
Rapport 
Nr 144 december 2006 

44:e argangen 

Foreningen lslandssamlarna 
Bildad 1962 

En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Har ar ett nytt och sardeles valfyllt nummer av Rapporten sam bjuder pa en hel del 
intressant lasning . Nagon julstamning bjuder dock varken Rapporten eller vadret pa. 
Nar detta skrivs , den sista helgen i november, sa visar termometern nastan 10 
plusgrader och soligt narmast varlikt vader. lnte sarskilt likt en snar Advent, saledes. 
Nagra artiklar med julankny~ning innehaller inte, sam sagt, detta nummer heller. 
Tonvikten ligger istallet pa islandsk posth istoria , helsaker och resandet pa 
Nordatlanten, med en fortsattning av Kaj Librand pa artikeln i det forra numret. 

Om en annan resa sam just agt rum berattas det ocksa om. I slutet av oktober halls 
utstallningen Nordia 2006 i Helsingfors. Var utmarkte researrangor Leif Nilsson hade 
samlat ett tjugotal medlemmar, varav nagra nyblivna , for en resa dit. Att aven denna 
resa blev trevlig behover jag val inte tillagga. Jo forresten , det maste jag samt rikta 
ett start tack till Dig, Leif, for annu en uppoffrande insats. Det ar faktiskt en hel del 
arbete med sadant. 

Vad kan vi lslandssamlare fbrvanta ass av det nya aret? Jo, ett nytt Landsortsmote i 
Orebro. Missa darfor inte lordagen den 24 mars. "Same procedure as last year" sam 
det heter i ett snart sasongsaktuellt TV-program. Landsortsmotet halls i samma 
andamalsenliga lokal sam forra gangen. Skall bli trevligt att traffas igen. Till hasten 
planeras en resa till Island. Filatelistforeningen fyller 50 ar och har bjudit in ass. Mera 
om dessa arrangemang kan du lasa i denna och kommande Rapporter. 

Etter att ha misstrostat en smula sa ar er redaktbr nojd igen. Flera artikelmanus har 
inkommit och nu kan de 22 sidorna , samar maximalt antal , uppnas. Fortsatt sa! 

En riktigt god jul och ett gott nytt ar onskar Er redaktor, Mats Edstrom. 

Nya numret 
av Rapporten 
kommer har! 

* * * Lite julstiimning maste vi ha. Gledileg Jol * * * 

Kom ihag 
att betala 
medlems
avgiften ! 
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Ordforandens spalt 

Snart ar aret slut och jag kan konstatera att tiden gar valdigt fort numera. Ett alderstecken 
kanske? Sedan senast sa har vi genomfort resan till Helsingfors och Nordia 2006. Det var som 
vanligt ett trevligt arrangemang men vi saknade vastsvenskarna, Hoppas att ni kan vara med 
en annan gang! Vi kan ocksa gladja oss at att flera av vara medlemmar nadde stora 
framgangar vid utstallningen. Bade Island och Danska Vastindien uppmarksammades. 
Douglas Storckenfeldt vars samling "Iceland until 1901" fick forst "pa upploppet" ge sig mot 
Mark Lorentzen for utmarkelsen "Grand Prix Nordique". Resultaten refereras pa annat st~ille . 
Arrangemangen var inte lika imponerande som i fjol vid Nordia 2005 i Goteborg. Det stora 
dragplastret var ett jubileumsblock for Finlands 150-arsjubilerande frimarken, delvis tryckt i 
rent guld. 

I Facit 2007 har en grundlig bearbetning av fiskarna inforts efter forskning fran medlemmar i 
Goteborgsklubben. Detar gladjande att forskningen far genomslag och "framsidans" forskare 
ar bara att gratulera. Dock kan man ha synpunkter pa illustrationerna. Jag har som riktmarke 
for att bestamma linjetandningen utgatt fran att horntanderna ar oregelbundna medan 
kamtandningen ger regelbundna horntander. Det visar sig att aven linjetandning kan ge 
oregelbundna horntander antagligen eftersom tandningsverktyget har traffat lite snett. Vid 
kamtandning blir dock horntanderna parvis lika sa att till exempel de over horntanderna blir 
likformigt oregelbundna medan linjetandning nastan alltid ger fyra olikformade horntander. 
Detta framgar inte heller tydligt av illustrationerna. 

Jag vet att ytterligare forskning pagar aven in om andra omraden och det ar bara att hoppas att 
resultaten kan redovisas och diskuteras sa smaningom. Samtidigt vill jag rikta en uppmaning 
till alia att dela med sig av sina forskningar. 

Det ar ju pafallande att islandska brev ofta ar forsedda med langa rader av frimarken. Jag 
Staller mig tvivlande till om dessa brev ar genuina bruksbrev. Troligare ar att nagon filatelist 
varit inblandad och da blir det inte lika roligt tycker jag. Kanske finns nagon som kan 
utveckla amnet vidare? 

Jag har flera ganger haft anledning att ga igenom tidigare forskning och nu har jag last Kohls 
handbok om Islands frimarken. Den ar skriven pa 1930-talet och innehaller forbluffande 
mycket fakta som jag tycker inte kommer fram i katalogerna. Jag kan verkligen 
rekommendera lasning av Kohls handbok och aven "One hundred years of Icelandic stamps". 
Filateli ar inte bara att titta pa frimarken! 

Slutligen viii jag onska alia medlemmar en Gleoilig J61 og Gott Nyttar och valkomna till en 
intressant vartermin da ni alia ar valkomna till sammantradena i Stockholm och Goteborg. 

Tomas Olsson 

908 
909 
G910 
911 
912 

Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 
Lars-Ake Lindquist 913 Roger Mattsson 
Pentti Kolhi G914 Olafur Olafsson 
Per-Arne Nordquist G915 Gisli Geir Haroarson 
Anders Fridel! 916 Porhallur Ottesen 
LeifLilja 
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Brevkort fran Island till Goteborg 
Tillagg och rattelse 

Efter att artikeln i Rapport nr 143 om brevkortet (bild 1 och 2), som skickades av August 
Berlin fran Reykjavik till Goteborg 1883 , skrevs har det upptackts att det brev som 
publicerades i Goteborgs Handels- och SjOfartstidning den 13:e juli inte var det forsta fran 
Gronlandsexpeditionen. Samma dag, den 22:a juni, som brevkortet anlande till Goteborg blev 
ett forsta brev fran August Berlin infOrt i tidningen. Det var daterat Reykjavik den 8:e juni 
1883 och beskriver resans inledande etapper fran Goteborg via Skottland, Faroama och 
Eskifjorour till Reykjavik. Brevet bor ha befordrats med samma transporter som brevkortet 
eftersom det kom fram samma dag. Samtidigt skickade Adolf Nordenskiold ett brev till sin 
mecenat Oscar Dickson i Goteborg som bl. a. innehaller en forteckning over deltagama med 
fullstandiga fodelseuppgifter. Dickson lamnade brevet till Goteborgs Handels- och 
SjOfartstidning som inforde det en dag senare den 23 :e juni. Sannolikt forsta gangen 
deltagarlistan publicerades. 
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Bild 2 

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". 

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 af/agga visit 
has landshofdingen. Alit val 
ombord. 
(Anhalles att den eller de 
nummer af tidningen, hvari 
min korrespondens intages 
tillsandas mig under adress 
Reykjavik, Is/. Paste restante.) 

A Ber. 
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Detta innebar att nar man pa aterresan fran Gronland stannade i Reykjavik under tiden fran 
den 9:e till den 16:e september sa fanns det pa postkontoret troligen tva nummer av Goteborgs 
Handels- och SjOfartstidning som vantade pa August Berlin. Ett exemplar fran !Ordagen den 
22:e juni och ett fran fredagen den 13:e juli . Det bor val ocksa ha funnits en tidning fran 
sondagen den 23 :e juni till Nordenskiold? 

Postforbindelser 1883 
Brevkortet och dess text vacker nagra fragor. Tre av dessa, som gallde avsandaren och hans 
ressallskap , besvarades i fOrra Rapporten. 

Brevkortet ar daterat Reykjavik 9/6 83 men avstamplat i Seyeisfjore ur 11 /6. Avsandaren 
forflyttade sig inte till Seyeisfjoreur eftersom han avreste fran Reykjavik till Gronland pa 
eftermid~agen den 1 O:e. Hur kom kortet till Seyeisfjoreur? 

~ 

Fragan om hur brevkortet kom att bli avstamplat i Seyeisfjoreur istallet for Reykjavik skall vi 
nu forsoka besvara. Vi skall ocksa forsoka forklara varfor det var sa stor skillnad i 
befordringstid for de tva forsandelser som August' Berlin skickade fran Reykjavik till 
Goteborg med en dags mellanrum. Brevkortet transporterades fran Reykjavik till Goteborg pa 
13 dagar (9:e juni till 22:a juni) men det tog 33 dagar for brevet som postades en dag senare 
(I O:e juni till 13 :e juli) . 

I tidtabellen for DFDS:s postskepp mellan Danmark och Island ar 1883 (bild 8) kan man se att 
det detta ar var 12 seglingar mellan Kopenhamn och Island. Den fOrsta gick endast mellan 
Kopenhamn och Reykjavik och sex stycken an!Opte Leith och Faroarna (I>6rsh0fn = 

T6rshavn) pa vag till och fran Reykjavik. Fem av farderna under sommarhalvaret gick norr 
om Island mellan Faroarna och Reykjavik och an!Opte ett antal hamnar pa vagen. 

Gronlandsexpeditionen anlande till Reykjavik den 6:e juni och avseglade den 1 O:e. Breven till 
Goteborg skrevs den 8:e och den 1 O:e, brevkortet den 9 :e. I tidtabellen kan vi se att postskepp 
avgick fran Reykjavik till Kopenhamn den l:a juni (norr om Island, 4 :e resan) och den 1 :a juli 
(tva batar samma dag, en norr om Island, 5 :e resan och en direkt soderut, 6:e resan). Det 
stammer inte sa bra med att de tva breven fran den 8:e och brevkortet fran den 9:e anlant till 
Goteborg den 22:a juni. 

Men det fanns en avgang till , under 5:e farden star en anmarkning (I) efter avgangsdatum 3:e 
juni fran T6rshavn som lyder ".Paean beina leie til Reykjavikur, kemur pangae 7. j(mi og fer 
paean aptur hinn 9. sueur fyrir land til Eskifjarear." Fritt oversatt: "Sedan raka vagen till 
Reykjavik, kommer dit den 7:e juni och far sedan ater den 9: juni soder om land till 
Eskifjoreur. " 

Det anges inte i tidtabellen fOr 1883 vilka fartyg som genomfor de olika turerna. I tidtabellen 
for 1884 anges att Laura (bild 3 och 4) gor den 5:e resan, Thyra (bild 5) den 4:e och Romny 
den 6:e. Att detta ocksa gallde 1883 kan delvis bevisas av tva notiser i tidningen "Isafold" 
(utgiven i Reykjavik) !Ordagen den 30:e juni 1883. I den ena anges att postskeppet Romny 
ankommit till Reykjavik fran Kopenhamn den 25 :e juni, vilket enligt tidtabellen ar den 6:e 
resan (med beraknad ankomst den 27 :e). I den andra notisen meddelas att kustskeppet 
("stranOferdaskipie") Laura tvingades vanda osterut ("austur fyrir land") vid Hom (!angst 
upp i nordvastra Island) pa grund av havsis den 18 :e juni, kom tillbaka till Reykjavik den 22 :e 
och for sedan till Isafjoreur och "vasthamnarna" och aterkom darefter till Reykjavik den 27:e. 

Detta ar enligt tidtabellen den 5 :e resan med beraknad avgang fran Isafjoreur (forsta stopp 
efter passagen av Horn) mot Reykjavik den 18 :e juni. Laura hade alltsa rest motsols runt 
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nastan hela Island nar man tvingades vanda och fara tillbaka nastan hela varvet medsols fOr att 
komma till isafjorour . 

. 
: {SLAND ;l • 
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• . ! . . ... 

, 
&--·----------------·-----··--~ Bild 3 

SIS Laura (1.049 brt.) 
specialbyggd 1882 
for islandsfarten. 

Forliste vid Skagastrond 
den 16:e mars 1910. 
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Bild 4 

De tva br'even som skrevs1den 8:e lamnades sannolikt pa postkontoret och avstamplades med 
Reykjavik-stampel. De lamnades sedan med ovrig post till Laura nar hon avgick den 9:e, trots 
att ho'n inte skulle till Kopenhamn utan motsols runt Island med Reykjavik (!) som 
slutdestination. 

August Berlin kom val pa att han glOmt att begara att fa tidningar sanda till Reykjavik och 
skrev brevkortet i sista stund den 9:e sedan han fatt tips om att man kunde lamna post direkt 
till postskeppet. Den post som skulle till Danmark eller utrikes Iamnades till postexpeditionen 
i Seyoisfjorour nar man hade ankommit dit den 11 :e juni efter att forst att varit i Eskifjorour. 
Dar stamplades brevkortet med Seyoisfjorours antikvastampel (bild 6). 

F0ROYAR r t 
i 0 

Bild 5 
SIS Thyra byggd 1866. 
I islandsfarten 1883 -1899. 

Bild 6 Bild 7 

Thyra, som avgatt fran Reykjavik den 1 :a juni (norr om Island, 4:e resan) anlander till 
Seyoisfjorour och har avgangstid tidigast den 12:e och far da med sig posten till Danmark och 
utlandet, som Laura lamnat den 11 :e. Nar Thyra kommer till Leith lamnas den post som 
forsetts med notering "via Leith" till postkontoret dar som skall sanda posten vidare med 
forsta avgaende postforbindelse. I vart fall en bat direkt till Goteborg. (!bland kunde det handa 

,., att posten lamnades tillbaka till samma bat.) 

Forsandelsema fran den 8:e och 9:e har da anlant till Goteborg den 22:e juni (bild 7). 
Anledningen till att forsandelsema inte lamnades i Eskifjorour den 11 :e juni var att det 
sydgaende fartyget, Thyra, inte besokte Eskifjorour pa den har turen. Det brev som August 
Berlin skrev den 1 O:e juni strax innan avresan till Gronland har lamnats pa postkontoret dar 
det har legat 20 dagar till nasta avgang med Romny den 1 :a juli (6:e resan, direkt soderut). 
Det har sakert ocksa omlastats i Leith och kom till Goteborg den 13 :e juli. Om man raknar 
bort de dagar brevet lag i Reykjavik sa var transporttiden for detta brev 13 dagar, dvs samma 
tid som fOr brevkortet. 
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Bild 8 Tidtabell for DFDS:s postskepp mellan Danmark och Island ar 1883. 

Den avancerade logistiken med omlastning i Seyoisfjorour den 11 :e juni klarades ar 1883 
utan datorer, internet, mobiltelefoner eller "fast" telefoni och det var annu 11 ar kvar tills 
Marconi borjade utveckla den trad!Osa telegrafin. 

Uppgifterna om S/S Laura och S/S Thyra ar hamtade fran Jakob Arrevad 
forsendelser til , fra og omkring Island. 

Kaj Librand 

Skibe og 
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Nyarshalsning 

Thomsen ar en person som man traffar pa manga ganger som Islandssamlare, nagot som 
egentligen borde ge upphov till ett eget samlaromrade: Thomseniana. Detta bor bli ett ganska 
omfattande samlaromrade. Att han och hans foretag hade en omfattande korrespondens star 
klart nar man hittar helsaker med tryckt firmamarke och andra meddelanden. Bland dessa kan 
man hitta nyarshalsningar. 

lll'tjkjuoi!. :1 f. drsbr. J!J() 3 

.\/erJ jJI Ikki ll'li /!;rir eitJs/;ijlin ri llinu liiJn({ 1il'i. ,)s/;ur 

lJfJIIr !J';f)s ''(/ fJ/n)tfi'_I!S llf)t ii"S 

/) ir1J i11 !Jt t J/_i; Is! 

fl. f'/J. . \. f'fl U Ill Sl' II. 

Fran trycket framgar att han tryckt upp ett antal kort och troligen runt 1900, da sista siffran i 
artalet ar lamnat tom och i detta fall tryckts med ett annat typsnitt. Men i detta fall ar det just 
aret som ar av intresse! 1903 och sista giltighetsdagen for" I Gildi" markena. Framsidan blir 
da intressant och dar hittar vi som vantat(?) ett "I Gildi" patryck! 

:;,. 

'?; 
./(; {. ·l :("'(_ 
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Men nu finns det mer som vi kan titta p:l. Just detta kort (Facit I3 Typ II) har en tre mojliga 
patryck och det borde ha skickats ganska mfmga nyarskort. Detta gar att det borde finnas fler 
helsaker med samma halsning, vilket jag faktiskt hittade i en samling jag kopte tidigare i ar. 
Baksidestrycket ar i stort sett identiskt hos korten, 3 :an som tydligen ar stamplad for hand har 
en annorlunda placering, vilket far en att tro att dom tillhor samma "serie". Nar aven 
handstilen for adressaterna ar lika sa forsvinner tvivlen. 

Det som skiljer korten ar att patrycken ar olika, typ I och II (avstanden mellan "I Gildi" och 
"'02-'03", 7.25 resp. 5.2 mm), och detta gar att det stalls ett antal andra fragor. Om korten 
trycktes runt I900, sa trycktes dom pa kort utan "I Gildi" patrycket, vilket gar att det ar troligt 
att dom lamnades in till posten for att fa patrycket i efterhand, nagot som vi vet var mojligt. 
Men varfor fick dom olika typer? Lamnades dom in vid olika tidpunkter eller platser? Tyvarr 
saknar jag kunskaper om hur patrycken gjordes sa den fragan maste jag lamna till nagon som 

\ 

vet. 

Tryckte Thomsen upp Nyarshalsningar for sina utlan.dska kontakter ocksa? Finns det nagra 
Julhalsningar ocksa? Inte heller har har jag nagot svar utan far hoppas pa att nagon av lasama 
sett nagon. For att min teori om' att nyarshalsningen trycktes runt I900, skall bekraftas bar det 
dessutom finnas nagon helsak bevarad fran aren fOre I903, aven har hoppas jag pa att nagon 
av lasama kan hjalpa mig. Om nagon har ett exemplar skulle jag uppskatta att fa en bild av 
objektet skickade till mig. 

Jonas Persson 
e-post: jr _persson@telia.com 

Islands filatelistforening 50 ar 

Nasta ar fyller Felag Frimerkjasafnara 50 
ar. Detta kommer att firas bland annat 
med en utstallning. Denna kommer att 
aga rum i Reykjaviks Stadshus den II 
I4 oktober 2007. 

Vi har inbjudits att deltaga och vi 
planerar en resa dit. De inbjuder ocksa 
intresserade att deltaga med exponat pa 
denna. 

Later det intressant? Hor av dig till vara 
styrelsefunktionarer. Mer information om 
detta ges kommande nummer av 
Rapporten. 

Redaktoren 
Pa uppdrag av styrelsen 

50th Annivcr-sat·y .~tamp exhihifion of Fclag 
frimerkjasafuara 11-1-l Oct<• her 20!)' in 

Re~·kj a vik Town Hall 

retag ti'imerk.i~safnara (Starnr Collectors Club) in JcelanJ was founded 
11th Jun< 1957. lhc dun cckbrnt<s its 50th annivc•=ry in 2007 with 

111 <111'.· in tcr..:~Lill\.1. cv('.UlS. on~ of whicll ;, <1 national Mamp exhibttion . The 
e.,h ihition will -be hdci in Rcvkiavik Town lloll .11 - l.l Oclf>hcr ZOfJ7 
I (op~l'l.lll y the e~h i hilion wi·ll · in::tf1kc .::oll~ctors. ~·•r~.:~hilly young 
l:Ollc<.•tC'r~ and promote g<.:n~r:tl intcresl in s-t;unp cnlkocting_. Collectors ot 

1c~landic ~•tamp" arc cncournged co .exhibit !heir collect inns or to vi:sjr the 
~Lamp c.xhib1110n :md meer orher cnllccto1-s. \V(·kome to lc~ l a.nd. 

P~lag. tfim<f'kjn~1tl1 <1ra 

Si6umt'tla I 7 

IS-121 RcykJa'·•k 
lc~l .mct 

ww-.•.·.frimcrki/ ff 

Con t.:.~,:t pcn::nn: Orynj oltur Sigur.i(.Jn!ison 
c-·mnil: brylli~~~sunnet.i!'!> 
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Mystisk helsak avstamplad i Rhodesia 

Dubbla helsaker som gavs ut av ett flertal postverk i varlden, fungerade som ett satt for 
avsandaren att betala returportot at adressaten. Det fanns dock ett antal villkor som maste 
uppfyllas for att svaret kunde skickas, bland annat maste det finnas en ankomststampel pa 
svarskortet och att det inte fick droja for lange innan svaret skickades. Det finns da en 
mojlighet att det dyker upp svarskort dar villkoren inte ar uppfyllda och darfor egentligen inte 
giltiga fOr postgang. Jag har ett islandskt svarskort (Facit nr 2, 10 aur 1883) som ar avstamplat 
i Salisbury, Rhodesia 1955! 

-
-ttrj, I - ' ·, 

! ! 

;. 

:(;:;:?:~\ 
' . 

~~ 'j 
',.-- t.f 

.:._;,_ ,:,:., ,:.;.FJ;/'-; 

Med andra ord runt 70 ar for gammalt. Fragan ar da om detta ar ett medvetet fOrsok att lura 
postverket eller om det ar ett "misstag". Det intressanta ar att adressaten ar Post Restante i 
Reykjavik, vilket om man anger avsandare ar ett satt att fa tillbaka ett intressant filatelistiskt 
objekt. Fran texten pa baksidan kan man lasa ut att avsandaren saljer postkort, samt att han 
aven saljer eller samlar islandska frimarken. 
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En viss D. J. R. skall efter paminnelse skicka 1000 frimarken till avsandaren i Rhodesia. V em 
denne person ar vet jag inte men om nagon av lasama har en ide vore det intressant att fa 
forslag. 

Svarskortet har inte hamtats ut, utan har dom vederborliga stamplama "Non n!clame" och 
"Rebuts", och har returnerats till avsandaren pa en box-adress i Salisbury, Rhodesia. 
Sa misstanken blir att detta ar ett uppenbart och lyckat forsok att lura postvasendet, vilket i 
alia fall gett oss ett intressant objekt med en historia som borde utredas ytterligare. Vern var 
avsandaren Alan C. Curd, frimarksssamlare e!ler handlare? Adressaten Julian Salomon hade 
varit pa Island tidigare. Vern var han och vad sysslade han med? Samt D. J. R. , bor personen i 
Reykjavik och vilken ardennes historia? 

Jonas Persson 
! 

e-post: jr persson@,telia.com 

LANDSORTSMOTE I OREBRO LORDAGEN DEN 24 MARS 2007. 

Foreningen hailer ett Landsortsmote i Orebro lordagen den 24 mars 2007. 
Det ar Bla Bands lokalen pa Gustaf Adolfs aile 1 0 som blir var motesplats. Den ligger 
alldeles invid jarnvagsstationen for den som 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 saar du framme. 

Vi kommer att ordna ett program som 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 hotel! i Orebro, inkl en gemensam middag 
pa kvallen . Anmalan for detta maste vi ha senast den 15 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 som normalt inte kan besoka vara 
moten kan komma. Det ar faktiskt for Din skull som 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 . 
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Rapport hostauktionen 4 november. 
Johnny Pernerfors 

Vilket fantastiskt gensvar fran er medlemmar! Med stor gladje kan vi rapportera att den 
stora hostauktion aven i ar nastan lyckas upprepa forra arets stora forsaljningssucce. I 
skrivande stund (21/11) sa har vi salt 1322 objekt av 1655, dvs. 79.9% av objekten . 
2005 sa saldes 85,1% (1324 av 1556) sa vi har en liten bit kvar annu men fortfarande 
finns chansen till att na forra arets siffra da vi har efterforsaljning fram till den 15 de
cember. Har nedan foljer en liten bildkavalkad med information om hur vissa objekt 
saldes samt en lista pa de osalda objekten. 

som 5 ore! 

Objekt: 76 

Utrop: 1800.
Slutpris: Osald.-

Hartofs 

Objekt: 307 

Utrop: 1200.
Slutpris: 1800.-

Objekt: 925 

Utrop: 1300.
S/utpris: 6000.-

GRON stpl 

.-------- ----·-·-

Objekt: 893 

Utrop: 300.
Slutpris: 380.-

- What a fantastic response from you members! With big pleasure we can report that 
the big autumn auction this year almost succeeded to repeat last year's big selling . 
Up till now (November 21) we have sold 1.322 objects of 1.655 (79.9%) . 2005 we sold 
1.324 of 1.556 (85.1% ) so there is a little bit left but still we have the chance to reach 
last year's result for there are time left to December 15:th for you to buy unsold lots. 
Above and below you can see some examples with information regarding results and 
a list over unsold lots. 
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Objekt 1122. 
Vern koper detta klipp? Nr-, To/lur

e/fer Brostpl- samlaren? 

SVAR: Oet var Nr-stpl sam/aren. 
Utrop: 350.- Slutpris: 775.-

.,. .. ·- :--· "' -~ --~-..... 
··~· ·- .._..JJ<_,._ 

'. /213 
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Objekt: 1330 
Kan vii/ inte bli vackrare! 

Utrop: 50.- Slutpris: 220.-

Objekt: 14_76 

Utrop: 75.
S/utpris: 360.-

Rapport N r 144 

Objekt: 1562 

Utrop: 300.
S/utpris: 300.-

OSALDA OBJEKT I UNSOLD LOTS -- ISLANDSKLUBBENS AUKTION 2006-11-04 

l 
6 
7 
9 

10 
11 
17 
18 

25 u 
32 
34 
50 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
65 
66 
68 
70 

" 76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
95 
97 

100 
105 
109 
110 
Ill 
112 
113 
118 
121 
125 
126 
128 
130 
131 
132 
137 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
147 u 
148 
149 
151 
154 
157 
158 
159 
161 
162 
165 
166 

167 
169 
172 
173 
174 
175 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
184 
185 
186 
189 
192 
194 
196 
198 
199 
203 
204 u 
206 
211 
213 
214 
215 
216 
221 
222 
226 
227 
228 
230 

231 
235 
241 
242 
253 
255 
263 
271 
275 
277 
281 
282 
284 
290 
299 
309 
311 
314 
317 
321 
327 
332 
336 
339 
343 
344 
346 
347 
351 
356 
357 
358 
362 
363 
365 

369 
370 
371 
372 
373 
381 
382 
384 
387 
391 
392 
397 
399 
400 
402 
409 
410 
411 
413 
416 
417 
425 
430 
431 
432 
434 
435 
436 
437 
440 
442 
446 
447 
461 
475 

476 
485 
487 
488 
489 
492 
502 
505 
509 
510 
513 
514 
517 
518 
519 
521 
522 
527 
531 
535 
536 
539 
540 
543 
544 
545 
547 
553 
555 
556 
557 
561 
564 
568 
569 

570 
579 
593 
596 
599 
601 
605 
610 
613 
619 
623 
626 
631 
641 
646 
647 
648 
651 
654 
657 
658 
660 
661 
662 
663 
670 
672 
674 
684 
692 
699 
700 
706 
709 
710 

• • • • • • • • • • • • • • • 

711 
713 
740 
751 
752 
760 
763 
768 
769 
799 
804 
821 
822 
823 
825 
826 
958 
1218 
1236 u 
1253 
1278 u 
1433 
1450 
1451 
1453 
1455 
1460 
1462 
1465 
1466 
1467 
1472 
1475 
1480 
1486 

1487 1607 
1503 1608 
1506 1609 
1516 1615 
1522 1616 
1523 1617 
1524 1624 
1525 1626 
1533 1634 
1534 1635 
1536 1637 
1540 1638 
1541 1640 
1546 1641 
1547 1642 
1549 1643 
1553 1644 
1556 1645 
1557 1646 
1558 1647 
1563 1648 
1566 1650 
1569 1652 
1571 
1572 
1573 
1574 315 u 
1576 405 u 
1581 1348 u 
1582 
1583 U= Utgar 
1586 
1587 U= Deleted 
1589 
1590 
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lslandssamlarna pa utstallningsresa till Finland 

Vi var 23 ivriga resenarer som akte till Helsingfors och Nordia 2006 som gick av stapeln dar 
under &elgen 27- 29 oktober. 

Forst ett start TACK till Leif Nilsson, var kassor som var varan reseledare och ordnat denna 
resa at oss. Som sagt var sa var vi 23 styckena som blev 21 pa grund av den manskliga faktorn 
att man kan ta fel pa dagar. 

Sa torsdagen den 26:e mottes vi pa Viking Line-terminalen vid Stadsgarden, Stockholm for 
att ge oss ivag pa en langhelg till ett av vara ostra grannlander. Ombord varnade de oss for 
storm, ca: 25 sekundmeter varnade de oss for men jag markte da inget av det, men jag har 
inga brmingar eller besyar av detta som jag vet att andra kan ha. En mycket god och 
valsmakande treriittersmiddag vantade oss nar baten lade ut. Efter middagen var det upp till 
var och en att finna vad for henne/honom lockade mest for stunden, en ol i baren eller lite 
flanerande i taxfreebutiken. Efter att ha roat sig hela kviillen pa baten och sedan sovit gott 
vantad~ frukost. Nar jag precis ~tit fardigt och var pa vag ut sa skymtades Sveaborg, denna 
gamla fOrsvarsborg vilket har sina aldsta delar fran 13-1400-talet. 

Vi inkvarterade oss pa Hotel! Grand Marina i hamnen och darifran spreds vi med vinden ut pa 
stan och en del tog sig till masshallen. Spreds for vinden var ocksa den ratta bemarkelsen fOr 
det blaste duktigt da jag och min far tog oss en promenad runt i Helsingfors. Besokte svenska 
kyrkan och sedan begav vi oss mot shopping kvarteren. En kopp kaffe pa stan satt fint innan 
det aven var dags for oss att styra var kosa mot utstallningen. Sparvagnslinje nummer 7 tog 
oss dit. Utstallningen var forlagd till deras masshallar och fyllde upp en fin och oppen hall 
med bade utstallning och handlare samt postverk. Fredagen agnade jag mig att ga runt bland 
handlarna och postverken for att finna eventuella fynd. Om inte annat skulle man ju ha ett 
antal frimarken till vykorten till de nara och kara som skulle fa en halsning. 
Utstallningskatalogen hittade man i ett stand !angst in i utstallningshallen, den skulle ju ha 
salts vid entren men, men. Den kostade 4 euro det beroende pa att den samtidigt var ett lotteri 
dar man kunde vinna ett fint brev med Finlands forsta frimarken pa och nagra andra saker. Jag 
gjorde i11ga speciella fynd men kopte lite tillbehor, de brukar ja vara specialpris pa sadant pa 
massor sa jag passade pa. 

Pa kviillen var det fritt att ga och ata middag vart man ville i Helsingfors men alia valde att ata 
pa hotellet. Efter maten var det som vanligt frimarkstriiffar pa en del rum med tillbehor. Detta 
for att summera dagens intryck eller rent av for att byta och kopa frimarken med varann. 

Lordagens vanda pa utstallningen sa var jag inriktad pa att studera samlingarna. Referat av det 
samt prislista kommer pa foljande sidor. Det var da lite tajt bland ramarna att ga och titta det 
gick inte att ga tva i bredd eller motas mellan ramarna da var dar knappt med plats. En he! del 
fina samlingar hade de fatt dit. Men tyvarr har juryn varit ojamn i sin bedomning och gett 
mycket laga poang till en del och varit mycket snalla mot andra. Ett exempel var val var van i 
Vetlanda Rolf Johansson som stallde ut Danska Vastindien och bara fick stor vermeil, da han 
tidigare fatt guld ett antal ganger och jag har fOr mig att pa Island fick han aven ett hederspris 
om inte jag minns fel. Sa jag tror inte han ar nojd med den bedomningen. Pa !Ordagen var det 
ocksa en markant okning av antalet besokare pa utstallningen, inte sa konstigt da de fiesta ar 
lediga pa helgerna. 
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Efter besoket pa miissan fick vi Uag och min far) for oss att vi skulle ut till denna fina gamla 
fastning Sveaborg. Detta angrar jag for dar ute blaste man bort totalt da havsvindarna lag riitt 
pa. Tur att det fanns ett fint litet pittoreskt cafe diir ute som avslutade den mycket korta 
rundturen. Vi hade ju en timme pa oss innan baten skulle ta oss tillbaka till Salutorget igen. 
Jag/vi hittade diir en karta emedan vi satt och fikade studerade vi denna och kunde konstatera 
att pa dessa oar har de det mesta, Kyrkan som star mitt pa huvudon, pa huvudon finns iiven ett 
litet bibliotek, handelsboden, cafe samt en restaurang som samtidigt iir galleri . Sommartid 
finns det ett eget postkontor pa on men nu niir vi var diir fick de som bodde dar noja sig med 
post i butik. Kiosken i hamnen fyllde den funktionen . Sedan vi kommit over med baten igen 
hade vi inte sa mycket tid kvar tills vi skulle samla oss vid baten sa vi tog igen oss och 
viirmde oss i hotellets lobby. 

Pa baten.hade vi igen en !pYCket viilsmakande treriittersmiddag att se fram emot. Efter maten 
hade vi bokat ett konferensrum diir vi tiinkte oss ha ett litet mote. Vi lyckades samla alia utom 
en. Vi· hade bestiimt att detta mote fick bli som det blev da vi inte hade nagon foredragshallare 
eller sadant. Det enda som vi skulle hinna med det var ~n tipsfragesport som Mats knapat ihop 
samt att vi hade ett lotteri med olika fina priser. Leif och jag hall i de tradar vi hade och det 
blev ett riktigt trevligt mote, av·spiint och gemytligt. Samtalsiimnet i det stora var ju vad vi 
tyckte om utstiillningen. Da en utav vara medreseniirer Staffan Karlsson viftade med ett 
"plomberat" kuvert och ville ha ordet visste vi inte om vi skulle bevilja det, han samlar ju 
krigspost sa det kunde ju vara en bomb, he, he. Det var det inte utan det var utstiillningens 
palmares som vi fick ta del av och kuvertet fick absolut inte oppnas fore kl. 21. Lottringen 
salde vi slut pa och vinnarna fick sina priser samt att Marianne Osterberg vann tipstiivlingen. 
Da foreningen bjod pa nagra styrkande droppar och kaffe tillhandaholl konferensavdelningen 
med till dem som ville ha. 

Vi fick ocksa fyra nya medlemmar av dem som var med och iinnu inte blivit det, kul , kul och 
viilkomna till varat gang ni fyra. Hoppas ni kommer att trivas hos oss och att ni vill folja med 
pa resa med oss igen. Vi fick under detta mote ocksa reda pa att de blir en utstiillning pa 
Island niista ar i oktober och att de sokte utstiillare bland oss. 

Vi fick ocksa besok av tva herrar fran Aland, de hade hart att vi var ombord och fragade om 
de fick stOra pa en del av motet. Sjiilvklart fick de det. Vi satt och pratade med dem om ett 
eventuellt utbyte samt andra filatelistiska och posthistoriska samtalsiimnen, mycket trevlig 
pahiilsning. Efter mOtet var det sedan da egen "frigang" pa baten och dess nojesutbud som var 
upp till var och en att ta del av. 

Niir man sedan pa morgonen efter satt och at frukost akte vi genom Stockholms skiirgard, 
passerade en borg hiir ocksa, Oskar Fredriksborg. Som star dar pa berget i mynnmgen, 
Oxdjupet som Ieder in till Stockholm. 

Detta var viii da i korta drag lite fran varan resa, jag har siikert glOmt nagot och nagon av er 
andra som var med har siikert nagot annat kul som hiint under resan, men det iir sa att resor, de 
skall upplevas pa plats och live sa detta mina darner och herrar var en resume av 
Islandssamlarnas resa till Helsingfors 26110-2911 0 2006. 

Nertecknat av sekreteraren Mikael Magnusson. 
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Stig b. betraktar allvarsamt en samling 

Vara nya medlemmar, Valkomna! 

Motesforbrodring och -systring. 

Fotograferat har Leif Nilsson 
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Glada pristagare i vart lotteri . 

-
MEDLEMSANNONS 

SOKES 
Jag letar svenska bruksforsandelser 
till Gronland i tiden 1920 - 1970. Ju 
mer tillaggstjanster (REK, ASS, 
EXPRESS ... ) ju battre, heist med 
singelfrankeringar. For sadant lovar 
jag att betala bra! 

WANTED 
I'm looking for swedish mail to 
Greenland during 1920 - 1970. The 
more services (REG ., INSURED, 
EXPRESS ... ) the better. I prefer single 
frankings . Good reward promissed! 

Kjell Nilson, Teknologgatan 5, 
SE-411 32 Goteborg. 
~ : 0705 625 400 I +46 705 625 400 
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Utstallningsreferat av de samlingar som beror vara samlingsomraden, Island, 
Gronland, Faroarna och Danska Vastindien. 

Sigvard Grelsson Island 1876 - 1904 En mycket fin samling klassiskt Island visas har med 
mycket olika nyanser, tandningar samt aven en he! del provtryck. Borjar med det postfriska 
fOr att sedan aven visa det stamplade materialet. Detta visar pa att det firmes en he! del att titta 
pa och leta efter nar man samlar och tar sin tid att bygga upp derma fina samling. 

Douglas Storckenfeldt Island until 1901 Klassiskt Island i en klass for sig denna samling har 
setts forut men tal att ses igen. Sen jag sag den senast har det tillkommit ett antal skillingbrev 
som forgyllt samlingen. Denna guldsamling har manga fina rariteter som gar den specie!!. 
Breven i denna samling bar en klass fOr sig, de hjalper ju aven till att formedla lite 
posthistoria om portosats~r mm. 

John ·DuBois Danska Vastindien 1748 - 1879 Det mesta materialet tacker de engelska 
batarnas rutter via de Danska oarna. England hade ju oarna bredvid sa helt fel i 
sammanhanget ar det inte. Bra .upplagt runt de olika rutterna, med god forklaring kring de 
stamplar som anvandes pa de olika batarna, och de stamplarna ar manga. DVI lag ju centralt 
for sjohandeln mellan Europa och Amerika sa att fa med det vasentligaste och pa ett bra satt 
utan att behova breda ut sig i allt for manga ramar ar inte latt men John har lyckats bra. 

Jan Andreassen Faroarna 1870 - 1945 Klassiskt Faroarna med parlor fran dess tid innan de 
fick egna frimarken . Har finns halveringarna. 2 ores overtrycket pa censurbrev och pakkebat, 
brev med portobetaltstamplarna. Givetvis ocksa en del fina brev med danska klassiska marken 
pa. Mycket fint uppstalld samling. 

Rolf Johansson Danska Vastindiens priv.at-, foreign- and Danish postal service 1758-1880 
En mycket snyggt strukturerad samling. Forfilateli med en uppsjo beskrivningar och 
forklaringar pa alla forekommande stamplarna mellan aren 1758 - 1878. Denna samling har 
varit utstalld tidigare men ocksa denna tals att ses igen. Har finns en hel del fina brev av hog 
klass. 

Markku Lehmuskallio Gronlands posthistoria Denna samling rymmer valdigt mycket, 
forfilateli fran 1776 och framat, brev med dansk frankering fram till 193 7, censur frfm andra 
varldskriget, flygbrev samt parcel mail. Denna samling ar bra men jag tycker den kanns 
valdigt komprimerad pa bara dessa fern ramar. 

Sveinn Ingi Sveinsson Islandska nummerstamplar Denna samling var aven utstalld i 
Goteborg. I princip ar det bara ett brev/frimarke fran varje nummer, trots att numret varit pa 
olika orter. Det finnes dock undantag da vissa nummer finnes pa olika emissioner. 

Hjalti J6hannesson Antiqua och Lapidar stamplar fran Island En rundvandring pa Island 
och olika orter. Stamplarna ar framfor allt pa aur- och kungamarkena, aven en hel del brev. 
Man aker norr ut fran Reykjavik och sedan foljer "ringvagen" i ett medsols varv runt on. 

Kim Widen Flygposttillagget mellan Gronland och Danmark 15ore/5 gram En rolig och 
inforrnativ samling kring portosatsen 15 ore per 5 gram som gallde for det som gick med flyg 
till och fran Gronland. Detta gall de mellan den 15111 1954-30/9 1963. Visar pa ett bra satt 
olika brev och avier med olika vikt och hur de darefter frankerats och skickats med flyg dit de 
skulle. Kul att hitta denna samling bland enrams-exponaten, Rackte helt klart med en ram och 
det fanns ett och annat litet guldkorn aven i denna samling. 
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Del av utstallningshallen med pastforvaltningarna 

Resultat fran Nordia 06 for medlemmar i lslandssamlarna 

Sigvard Grelsson Island 1876-1904 76p Start silver 

Douglas Storckenfeldt Island until 1901 94p Guld 
Denna samling var aven nominerad till Grand prix Nordique 

John DuBois Danska Vastindien 1748-1879 96p Guld 
Denna samling var nominerad till Grand prix International 

Jan Andreassen Faroama 1870-1945 84p Vermeil 

Rolf Johansson Danska Vastindien 88p Star vermeil 

Markku Lehmuskallio Gronlands posthistoria 80p Vermeil, hederspris 

Sveinn Ingi Sveinsson Islandska nummerstamplar 77p Start silver 

Hjalti J6hannesson Islandska antik & lapidarstamplar 84p Vermeil 

Kim Widen Portosatsen 15ore/5gram till & fran Gronland 82p Vermeil 

Roland Frahm The coil stamps of Sweden 1920-1936 90p Guld, hederspris 

Staffan Karlsson Allierad postcensur i Tyskland 1945-50 85p Star vermeil 

Einar Nagel Barding 75p Start silver 



... 
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Island - Faroarna 

I mitten av 1970-talet fann jag ett intressant frimarke frfm Island, 40 aur fintandat, Facit 17a, 
med den danska 3-ringnummerstampeln 238. Fran borjan fann jag bara uppgift om 236 
(Reykjavik) och 237 (Seydisfjordur) - kant i ett exemplar, sa jag vadrade ett fynd, men sa 
blev inte riktigt fallet. 

I borjan av 1980 rakade jag sa vara i Torshavn och fick da reda pa att 
238 var aldsta stampeln for Torshavn. 

Brev fran Island har manga ganger gatt med nagon fiskebat och blivit 
stamplat pa ankomstorten, vilket ar vanligt fOr post till andra hamnar i 
Europa. 

Jag arinonserade i filatelisten om forsaljning av market men fick inte nagot napp. Jag forsokte 
senare salja pa auktion och da gick det battre, sa det blev till slut anda ett ganska bra fynd. 

Karl-Erik Allberg 
Medlem 285 

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 avbildningar pa brev som har 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSHJEFTE om 
52 sidor. Skriften ar i A4-format och i Iosbladsystem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
Priset ar SEK 80:- +porto (loom Sverige SEK 44:-, Norden/Europa SEK 130:-, Utanfor 
Europa SEK 150:-) 

SPITZBERGEN CRUISE MAIL 1890 - 1914. 
Beror alit om posten pa Spetsbergen. Engelsk text. Vikt 215 gram. 
Priset ar SEK 180:- +porto (loom Sverige SEK 22:-, Norden/Europa SEK 40:-, Utanfor 
Europa SEK 50:-) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Foreningen har reviderat numrnerstampelhandboken och utgav den pa NORDIA 2005. 
Handboken ar helt omarbetad med alia nya ron som har inkommit sedan 1996. Utgivningen 
sker i bladsats med plastringar. Vikt 500 gram. 
Pris per bladsats ar SEK 150:- + porto (loom Sverige SEK 33:-, Norden/Europa SEK 
70:-, Utanfor Europa SEK 80:-) 

New! the Handbook translated to English. Published in November 2006. Plastic binder. 
Weight 500 gram. SEK 180,00 +postage (Europe SEK 70,00, Worldwide SEK 80,00) 

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

Anmalan om kop av ovanstaende litteratur och handbocker gars till: 
Foreningen Islandssamlama: LeifNilsson, e-post: leif.a.nilsson@telia.com 
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Tavlingsdags igen! 

Efter ett smarre avbrott pa denna tavling pa ett nummer kommer det nu att fortsatta som 
ingeriting har hant. I forra numret det var tavling det vill saga i Juni-numret sa var det bara en 
enda medlem som skickade in ett bidrag och han vann ett an tal Islandska FDC. 

GRA TTIS Kjell Hedman i Eskilstuna som tyckte salunda om Rapporten: Rapporten har 
mycket vasentligt innehall och alit ar mycket bra, speciellt inslagen som handlar om Faroama 
samt det som skrivits om moderna varianter fran Island. 

Jag hoppas att det ar flera som vill vara med och tavla med Rapporten och vinna fina priser 
fran vara olika samlarlander. Det ar manga ganger samma personer som skickar in ett bidrag 
och vinner fina saker. 

Denna gang skall det ocksa finnas en liten motivering pa kortet for att vinna namligen: 

Vilket tycker du ar Gronlands vackraste frimarke? 

Skriv pa kortet vilket marke samt aven en motivering, den behover inte vara lt'mg men nagot 
om varfor du tycker om just det frimarket. Skicka det sedan till sekreteraren fore den 21 
januari for att vara med i utlottningen av fern styckena maxikort fran Gronland. 
Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen 

Nu ar det snart jul igen och frimarkshosten har passerat forbi med alit kul den givit, bade i var 
man varit pa for spannande och roliga filateli traffar men ocksa kanske for det dar fina brevet 
eller frimarket man kom over till samlingen for kanske inte alit for stora pengar. Da ar det kul 
att sitta och pyssla med sina frimarken och se att samlingens luckor minskar med nagra 
frimarken da och da. Jag har pa sistone letat efter ett antal marken som inte star sarskilt hogt 
noterade i facit, kanske en tia eller tva. Da borde man val kunna hitta dem overkomligt men 
ack sa fel jag haft. 
Tur att man da kan fraga sina samlande vanner i de klubbar man ar med i om de mojligtvis 
har nagot av dessa i dubblett for byte eller kop. Jaha och se dar marke efter marke dyker upp 
och man fyller da tva funktioner i ett. Dels markena till sin egen samling, samt det basta av 
alit man har hittat en stor och vettig anledning att vara med i en frimarksklubb. Dar kan man 
hitta sina frimarken, dessutom till ett vettigt pris och dessutom tillsammans med likasinnade 
trevliga manniskor med samma intresse sam en sjalv. Den sociala samvaron tycker jag ar en 
av de viktigaste orsakerna varfor jag ar med, att jag dessutom har tillfalle och moj lighet att 
hitta det jag just ovan har namnt ar en bra bonus. 

Sekreteraren 

God jul och ett gott nytt ar tillonskas er fran oss i styrelsen 
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/SLANDSKLUBBEN I GOTEBORG hosten 2006 

Ho~tsasongen 2006 inleddes 1l:e september med att ett nytt avsnitt i Facit 2007, 
"Greioslumerki" presenterades genom ett bildspel av Johnny Pernerfors . Narvarovinsterna till 
Kaj Librand och Rolf Gustavsson. 20 medlemmar del tog. 

Den 9 :e ,oktober besoktes motet av 18 medlemmar. A ven detta mote presenterades ett nytt 
' avsnitt i Facit 2007, "Orlof' '= semestermarken. Detar de 19 frimarken som overtrycktes i sex 

olika valOrer aren 1943-1944 som katalogiserats . J-0 Artvik tick narvarovinsten. 

Vid motet den 13 :e november kaserade Harry Ahlman om Gronland, dess historia och den 
postala utvecklingen. Harry inledde med att beratta om Gronlands anknytning till Danmark 
och utvecklingen fran kolonier via likaberattigad del av Danmark till sj alvstandighet i union 
med Danmark. Darefter om "Pakke-Porto"-markena som var avsedda for paketpost till och 
fran Gron1and. De infordes 1905 och anvandes till 1938-1939 da frimarken infordes . Innan 
1905 var alia forsandelser till och fran Gronland portofria och brevforsandelser forblev 
portofria tills frimarkena infordes. I Nordgronland (norra delen av vastkusten utom Thule
distiktet) fanns ett sparsystem dar "Pakke-Porto"-markena anvandes som sparmarken, 86% av 
vardet pa alia salda "Pakke-Porto"-marken anvandes som sparmarken. 

Narvarovinsterna tillfoll Valter Wittersheim och Kaj Librand. 19 med1emmar och 1 gast var 
narvarande. 

Kaj Librand 
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Varens moten i Stockholm 

Moteslokal : Ostermalms Foreningsr<3d , Valhallavagen 148. T-bana Karlaplan 
(uppgang Valhallavagen). Vid Faltoversten , ingang precis vid busshallplatsen . 

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

11/1 Tomas berattar om fiskutgavan (flyttat fran den 2/11 2006). 

1/2 lngvar Larsson kommer och gastar oss. 

1/3 Arsmote 

12/4 Leif Nilsson berattar om Fredrik VIII. 

19/5 Sedvanlig varavslutning hos Leif och Ann-Eva. Foredrag av Mats E om 
lslandska stampelma.rken . 

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

Jan 8 

Feb 12 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Program for varen 2007 

Stamplar, bilder och vykort fran AKUREYRI. "Tamed vad du har. " 

ARSMOTE. Minnespoststamplar och Porslinsplattor, 
Tom Rinman uppdaterar oss med vad han funnit ut. 

Mars 12 Ej faststallt. 

April 16 

Maj 14 

Ej faststallt. 

Ej faststallt. 

(OBS! 3:e mandagen) 

Valkommen till varens moten och ta del av kvallens tema och 
den sedvanliga motesauktionen . 

Vi bjuder pa kaffe med nagot gott till . 

Vi traffas som vanligt i klubbens lokaler pa 
Nordostpassagen 618, 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 

Email : islandsklubben@bredband .net 

HEMSIDA: http://hem.bredband .net/islandsklubben 
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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 
Lidnersgqtan 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 .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@telia. com 

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

Medlemsavgiften for 2007 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 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, des sa ar ett maste for en islandssamlares 
referensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gars 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 f6reningen och 
klubben 

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