa Spetsbergen . Engelsk text. Vikt 215 gram . 

Priset ar SEK 180:- +porto (lnom Sverige SEK 22:-, Norden/Europa SEK 40:-, 
Utanfor Europa SEK 50:-) 

Skriften ar verkligen nagot att rekommendera . 

Anmalan om kap av ovanstaende litteratur gars till : 
Foreningen lslandssamlarna: Leif Nilsson 
e-post: leif.a.nilsson@telia.com 
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•• •• 
FARO-

' . 
-. ' Rapporten 

Eftersom jag inte hittade det som jag egentligen tankt skriva om sa far foljande rader 
bli en prolog for ett annat amne istallet Det ar nu mer an trettio ar sedan Faroarna 
tillats att ge ut sina efterlangtade forsta egna frimarken. Processen hade varit 
langdragen. I fjorton ar hade man vantat sedan den forsta formella ansokningen 
gjordes. Funderingarna pa egen frimarksutgivning stracker sig dock langre tillbaka an 
sa . Pa 1940-talet under den tyska ockupationen av Danmark, da svarigheterna 
uppstod att pa Faroarna bedriva postverksamhet, togs de forsta initiativen att ge ut 
egna frimarken . Faroarnas lagman Kristian Djurhuus hade da kontakt med det 
brittiska frimarkstryckeriet Wa.terlow & Son Co. 

Om Faroarnas slingriga vag mot egen frimarksutgivning tankte jag skiva om 
framover. Jag forvarvade for en tid sedan en del material som tillhort den 
bortgangne, i filatelisammanhang valkande, danske journalisten lb Eichner-Larsen . 
Nu ar det bara egen tid som saknas for att har i Rapporten beratta om alia de turer 
och det politiska spel som frimarksfragan gav upphov till. 

R~l 20 
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FDROYA 

Har ovan visas ett privat forslag till den forsta frimarksutgavan . Dessa avbildas pa 
omslaget till en liten broschyr som innehaller en kortfattad historik om vagen mot 
egen frimarksutgivning . Broschyren ar forfattad av lb Eichner-Larsen och utgivare var 
Claes Weibel. Broschyren ar inte daterad men utgavs tid tiden fOr den forsta faroiska 
frimarksutgavan , det viii saga ar 1975. 
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Jon AOalsteinn Jonsson 
12 Oktober 1920-29 Juni 2006 

29 juni sa avled var van och hedersmedlem J6n Aoalsteinn Jonsson. 
J6n som varit medlem sedan borjan av 70-talet ar formodligen bland vara 
medlemmar mest kand for den fantastiska boken eller rattare sagt "BIBELN" for oss 
lslandsamlare "One Hundred Years of Icelandic Stamps 1873-1973", ett helt otroligt 
och fantastiskt verk som ingen av oss som samlar Island bor sakna i 
frimarksbokhyllan. 
Tyvarr sa har inte alia av oss haft den stora gladjen att fa traffa och umgas med Jon 
men jag sjalv kan bara gladjas over att ha tatt denna mojlighet och samtidig aven fatt 
traffa J6ns kara hustru Vilborg "Villa" Guoj6nsd6ttir. 
Med star saknad sa sander jag mina och medlemmarnas varmaste halsningarna och 
kondoleanser till Villa och familjen . 

JP 

Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 

908 Lars-Ake Lindquist, Norrtalje 
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Hostauktionen 
Johnny Pernerfors 

Sa narma vi oss slutet pa inskrivningen av de sista objekten till var stora hostauktion. 
Som det ser ut just nu sa blir det ca: 1500-1600 objekt med utrop mellan 10 Kr och 
8000 Kr. Ater igen sa kommer avsnittet Nummerstamplar att vara det i sarklass storsta 
avsnittet men for oss som inte samlar pa dessa sa kommer det att finnas en hel del 
annat spannande material. Vi raknar med att auktionskatalogen sands ut i borjan pa 
oktober och auktionen gar av stapeln lbrdagen den 4 november. 
Har foljer nagra bilder pa objekt som kommer att finnas med pa auktionen. 

GRON stpl 

I 

Vacker Nr-stpl 
JA men aven 

omvantvattenmarke 

I •: 
! 

Knud Rasmussen 

' ' 
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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 mote ar Akureyri. 

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

Auktioner pa torsdagsmotena 

Oktober November December 
Lot Fa cit Lot Fa cit Lot 
nr Besk(vning nr Utrop nr Beskrivning nr Utrop nr Beskrivni'lg Facit nr UtroFJ 
1 NrstQ189 81 10 1 Nrstpl W1 ii 0 169 10 1 Nrstpl 33 170 10 
2 Nrstpl 91 81 10 2 Nrstpl 93 81 10 2 Nrstpl 120 170 10 
3 Nrstpl 212 135 10 3 Nrstpl 144 N2 135 30 3 Nrstpl276 195 200 
4 Nrstpl 26 81 10 4 Nrstpl1 01 170 10 4 Nrstpl147 170 10 
5 Nrstpl 103 170 10 5 Nrstpl60 170 10 5 Nrstpl270 151 10 
6 Nrstpl 109 79 20 6 Nrstpl141 170 10 6 Nrstpl275 282 10 
7 Nrstpl 97 Tj35 10 7 Nrstpl 132 Tj29 10 7 Nrstpl151 169 20 
8 Nrstpl 93 81 10 8 Nrstpl 110 81 10 8 Nrstpl 154 67 10 
9 Nrstpl34 81 10 9 Nrstpl 143 82 20 9 Nrstpl 58 67 10 
10 Nrstpl 275 282 10 10 Nrstpl101 111 20 10 Nrstpl 97 67 10 
11 Nrstpl 244 40 11 Reykjavik 67 10 11 NrstpJ 151 80 20 
12 Nrstpl 170 10 12 Reykjavik 67 10 12 Nrstpl145 N1a 81 10 
13 Nrstpl 170 20 13 Maskinstpl 128 20 13 Nrstpl 160 bla 170 20 
14 Nrstpl 170 100 14 Reykjavik 131 10 14 Reykjavik 213 10 
15 ??? 12 10 15 Edinburgh 25 81 10 15 Edinburgh 17 125 10 
16 Tollur 122 30 16 Patreksfiordur 170 10 16 Edinburgh 6 65 10 
17 Vestmann 135 10 17 Hvammstangi 135 10 17 Hafnarfiordur Tj45 10 
18 Vestmann 170 10 18 Siglufiordur 170 10 18 Patreksfi6rdur 212 10 
19 Reykjavik 67 10 19 Edinburgh 5 170 20 19 maskinstpl 133,128 20 
20 Reykjavik 170 10 20 Reykjavik 65 10 20 Aberdeen 170 10 
21 Rofabaer Tj27 10 21 Reykjavik 210 10 21 Leith 65 10 
22 Siglufiordur 170 10 22 Husavik 79 10 22 Reykjavik 81 10 
23 maskinstpl 151 20 23 Leith 65 20 23 Budardalur 170 20 
24 Reykjavik 81 10 24 Kjobenhavn 169 10 24 Yorkshire 211 10 
25 Hull 1 132 20 25 Faskrudsfibrdur 170 10 25 Blondous 170 10 
26 Leith 64 10 26 Akureyri 170 10 
27 Bildudalur 170 20 
28 Edinburgh20 79 20 
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Sept. 11 

Okt. 9 

Okt. 23 

Nov. 4 

Nov. 13 

Dec. 11 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Program for hasten 2006 

Greioslumerki, nytt avsnitt i Facit special 2007. 
Johnny och Kaj redovisar och visar material. 

ORLOF patryck pa lslandska frimarken, nytt avsnitt i 
Facit special 2007. 
Kaj och Johnny redovisar och visar material. 

Visning av objekten till HOSTAUKTIONEN, Kl. 16-18.30. 
(KI. 19 ar vi va/komna till SFF:s mote, se bifogat program) 

Stor HOSTAUKTION i klubblokalen. 

GRONLAND. Kaseri av Harry Ahlman. 

Sedvanligt julmote med Glogg och Lussekatt. 

Valkommen till hastens moten och ta del av kvallens tema och den 
sedvanliga motesauktionen och vi bjuder pa kaffe med nagot gott till. 

Vi traffas sam vanligt i klubbens lokaler pa 
Nordostpassagen 61 B, hall plats Vegagatan (buss 60). 
Moteslokalen oppnas 18.30 och vi borjar motet 19.00. 

Kontaktpersoner: Ordforande: Johnny Pernerfors, Tfn . 031-54 88 78 
Kassor: Bengt Pahlman, Tfn . 031-47 53 47 

e-post: islandsklubben@bredband .net 

NY ADRESS TILL VAR HEMSIDA 
http://hem. bred band. neUislandsklubben 
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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 50 
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@bred band . net 

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@comhem .se 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 
Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna I lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktoren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforanden lslandsklubben 

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

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

Medlemsavgiften for 2006 ar 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 scm 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 1 0:-/nummer +porto, dessa ar ett maste for en islandssamlares 
referensbibliotek da de 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 som var och en anmalt. Registret far endast anvandas intern! inom foreningen och 
kl ubben 

VISIT OUR NEW WEBSITE: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
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