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En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Alia lasare halsas valkomna med arets forsta nummer av var tidskrift. Att den nar Er 
lite senare an normaltberor pa att vi sedvanligt harmed ett referat frim vart arsmote. 
Tanken ar ocksa att vi ska tima utgivningen med vart Riksmote i Orebro i slutet av 
denna manad. Dar blir det for ovrigt trevligt, det ar jag saker pa. 

Var tidskriftsutgivning foljer sam bekant arstiderna med ett var-, sommar-, host- och 
vinternummer. Numera kan man dock kanske inte vara riktigt saker pa att vadret 
motsvarar arstiden vi befinner ass i. Mars ar ju egentligen inte nagon riktig varmanad 
men nar dessa rader skrivs , ett par veckor in i mars manad, sa har varvadret pa 
allvar slagit rot. Har i Stockholmsomradet har vi nu i flera dagar haft runt tio grader 
och stralande sol. 

Detta nummer bjuder pa bade gammalt och nytt. Det nya ar en tidigare okand I Gildi
variant. Artikeln ar publicerad bade pa engelska och svenska . Tanken ar att det ska 
underlatta for vara internationella lasare. Om det har ar en bra ide sa kommer vi nar 
tid och mojlighet ges att fortsatta med detta. Redan nu kan jag meddela att det i 
nasta nummer kommer annu en artikel fran samma forfattare. Flersprakig ar ju 
forresten var tidskrift sedan lange, med artiklar bade pa danska och norska. 

Det gamla avser en oversattning av den sedan lange bortgangne Per Hanner. Jag 
vet tyvarr inte om denna har publicerats tidigare. Gamma! ar ocksa den omfattande 
redogorelsen av alia de olika islandska patrycken . Den har tid igare varit publicerad i 
var tidskrift, men det ar 20 ar sedan. Jag tycker darfor att det kunde vara lampligt att 
visa den igen . Det bedrivs numera omfattande stud ier om olika varianter. Dar har 
manga nya ron uppkommit. Da patrycksmarkenas kurserande gar stamplade 
exemplar "luriga" sa ar amnet alltid aktuellt. Sadana amnen i synnerhet, och andra 
amnen i allmanhet, gar det alltid nyttigt att studera gamla fakta trots att de kan ha 
reviderats flera ganger. Kanske har nagon missat nagot eller att felaktigheter misslett 
kommande studier. 

Det sam glader er redaktor mest ar, forutom ovannamnda engelsksprakiga artiklar, ar 
den respons sam Jonas Persson fatt pa sina funderingar om konsul Thomsen . Satter 
man sig ned och bladdrar igenom den svenska filatelipressen fran en langre eller 
kortare tidsperiod sa upptacker man att det dar med uppfoljningar inte ar alltfor 
vanligt. Otaliga ar faktiskt de fragor sam forblivit obesvarade. Om svaren givits i 
annan form sa gagnar inte detta foreningsorganen och en levande tidskrift dar 
aktuella fragor behandlas stravar vi val alia efter. Sa vassa pennan eller damma av 
tangentbordet! Jag ar saker pa att kunskaper finns om det mesta. 

Mats Edstrom 
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Ordforandens spalt 

Sa har ett ar forgatt och vi har genomfort annu ett arsmote for foreningen. Jag fick fortsatt 
fortroende som ordforande for ytterligare ett ar och det tackar jag fOr. 

Tidigare har jag skrivit om en artikel i FH-nytt betraffande Gullfoss utgavan. Knappt harden 
ordforandespalten kommit i tryck forran den islandska "FRIMERKJAblaoio" nummer 2 for 
2006 kommer i min hand och dar finns en artikel om samma amne. P6r Porsteins har dar en 
mer omfattande sammanfattning av utgavan med uppgifter som delvis avviker fran de som 
redovisades i FH-nytt. Jag utgar fran att specialisterna i Goteborg reder ut detta infor den 
revision som foresports. Det ar ju sa att man inte kritik!Ost kan anamma nyare uppgifter utan 
man maste dessutom fordjupa analysen och visa varfor och pa vilket satt de tidigare 
uppgifterna var felaktiga eller ofullstandiga och inte bara ersatta ett troende med ett annat. En 
uppgift som kan vara nog sa besvarlig. Sjalv har jag bland annat forskat i den svenska postens 
arkiv och dar funnit uppgifter som visar att atskilligt som redovisats som sanningar reduceras 
till kategorin vandringssagner eller gissningar eller ty<;:kanden. En svarighet i sammanhanget 
ar att det ar svart att fa gehor for att fa nyupptackta fakta och nya fragestrallningar 
publicerade. 

Jag har ocksa nyligen last igenom Henry Regelings monografi "Stamps of Iceland 1872 -
1904". Dar framfor han bland annat utan att hanvisa till nagot kallmaterial en kvantitativ 
uppdelning av fyra och sextonskillingarna efter de tva olika tandningarna (Facit gor inte 
motsvarande kvantitativa uppdelning). Jag undrar om hans asikter bara ar mer eller mindre 
troliga gissningar eller om det finns grundfakta som styrker hans uppdelning? Kanske finns 
det nagon bland vara medlemmar som ar mer bevandrad inom detta omrade? Hor i sa fall av 
dig! 

I Jon Aoalsteinn J6nssons "One Hundred Years of Icelandic Stamps" finns en specification av 
antalet forbrukade skillingmarken vid varje postanstalt. Om man nu rakar ha ett skillingmarke 
stamplat nagon annanstans an i Reykjavik saar det alltsa mojligt och aven roande att berakna 
den relativa sallsyntheten. Jag vet inte om samlandet av ortstamplar ar sa utbrett nar det galler 
islandska frimarken som nar det galler till exempel Oscarssamlandet i Sverige, men man kan 
ju latt upptacka att Reykjaviksstamplar ar helt dominerande vilket inte ar sa forvanande . Men 
aven bland Reykjaviksstamplarna finns det sallsyntheter. En ortstampelsamling kan ju vara 
mycket intressant. 

Framfor oss har vi nu narmast landsortsmotet i Orebro den 24- 25 mars och dar hoppas jag fa 
se flera nya ansikten och sedan i borjan pa hostterminen, den 14- 16 september, anordnas 
Bofilex 07 i Boras innan vi reser till Island i oktober. Vi har som synes flera trevliga 
arrangemang att se fram emot. 

Val mott! 

Tomas Olsson 

(Jag hoppas attjag fatt till ratt stavning av de islandska orden?) 
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Konsul Thomsens nyiushalsningar 

Pa Jonas Perssons undringar i det fOrra numret har tva svar inkommit. Sadant ar alltid trevligt 
da det gor tidskriften mera levande. Att det inkommit svar fran fler an en ar extra roligt da det 
brukar ge en allsidigare bild av amnet. De bada skribentema, Anker Jonsson och Leif 
Fuglsig, ger i stort sett samma svar pa de fragor Jonas har. Men de kompletterar ocksa 
varandra, inte minst genom att Leif Fuglsig kan styrka den teori som Anker har. 

Red. 

Anker skriver 
Jag forstar att du undrar pur det star till med konsul Thomsens nyarshalsning. Jag har en teori 
som saknar bevis bade fOr och emot. 

1. Jag har en sad an forsandelse , som saknar trean i art<_llet 1903 . 
2. Helsaken ar overfrankerad med 2 aur (66 % overfrankering). Avgiften 5 aur gallde for 
skriftligt meddelande till andra platser pa Island eller for trycksak till ovriga varlden. 
3. Genom att stud era andra fOrtryckta lokala helsaker (dock tidsmassigt nagot senare) har 
dessa haft gatuadress eller liknande. Men jag har inte heller sett nagra lokala fardigtryckta 
utskick dar man skrivit ut ordet Reykjavik. Det vanligaste var att man skrev "her" , "Rvik" 
eller utelamnade ortsnamnet helt. 

Nu till min teori : Konsuln, som ocksa sysslade med frimarken, hade tidigare latit overtrycka 
de ogiltigforklarade helsakema med "I Gildi" men inte fatt dem salda. Nar ar 1903 narmade 
sig slutet, !at han datumstampla de overblivna helsakema och sedan !at han en och samma 
person skriva dit namnen efter en telefonkatalog, yrkesregister eller liknande. Helsakema blev 
dock aldrig skickade. Troligtvis har nainnen skrivits dit langt senare da kopama ville ha 
adresserade forsandelser. Konsuln hade kanske ocksa upptackt att efterfragan pa stamplade 
helsaker var stOrre an pa dito ostamplade. Kanske ar t.o.m. den fortryckta texten ditsatt langt 
senare. Jag har bke nr 8, som behandlats pa samma satt, men inte varderar jag den till F 1600 
kr. Jag har ocksa vanliga 5 aur bla, som ar datumstamplade och dar artalet i stampeln saknas. 

Anker Jonsson 

Leif skriver 
Konsul Ditlev Thomsen (Islandsfilateliens "Gra Eminence" eller maske rettere "Enfant 
Terrible") var den enaste navngivne spekulant, som i 1902 havde opk0bt de nu ugyldige 
helsager i mrengde med formal at indlevere dem til I GILDI overtrykning hos Postv<esendet. 

Selve overtrykningen foretogs af Fjelagsprentsmidjan, hvis hovedbog heldigvis er bevaret. 
Det fremgar heri , at Thomsen 24112 1902 fik leveret 4892 kort og 22/1 1903 endnu 940 stk. 
ialt 5832 uspecificerede kort. Da dobbeltkort ved ovetrykningen talte som to kort, er det 
korrekte antal noget mindre. 

Thomsen kunne alltsa i teorien have udsent Nytarhilsner pa I GILDI kort 31112 1902, men 
sadanne findes ikke - heller ikke pa Chr. IX kort. 

I GILDI helsageme blev i stort set ikke brugt undtagen i filatelistisk 0jemed. 5 aur kortet er 
faktisk slet ikke registreret brugt til sine egentlige formal - 5 aur udgjorde landsporto og 
laveste tryksagsporto til udlandet. 
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Henimod slutningen af I GILD! brugsperioden har Thomsen formodligen registreret en 
efterspmgsel pa brugt materiale og efterf0lgende faet en hel del 5 aur kort patrykt denne 
firmanytarshilsen. Alle fire oplag af grundkortet og flere overtrykstyper er repnesenteret. 

Derefter er kortene blevet pM0rt navne og adresser alle i Reykjavik. Man skulle have 
forventet hilsener til Provinsen og til udlandet, men de mangler. Om adresseme er virklige 
eller fri fantasi , ved jag ikke, men det enkleste rna vel have vceret at scette kontoristen til at 
skrive af efter en adressebog. Disse mennesker fik alligevel aldrig kortene at se. Thomsen lod 
dem afstemple pa Posthuset, hvilket jo er ganske lovligt, og derefter gik de i handelen. 

Som tryksager er kortene overfrankeret med to aur. Eet opfrankeret eksemplar, hvor adressen 
er cendret til Danmark (se bild), er kendt men ogsa dette er en konstruktion, der er intet 
ankomststempel , og i 0vrigt er opfrankeringen jo overf10dig. 

Leif Fuglsig 

Islands Filatelistforening 50 ar 

I host fyller , som vi tidigare berattat, Felag Frimerkjasafnara 50 ar. Det kommer att firas med 
en utstallning som kommer att aga rum i Reykjaviks Stadshus den 11- 14 oktober 2007. 

Felag Frimerkjasafnara grundades den 11 juni 1957. Da traffades 35 deltagare pa Tjamarcafe 
i Reykjavik. Idag har de drygt 200 medlemmar. Om detta berattas pa deras lite svarfunna 
webbsida. Sidan ar tvasprakig (islandsk I engelsk) och har adress http ://www.frimerki.is/ff/ 

Fortsattning pa sidan 16 
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An Unusual and Elusive Iceland i Gildi Variety- Facit 59v7 

An elusive and highly unusual Iceland i Gildi variety recently came into my possession, 
which reminded me of my earlier encounter with that same stamp and its interesting history. 
The stamp is the 5-aur green perforated 12 % (1899 gth printing) from a sheet that was 
mistakenly gummed on the wrong side (the printed side). The sheet was included in a batch 
that subsequently received the i Gildi overprint in red . First listed by Facit in the early 1970s, 
the variety is currently noted in Facit Special as Iceland 59v7. The recently acquired example, 
which is from position 1 8 of the Setting I overprint plate, is shown in the accompanying 
photo. 

The discovery of subject variety was initially reported in the December 1972 issue of Luren, 
the ne"Ysletter of the Scandinavian Collectors Club's Chapter 17 in Los Angeles. Two 
examples were reported· at that time following their submission to Facit and subsequent 
authentication by the late S. Gmnlund. Remarkably, both examples were said to be discovered 
by the same collector, the first in 194 7 while in Egypt and a second example in Australia 
some 25 years later (which finally prompted their disclosure)! Both examples were reported 
to be very similar in appearance (off-centered in the same manner) and were thought to 
originate from the same sheet. 

Several years later and following the listing of the variety by Facit, one of the two examples 
was put up for sale in a Chapter 17 club auction. Although I was a member of the club at that 
time and already keenly interested in i Gildi varieties, I was unsuccessful in my attempt to 
purchase it back then. However, recently, as fate would have it, that very same stamp again 
crossed my path. This time, I was fortunate enough to acquire it for further study and plating. 

As mentioned earlier, the overprint on the example seen here is from position 18 of the 
Setting I plate, as is clearly evidenced from ce11ain overprint characteristics well-known to 
this researcher. Moreover, the underlying 5-aur stamp is also consistent with cliche 
characteristics found in sheet positions 18 and 68, the sheet positions which normally would 
have received that specific overprint. Because of this consistency and the fact that there is no 
evidence that anything other than complete sheets were overprinted with the Setting I plate, it 
is virtually certain that the 59v7 variety was produced in a complete sheet. 

So, the question remains. If an entire sheet was overprinted, why is it that only two examples 
of this variety have surfaced to date? It may be that these stamps are simply difficult to spot 
by the casual observer. In this instance, one should be looking first for unused overprinted 5-
aur stamps that lack gum on the back side. The printed side should then be checked for gum 
across the entire face with the overprint applied on top of the gum. No doubt, there are more 
examples of 59v7 out there, so happy hunting! 

Ellis Glatt 

(The writer would appreciate hearing about other examples of 59v7 encountered by fellow 
Islandsklubben members and others. He may be contacted by email at ellisglatt@,att.net or by 
post at Ellis Glatt, P. 0. Box 80628, Las Vegas, NV 89180-0628 USA.) 
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ISLAND i GILDI FACIT 57v7 
Rott p«Hryck 

Rapport Nr 145 

Market gummerat pa framsidan (bildsidan), patryck pa gummeringen. 
Gummed on the front, overprinted on the gum. 
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En ovanlig och gackande variant av Islands patryck i Gildi- Facit 59v7 
Av Ellis Glatt (Oversattning Tom Rinman) 

En gackande och hogst ovanlig variant av Island i Gildi kom nyligen i min ago vilket 
paminde mig om tidigare moten med samma marke och dess intressanta historia. Frimarket ar 
5-aur gron tandat 12 3/4 (1899 8:e trycket) fran ett ark som av misstag gummerades pa fel sida 
(pa framsidan). Arket ingick i ett parti som senare fick ett i Gildi-patryck i rott. Varianten 
katalogiserades forst i Facit Special pa tidigt 70-tal som 59v7. Det nyligen forvarvade 
exemplaret (se bild) har position 18, sattning 1 i patrycksplaten. 

Upptackten av varianten rapporterades forsta gangen i decembernumret 1972 av Luren, 
nyhetsbrevet for The Scandiavian Collectors Club's Chapter 17 i Los Angeles. Tva exemplar 
rapporterade vid den tidpunkten vilket bidrog till inforande i Facit och for senare attest av S 
Gronlund. Markligt nog sades bada exemplaren ha upptackts av samme samlare, den forsta 
1947, da i Egypten, och det andra exemplaret i Australien ungefar 25 ar senare, vilket 
slutligen faststallde dess upptackt. Bada dessa exemplar rapporterades vara mycket lika till 
utseendet, bl.a. snedcentrerade pa liknande satt, och bedomdes komma fran samma ark. 

Flera ar senare efter att ha foljt listningen av varianter i Facit, dok ett av dessa tva exemplar 
upp till forsaljning pa SCC Chapter 17:s klubbauktion. Trots att jag var medlem av klubben 
vid den tiden och redan mycket intresserad av i Gildi varianter lyckades jag inte i mina forsok 
att kopa market vid det tillfallet. Men nyligen, som om odet ville det, dok samma marke upp i 
min vag. Denna gang hade jag dock turen att forvarva market for vidare studier och platning. 

Som tidigare namnts, patrycket pa visat exemplar ar fran position 18 fran patrycksplat 1 som 
klart bevisas av de sarskilda karakteristika for patrycket, valkanda for denne forskare. 
Dessutom ar det underliggande 5-aurmarket ocksa i overensstammelse med 
klichekarakteristika varianter funnet i arket position 18 och 68, arkpositioner vilka normalt 
skulle ha fatt detta specifika patryck. P.g.a. denna overensstammelse och det faktum att det 
inte finns bevis for nagonting annat an att kompletta ark overtrycktes med patrycksplat 1, ar 
det med storsta sannolikhet sa att 59v7 producerades i ett komplett ark. 

Sa, fragan kvarstar. Om ett helt ark overtrycktes, hur kommer det sig da att endast tva 
exemplar av denna variant har dykt upp tills idag? Det kanske ar sa att dessa marken ar 
ganska svara att upptacka av en tillfallig iakttagare. I detta fall borde man forst leta efter 
oanvanda overtryckta 5-aur marken som saknar gummering pa baksidan. Darefter skall det 
kontrolleras om hela den tryckta sidan ar gummerad och i sa fall om overtrycket finns ovanpa 
gummeringen. Ingen tvekan, det finns flera exemplar av 59v7 dar ute,- sa, god jaktlycka! 

Forfattaren skulle uppskatta om medlemmar i Islandsklubben eller 
andra hor av sig om de finner fler exemplar av 59v7. 

Han kan kontaktas viae-post ellisglatt(a),att.net eller per brev till 
Ellis Glatt, P.O. Box 80628, Las Vegas, NV 89180-0628 USA. 
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Oversattning ur Handb6k urn islenzk Frimerki, VI, 1973, 
sidan 43 - 44 och 47 

Efterfoljande avsnitt ur handboken ar sarskilt intressant genom att det forklarar mysteriet med 
den oklara utgivningsdagen for ett marke Facit nr. 255 , och varfor det inte finns med pa 
forstadagsbreven. 
Oversdttarens anm. 

Varldsutstallningen i New York 1939 
Minnesfrimarken utgivna med anledning av Islands deltagande i varldsutstallningen i New 
York 1939, vilken halls med anledning av 150-arsminnet av USA:s forsta presidentval. 

Ramarna·till alia markena tecknades av Ami Sveinbjornsson, som ocksa tecknade markena 
motiven ar pa 20 aur utstallningens symboler Trylonen och Perisfaren, tva stora byggnader pa 
utstallningen. 35 aur Leifur Eirikssons fard till Vinland (Amerika). 45 aur och 2 kronur 
gjordes efter ett fotografi av skulpt6ren Einar J6nssons staty av Thorfinnur Karlsefni i 
Philadelphia, USA. Inskriften pa alla markena ar: N(ew) Y(ork) 1939 W(orlds) F(air). 
Gravering och djuptryck: Thomas de la Rue i London. 10 x 5 marken i varje ark med 
kamtandning 14 x 13 14. 

Markena kom inte ut samtidigt. Utgivningsdag for de tre lagvalOrerna var den 30 april, da 
man samtidigt borj ade salj a dem i Island och pa utstallningen i New York. Market 2 kr. utkom 
fOrst den 30 juni 1939. Bakom denna fordrojda utgivning ligger den historia som nu ska 
berattas. Den islandska utstallningskommitten till New York-utstallningen lar ha kommit med 
iden att hugfasta det islandska deltagandet med en frimarksemission. Kommittens forslag 
godkandes och likasa att en stor del av upplagan skulle fa saljas paden islandska avdelningen 
av utstallningen, varvid forsaljningsprovisionen skulle ga till utstallningskommittens kassa. 
Behallningen av de marken som saldes till samlare i Island gick till postverkets 
byggnadsfond. 

Da postverket i Reykjavik fick upplagan av utstallningsfrimarkena fran tryckeriet upptacktes 
det att 2 kr frimarket hade tryckts med utstallningsinskriften istallet for, att som avsikten varit, 
ett 2 kr. bruksfrimarke med Thorfinnur Karlsefni . Man beslOt da att inte utge detta feltryckta 
marke, och till Varldspostforeningen sandes bara de tre valOrerna 20, 35 och 45 aur. 

Den del av upplagan, som var avsedd att saljas i New York, hade sants direkt fran tryckeriet 
till utstallningskommitten. Nar felet med tryckningen upptacktes, underrattades kommitten i 
brev om beslutet att fOrbjuda forsaljning av 2 kr. market och den ombads att oversanda dessa 
marken till postverket. Sedan denna begaran avsants, hande det att en posttjansteman i 
Reykjavik av misstag tog 35 ark av den feltryckta upplagan for leveranser till postkontoren 
istallet for bruksfrimarket pa 2 kr. Darefter var det inte annat att gora an ge ut market, varfor 
beslutet om att dra in och forst6ra upplagan maste andras . Den 30 juni bestamdes som 
frimarkets utgivningsdag, da forsaljningen skulle borja samtidigt i New York och Reykjavik . 
Genom ett missforstand saldes emellertid market i New York redan fran den 20 juni . 

Ar 1941 lat poststyrelsen branna en del av 2 kr. upplagan, inkl. en del av de marken som 
patrycktes 1940. 

1939 ars marken saldes tills utstallningen stangdes den 31 oktober 1939 vilket ocksa var sista 
giltighetsdag for denna serie. 
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Varldsutstallningen i New York 
Minnesfrimarken utgivna med anledning av Islands deltagande i varldsutstallningen i New 
York, som 1940 halls oppen for andra aret, ehuru deltagandet hade minskat pa grund av andra 
varldskriget. 1939 ars marken patrycktes i samrad med utstallningskommitten med texten 
1940 lodratt respektive vagratt. Patrycket utfordes av statstryckeriet Gutenberg. 

Markena saldes i Reykjavik och New York 1115- 31112 1940. se i ovrigt beskrivningen av 
1939 ars marken. Sista giltighetsdag var den 31 december 1940. 

Oversattning Per Hanner 

10 kr patrycken och falska sa dana 
Ur Rapport 68 sida~ 6 

Fyra olika marken ur aldre serier (Christian IX, tva kungar och Frederik VIII) blev under aren 
1924-36 forsedda med patryck "Kr.1 0" for att fylla det behov av marken i denna hoga valor, 
som uppkommit genom att frimarken under aren 1920- 38 i viss utstrackning anvandes till 
tullavgifter. Darigenom ar ocksa de fiesta Kr 10 patrycken makulerade med 1924 inforda 
Tollur-stamplar. Enligt handbok urn Islenzk frimerki gjordes overtrycken med 
platuppsattningar om 100 marken, sa att ett helt ark overtrycktes pa en gang. Ur samma kalla 
hamtar vi, att Christian IX 2 kr. blev overtryckt med Kr.1 0 bade 1929 och 1936, varvid olika 
tryckerier anvandes. Nagon skillnad mellan dessa tva patryck tycks inte vara kand. 

Ser man narmare pa dessa patryck ar det ganska pafallande att man finner sma olikheter 
mellan patryckens bokstaver och siffror. En absolut likhet mellan patrycken i de olika 
positionerna lyckades man uppenbarligen inte na. Det skulle darfor kunna antagas att just 
betraffande dessa overtryck (liksom de under 1920- talet gjorda i lagre patrycksvalOrer) det 
maste vara svart att urskilja eventuella forfalskningar. For det vana ogat tycks det dock ga bra 
att skilja faren fran getterna. 

Arno Debo i Mlinchen, som sakert utfardat hundratals attester pa Kr.1 0 overtrycks marken. 
har sant oss en bild av ett fOrfalskat patryck Kr.1 0 pa ett poststamplat marke 1 krona Frederik 
VIII alltsa en forfalskning av Facit 123 . Forfalskningen ar valgjord dock ar stapeln pa siffran 
1 vasentligt tjockare an pa de akta patryck vi sett. Eftersom market var stamplat, kan ju Arno 
emellertid ocksa konstatera fOrfalskningen genom att patrycket ligger ovanpa stampeln. Arno 
Debo meddelar samtidigt, att fOrfalskningar av Kr.1 0- patrycket tycks vara ovanliga. Under 
de 30 ar han utfardat attester har han bara en enda tidigare gang- 1985, da det gallde ett Facit 
107 sett ett falskt patryck, den gangen mycket samre utfort. 

Det kan inte uteslutas, att det finns sa daligt gjorda falska patryck, att de aldrig sants in till 
attest. Ett sadant daligt patryck pa Facit 122 fick foreningens sekreterare forsta gangen han 
som ny oerfaren Islandssamlare kopte nagra Kr.1 0- mar ken (serien Facit 121-123 ), men det 
var forst ett par ar senare som hans okande erfarenhet oppnade ogonen fOr att detta patryck 
var sa avvikande att det inte kunde vara akta. 
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Varfor alia dessa islandska patrycksmarken under 1920- talet 
Ur Rapport 69 sidan 5 

I forra rapporten berorde vi Kr.1 0 patrycken, som under 1920- talet gjordes pa aldre marken 
med lagre valbrer. Orsaken till dessa patrycks tillkomst ar ju valkand: behovet av denna 
hogvalbr nar frimarken ocksa skulle anvandas till tullavgifter i viss utstrackning. Nagon 
ordinarie 10 kr. valor utkom ju inte forran 1931 (Facit 157). Men det finns en lang rad andra 
marken, som under namnda decennium patrycktes med nya valbrer. Facits numrering av dessa 
marken och placering av dem efter markesbild i stiillet for i tidsfoljd efter utgivning gor det 
svart att fa en overblick over skeendet och att rakna ut varfor dessa patryck tillkom. Det ror 
sig om foljande Facit- nummer, som alia ar patrycksmarken med nya valorer, utkomna under 
1920- talet (Kr.1 0- marken ej medtagna): 

Patryck pa: Christian IX (Facit 98 - 1 02), Tva kungar (Facit 104 - 1 06), J6n Sigurdsson 
(Facit 121) och Christian X (Facit 158-159 och Tj .55). 

Patryck utan andring valOr finns ju ocksa fran 1920- och 1930- talen: flygmaskin , Zeppelin, 
H6pflug ftala och enbart I>jonusta. Dessa behandlas inte har. 

Fragan om motiveringarna for dessa olika patryck ar endast flyktigt berord i de vanliga 
kallorna t.ex. J6nsb6k, Handb6k urn fzlensk frimerki eller Kohl , men har behandlats dels av 
Bryan Whipple i hans (numera sen lange nedlagda) tidskrift Iceland Philatelic Journal i en 
artikel 1978, dels - med utgangspunkt i Whipples artikel - i Het Noorderlicht, organ for den 
Hollandska foreningen av Skandinavien-samlare, av H. A. van Vucht 1979. Dessa artiklar bar 
inspirerat till och delvis utnyttjats for nedanstaende framstallning, som dock ocksa innehaller 
atskilligt som ej finns med i de aldre artiklarna. 

Vi har forst anledning att satta oss in i nagra grundlaggande bakgrundsfakta om situationen 
vid borjan av 1920- talet. 

A) Genom ett fordrag 1918 blev Island erkant som sjalvstandigt rike fast i union med 
Danmark genom gemensam kung och utrikesrepresentation fran den 1 december 1918. Fran 
den 1 januari 1920 blev det islandska postverket helt sjalvstandigt och oberoende av det 
danska. Detta manifesterades utat bl.a. genom beslutet att utge en helt ny frimarksserie med 
bilden av kung Christian X. Derma serie levererades och togs i bruk under forsta halften av ar 
1920. Det var verkligen pa tiden att en sadan serie utgavs . Kung Kristjan - fOr att anvanda 
hans islandska namn - hade eftertratt sin far Frederik VIII redan 1912 och fatt sin bild pa 
danska frimarken redan 1 913. 

Det fristaende isUindska postverket beslot ocksa att fr.o.m. den 1 januari 1922 endast sadana 
frimarken skulle vara giltiga som utgivits av detta fristaende islandska postverk, dvs. Sadana 
miirken som utgivits 1920 eller senare. Som en foljd av detta beslut kom det vid utgangen av 
1921 att kvarligga ett ratt betydande restforrad av aldre frimarken, alltifran serien Christian 
IX, som inte kunde forbrukas. Man fann dock en utvag ur det dilemmat: om nya islandska 
postverket nu patryckt aldre marken med nya valbrer och utgav dessa patryck, sa var de aven 
giltiga 1922 och senare. Det ansags fOr ovrigt racka med ett efter 1920 gjort patryck av enbart 
ordet pjonusta, se Facit Tj. 53, 54, 58. Detar ju uppenbarligen mycket billigare att gora ett 
enkelt patryck pa befintliga frimarken an att trycka motsvarande antal nya marken, och man 
kunde pa detta satt gora en kostnadsbesparing. 
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B) Det ar vidare nodvandigt att erinra om den da sedan 1880-talet gallande 
overenskommelsen inom Varldspostforeningen (UPU) om att vissa grundlaggande 
portoavgifter for internationella forsandelser skulle motsvaras av ett frimarke i bestamd farg, 
samma i alia landerna. De internationella posttaxorna faststalldes av UPU och omraknades i 
varje land tilllokal valuta. 

Vid mote i UPU 1920 beslOts en hojning 1921 av dessa taxor, och denna hojning 
genomfOrdes i Island den 1 april 1921 . Genom senare beslut i UPU kom taxorna ater att 
sankas fran den 1 oktober 1925. Foljande tabell visar utvecklingen av ifragavarande islandska 
taxor under 1920-talet. Post till Danmark taxerades inte efter denna tabell utan hade samma 
porto som inrikes post. Denna favor utstracktes senare under decenniet till forst Norge och 
sedan Sverige. 

Post till utlandet Fore 1/4- 21 114- 21 - 30/9- 25 Fran 1110- 25 Foreskriven UPU farg 
T rycksak (lagsta 5aur 10 aur 7aur Gran 
viktklass) 
Postkort 10 aur 25 aur 20 aur Rod 
Brev (lagsta 20 aur 40 aur 35 aur Bla 
viktklass) 

Detta medforde att Island I 921 fick utge nya Christian X frimarken i valorerna 10, 25 och 40 
aur i fOreskrivna farger. (Den nya 40 aur kom dock forst i november 192 I). Vi dare maste 5 
och 20 aur markena ges nya farger for att inte forvaxlas med de nya 10 respektive 40 aur. 
Dessa tva nya marken utkom 1922. FargfOrandringar 1925 klarades av genom den nya serien 
Vyer och byggnader, som utkom i september det aret, samt genom att man for valOrerna 25 
och 40 aur, som nu inte langre var UPU-aktuella, gick tillbaka till 1920 ars farger (Facit I 36 
och 139). 

Lat oss nu omgruppera de ovannamnda overtrycken i ordning efter ny valOr och inom de 
valOrer, dar flera overtryck finns, i kronologisk ordning. Vi far da fOljande tabell: 

Patryck Valor Valor Motiv Upplaga Utgivningsdag 
Facit nr. Ny Gamma! x1000 
104 5aur 16 aur Tva kungar 180 24112 1921 
98 5 aur 16 aur Christian IX 80 2011 1922 
158 10 aur 5aur Christian IX 528 8/6 1922 
99 2aur 25 aur Christian IX I48 23111 1921 
105 20 aur 25 aur Tva kungar 150 2011 1922 
100 20 aur 40 aur Christian IX 80 10/4 1922 
I06 20 aur 40 aur Tva kungar IOO 29/4 1922 
Tj. 55 20 aur pjon. IO aur Christian X I99 ?/6 1923 
101 30 aur 50 aur Christian IX 100 2/2 1925 
102 50 aur 5 Kr. Christian IX 95 30/ 1 I 925 
159 EIN KR. 40 aur Christian X 100 8/7 1926 
121 2 kronur 25 aur J6n Sigurdsson 50 611 1926 

Facit har fel upplageuppgift fOr nr. 99 och 104. Utgivningsdag ar ovan angiven enligt J6nsb6k 
som raknar med en dag da leverans skedde fran patrycks-tryckeriet eller, om flera leveranser 
forekom, den forsta leveransdagen. Facit har felaktigt datum for nr. 98 och 104. 
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Fargen pa frimarkena har inte medtagits i denna tabell. Det kan emellertid noteras, att den 
enda patryckta nya valor, som berorde det vid patryckstillfallet gallande UPU-fargschemat, 
var 10 aur nr. 158. Detta patryck gjordes pa facit 127, dvs . den grana 5 aur av 1920, och 
market fick i och med patrycket ratt UPU-farg. Tj. 55 var ett rott marke och 159 ett blatt. 
Dessa fick vid patryck va!Orer som inte stamde med UPU-fargerna vid patryckstillfallet for 
respektive marke. Detta har tydligen ansetts betydelse!Ost, i fOrra fallet darfor att 
tjanstefrimarkena inte fick anvandas for utrikes post, i senare fallet kanske darfor att det 
blaffiga patrycket EIN KRONA borde gora det uppenbart att det inte var ett normalt marke 
avsett for utlandsbrev. 

Lat oss nu forsoka oss pa att fOrklara, varfor de olika patrycken gjordes. 

5 aur (Facit 98 och 104) 
Forsta leveransdag for dessa overtryck infoll enligt ovan i slutet av 1921 . Hade postverket vid 
denna tid en brist pa 5 aur-marken med bild av Christian X? 

5 aur (Facit 98 och104) 
Forsta leveransdag for dessa overtryck infOll enligt ovan i slutet av 1921. Hade postverket vid 
denna tid brist pa 5 aur marken med bild av Christian X? (Fran eventuella restlager av aldre 
marken kan vi har bortse, eftersom dessa blev ogiltiga vid arets utgang.) Nej visst inte, det 
visas av det faktum att hela 528 000 av det grona 5 aur market, som levererats 1920 i en 
sammanlagd upplaga av over 1 miljon, kunde overtryckas till 10 aur 1922. Fe let var 
emellertid, att detta marke hade samma farg som det under 1921 utgivna 10 aur-market. Nya 
5 aur i olivgront kom ej forran i juli 1922. Enligt J6nsbok tycks det "gamla" grona market ha 
fat anvandas till slutet av 1921. bvertrycket tillkom alltsa for att forse postverket med ett 
giltigt 5 aur-marke under perioden januari - juli 1922. Att just 16 aur-marken anvandes till 
patrycket berodde naturligtvis pa att stora restforrad fanns av dessa marken, och detta har i sin 
tur sin forklaring i att 16 aur som porto blev obsolet efter 1908. Fram till detta ar hade 16 aur 
varit bade enkelt brevporto till Danrnark och avgiften for rekommendation, men sedan hade 
beloppet 16 aur ingen plats i posttaxorna. 

Patryck av 5 aur gjordes ocksa pa 6 aur Tva kungar, tandning 14 (facit 95) i en upplaga av 
60000. Detta patryck levererades den 14 januari 1922. Dessa marken blev dock aldrig 
utgivna, men exemplar av dem insandes till UPU i Bern. 

10 aur (Facit 158) 
Detta patryck har uppenbarligen betingats av en onskan att spara pengar. De nya grona 10 
aur-markena hade ju levererats redan i april 1921. Samtidigt satt man, som vi ovan 
konstaterat. med en jattelik restupplaga pa over 500 000 av 5 aur 1920 ars tryck, som hade 
den farg som behovdes for 10 aur enligt UPU. Istallet fOr att lata trycka ytterligare 500 000 av 
Facit 132, patryckte man till vasentligt lagre kostnad restupplagan av 5 aur. Detta skedde 
under tiden juni- november 1922. 

20 aur (Facit 99, 100, 105 och 106) 
Vi kan forst notera, att det tidigaste av dessa patryck (Facit 99) har vasentligt mindre siffror 
och bokstaver an de ovriga. Detta beror pa att patrycket gjordes av ett annat tryckeri 
(Gutenberg) an de ovriga som gjorde de stbrre patrycken (Isafoldarprentsmidja). 
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Forklaringen till dessa patrycks tillkomst ar helt analog till den vi lamnat for 5 aur-patrycken. 
Det bla 20 aur market fran 1920 fick anvandas till arets slut, men det ersattande bruna 20 aur 
(Facit 135) kom forst ut i juli 1922. For att over huvud taget kunna tillhandahalla ett giltigt 20 
aur-marke under tiden januari- juli 1922 gjordes dessa patryck. 

Man har for ovrigt all anledning misstanka, att postverket belt enkelt avsiktligt senarelade 
bestallningen av nya 5 och 20 aur-marken sa att leveransen kom forst vid mitten av 1922. Det 
hade ju i och for sig varit naturligt att dessa marken kommit redan 1921 liksom de nya "UPU
va!Orerna". Genom senarelaggning fick man fram till slutet av 1921 en fortsatt forbrukning av 
de upplagor av 5 och 20 aur som levererats 1920, och under forsta halften av 1922 fick man 
en billig forsorjning genom patryck av gamla restupplagor. I bada fallen en besparing. A v 
1920 ars 5 och 20 aur-marken blev dock inte upplagorna forbrukade under 1921. Hur det gick 
med flertalet kvarvarande 5 aur-marken har visats ovan (Facit 158). Restupplagan av 20 aur 
bla var kanske inte stor nog att motivera ett motsvarande patryck (va!Orandring till 40 aur) 
men andock tillrackligt for att armu aterspeglas i ett lagt katalogvarde for ostamplat exemplar, 
samtidigt som det stamplade market ar dyrt, beroende p~ den korta anvandnings tiden (mindre 
•• ') 0 ) an_ar. 

Att forbrukningen av 20 aur-marken 1922 var stor syns ju av patrycks upplagorna, totalt over 
475 000 fOr de fyra patrycken. Men sa var ocksa 20 aur vid denna tid enkelt brevporto inrikes 
och till Danmark. Man kan kanske misstanka att man fran borjan avsag att bara patrycka 
gamla 25 aur men att, da dessa inte rackte till , man fortsatte med 40 aur-marken, som ocksa 
farms i stor mangd i forradet. 

Ovriga patryck (Facit tj. 55, 101, 102, 121 och 159) 
Om dessa kan vi fatta oss kort. De syns alia tillkommit i kostnadsbesparande syfte. Det fanns 
ju kurserande marken av samtliga valorer, men istallet for att bestalla nytryck, patryckte man 
aldre ej langre giltiga, marken med kvarliggande stOrre restupplagor. 

Det ar dock icl<:e osaooolikt att ett av patrycken- det med EIN KRONA - atminstone delvis 
har haft en aooan bakgrund. En ny tryckupplaga pa cirka 1 00000 marken av Christian X 1 kr. 
(Facit 142) blev fardig i augusti 1926. Patrycket Facit 159 tillkom ju i borjan av juli samma 
ar. Detta kan tyda pa att patrycket gjordes darfor att postverket fann sig sta infor risken att 
vara utan 1 kronas marken, iooan den nya sandningen kom. En indikation pa att det kan rora 
sig om i en hast verkstalld nodfallsatgard ligger ocksa i att dessa marken blev patryckta av 
Felagsprentsmidjan i stallet for av det ordinarie tryckeriet. (Att patrycket gjordes pa ett blatt 
marke, vilket val noga raknat var en avvikelse mot UPU reglerna.) Om detta antagande ar 
riktigt , skulle EIN KRONA patrycket vara ett slags parallel] till Prir-patrycken genom att bada 
gjordes for att ersatta en valor som tog slut i forradet. 
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Arets utgivningsplan for islandska frimarken 

Aret inleddes den 15 februari med fyra marken och en gavomapp. 

~o.etr .. ··•·· 4f 
~~ 

482A. Jon Forseti , den forsta tralare som 
byggts pa Island. Valor 65 kronur. 

483A. Kvinnoforeningen 100 ar. Valor 
55 kronur. 

75 
iSLAND 

484A. Vastnordiskt Rad: 
Island, Gronland och 
Faroarna. Miljovanlig 
energi. Valor 75 kronur. 

ALI:>JODLEGA HEIMSKAUTAARI8 20 07 2008 

485A. Det internationella polararet. Miniark, valor 170 kronur. 

034. Gavomapp med atta miniark med 
anledning av polararet. Pris ISK 2150. 
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Den narmast kommande utgivningen arden 20 april. Da utges tre marken och tva haften. 
486A. Ny islandsk Bibe!Oversattning. Valor 55 kronur. 
487A. Ungdomsforbundet 100 ar. ValOr 95 kronur. 
488A. Nationalarkivet 125 ar. Valor 175 kronur. 
H69. Specialhafte- Gamla fraktbatar. Fyra marken i valbren 55 kronur= ISK 220. 
H70. Specialhafte- Gamla fraktbatar. Fyra marken i valbren 75 kronur= ISK 300. 

Utgivningsaret fortsatter sedan enligt foljande plan: 
24 maj 
489A-E. Glaciarer. Fern marken i va!brerna 5, 55, 75 , 95 och 330 kronur. 
490A- B. Europa-frimarken 2007, Scouting. Tva marken i valorerna 75 och 95 kronur. 
491A. Statensjordkonservering 100 ar. ValOr 55 kronur. 
H71. Eu~opa-frimarket 75 kr i hafte om tio marken. Pris ISK 750. 
H72. Europa-frimarket 95 kr i hafte om tio marken. Pris ISK 950. 
G35. Gavomapp med miniark. Glaciarer. Pris ISK 750. 

20 september 
492A- B. Statens skogdyrkning 100 ar. Tva marken i valorerna 10 och 55 kronur. 
493A-B. Vilda bar pa Island III. Tva marken i valorerna 65 och 130 kronur. 
494A. Frimarkets dag . Kung Frederiks den VIII besok pa Island 1907. ValOr 250 kronur. 

1 oktober 
495A-B. SEPAC-utgavan 2007. Landskap. Tva marken i va!brerna 75 och 95 kronur. 
G-36. Gavomapp med alia SEPAC-utgavor. Pris ISK 1400. 

8 november 
496A-B. Insekter och edderkopper IV. Tva marken i va!brerna 65 och 170 kronur. 
497 A. Islands nationalskald Jonas Hallgrimsson 200 ar. Valor 55 kronur. 
498A. Kleppur - psykiatriskt sjukhus 100 ar. Valor 75 kronur. 
499A-B. Julfrimarken- julbrod. Tva marken i valorerna 55 och 75 kronur. 
H73. Julfrimarket 55 kr i hafte om tio marken. Pris ISK 550. 
A07. Arsmappen 2007. Pris ISK 3400. 

Postphil forbehaller sig ratten att vid behov gora andringar i utgivningsprogrammet. 

A vbi ldningar av samtliga planerade utgavor och mera information finner du pa Islandska 
postens hemsida. Webbadressen ar: \V\V\V.stamps. is 

Vill du kontakta dem, bestalla nagot eller oppna abonnemang nar du dem pa foljande satt: 
Postphi1, Storhofdi 29, IS-110 Reykjavik, Island. Tel. +354 580 1050, Fax +354 580 1059, 
e-postadress: stamps0lpostur.is 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

UtsU311ningen Bofilex. 14- 16 september 2007 i Boras. 
Felag frfmerkjasafnara 50 ar, utstallning. 11 - 14 oktober 2007 i Reykjavik, Island. 
lslandssamlarnas auktion. 3 november 2007 i Gbteborg. 
Frimrerker i Forum. 9- 11 november 2007 i Kbpenhamn , Danmark. 
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Vad ar detta for stampel? 

Leif Nilsson efterlyser information om vad streckstampeln pa det rekonstruerade "paret" av 
J6n Sigurosson, Facit 109 och 110, ar fOr nagot. Alia bra forklaringar mottas tacksamt. 

En gissning fran er redaktor ar att stampeln ar fran Newfoundland. Sadana streckstamplar 
anvande de fram till 1900-talets forsta decennium for makulering av frimarken. Vid denna tid 
ersattes dessa av de datumstamplar i stal man anvant som sidostampel eller ank:omststampel. 
Att dessa streck:stamplar sedan blev liggande kvar pa poststationerna och vid enstaka tillfallen 
togs fram for att t.ex. makulera ett frammande lands frimarken nar dessa sak:nade sadan finner 
jag rimligt. Newfoundland ar for ovrigt detfastland som ligger narmast Island alia kategorier. 

Om nagon i lasekretsen har en forklaring till stampeln, eller k:an bekrafta, alternativt 
dementera min teori sa mottas detta som sagt med storsta tacksamhet. Om inte sa aterkommer 
jag i nasta nummer med ytterligare information om Newfoundlands streckstamplar. 

Red. 

Islands Filatelistforening 50 ar Fortsdttningjdm sedan -1 

Webbsidan ar som sagt svarfunnen da den ar felsk:riven pa det informationsblad de tagit fram 
for utstallningen. Dessutom kan jag inte finna nagon webbadress i deras tidskrift 
Frimerkjablaoio. Lite daligt tycker jag. Att sedan hitta dem pa Internet var inte helt latt. Efter 
att ha sokt hos tank:bara filatelistforbunds, -foreningars och samlares webbsidor sa hade jag 
inte kommit nagon vart. Inte ens det islandska postverket hade en lank till dem. 

Nar jag "googlade" pa Frimerkjasafnara sa fick jag till slut napp . Hade flera ganger forsokt 
med olika ledord pa engelska. Webbsidan namner dock ingenting om jubileet och 
utstallningen i host. Programmet visar endast varens ak:tiviteter. Kanske aktualiseras sidan nar 
de bar alit klart , men lite konstigt tycker jag att det ar att inte namna nagot ails. 

Red. 
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Motes rapport fran Stockholm hosten 2006 

7/9 Hastens forsta mote sam lade hela 15 medlemmar vilket inte bander sa ofta men det ar 
valdigt kul nar det bander. Tomas halsade alia valkomna till en ny termin och foredraget pa 
detta mote handlade om forsaljningen av Danska Vastindien. Mikael M hade ett litet uppslag 
om denna handelse ur lite olika vinklingar bade utifran olika folkomrostningar som varit och 
dels information fran tidningsartiklar fran den tiden som han hittat. Sa hade vi en fragesport 
som Mikael M vann. Narvarointeckningen gick till Bjorn S och trostpriset till Karin. 

5/10 JUBILEUM ! Mote nummer 400 avholls genom att Leif pratade om J6n Siguroson. 
Tyvarr hade denna gang bara 8 medlemmar hittat upp till bstermalms foreningsgard till detta 
mote. Stig vann inteckningen och Leif trostpriset. Vi fick ocksa en rapport for dom som skulle 
aka med till Helsingfors nar och var vi skulle ses mm. 

2/11 Aven detta mote var glest besatt endast 8 styckena. Pa detta mote skulle varan 
ordforande Tomas ha pratat om fiskutgavan, men han kunde tyvarr inte narvara detta mote sa 
foredraget utgick. Jag (Mikael M) valdes till bade o.rdforande och kassor pa detta mote da 
bagge var borta. En halvlurig fragesport om Islands flagga, Nationalsang och vem som iir 
Sveriges ambassador pa Island mm var med pa dagens fragesport som da vanns av var Islands 
specialist Hilmar. Inteckningen vanns ocksa av Hilmar. 

6/12 REKORD ! Med antalet medlemmar pa ett mote manga var vi pa detta julmote som 
samlade hela 19 styckena och tva respektive. Hurra! mera sadant, da ar det kul pa motena nar 
sa manga kommer. Da kvallens amne var Akureyri hade ingen med sig nagonting. Modellen 
som de bar i Goteborg att ta med sig vad man bar om nagot forbestamt blev en flopp bar i 
Stockholm. Vi kunde dock rapportera fran en mycket fin resa till Helsingfors dar vi fick sju 
u;..: ::..:....: _11 -~rnmar till varan forening. Stig svingade auktionsklubban med gott resultat detta 
mote. Inteckningen vaJ1.1".....: ~--. ·.· P ~ ~· _; t Hegland och trostpriset till Lei f. 

Flera som bor i Stockholm och dess narhet far garna ta sig , . 1 att besoka oss pa motena 
om inte varje gang sa nagon gang under terminen. Det skulle vara kul att se er andra 
ocksa nagon gang. 

Rapport fran Foreningens Arsmote den 1 mars 2007 

Foreningen Islandssamlarna avholl sitt arsmote torsdagen den 1 mars utan nagra stora 
andringar. 10 medlemmar hade kommit for att folja med i forhandlingarna och som "tack'' 
erhalla lite extra fortaring i form av en 1andgang. 

Till motets ordforande valdes Tomas Olsson och till sekreterare Mikael Magnusson. 
Dagordningen avverkades i ganska sa snabb takt med nagra mindre in1agg bar och dar. V ar 
revisor Jan Brandt redogjorde fOr foreningens ekonomi och att vi tart en del men det kostar ju 
att driva bra verksamhet. Vidare sa blev det omval pa kassor och ledamot som stod i tur for 
omval sa aven ordforande och ovriga valda personer. Da inga motioner inkommit fanns det da 
inte heller sa mycket mer att prata om sa ordfOranden tackade for visat intresse och for att 
valda personer fick fOrtroendet att leda foreningen ytterligare ett respektive tva ar till. Den 
valda styrelsen tackar for fOrtroendet. 

Sekreteraren 
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/SLANDSKLUBBEN I GOTEBORG vintern 2006- 2007 

Hostsasongen 2006 avslutades 11 december med traditionellt julmote. Narvarovinsterna till 
Finn Hemmingsen och Kaj Librand. Vid dragningen i Arslotteriet (baserat pa hela arets 
narvaro) gick vinsterna till Hasse Wingden, Bengt Olofsson (Bengt vann bade 2:a och 3 :e 
pris), J-0 Artvik och Kjell Marmbrink. Det var tredje aret i rad som Hasse W vann 1 :a pris i 
Arslotteriet! I ett speciallotteri for de som narvarade vid Hostauktionen tillfoll vinsten Kjell 
Marmbrink. 20 medlemmar och en gast del tog vid julmotet. 

Den 8 januari besoktes motet av 17 medlemmar och en gast. Motestema var ' 'Akureyri, 
stamplar, bilder, vykort mm". Karl Erik Jagard och Johnny Pernerfors visade vykort och Kaj 
Librand antikvastamplar. Lennart Larsson fick narvarovinsten. 

Vid arsmotet den 12 februari valdes styrelseledamoter och ovriga funktionarer. 
Ordforande Jolumy Pernerfors 
Vice ordforande Owe Jacobsson 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassor Bengt Pahlman 
5. ledamot Tom Ri1m1an 
Revisor 
Revisorsuppleant 
Val beredning 

Ingvar Ottosson 
Le1mart Larsson 
Karl Erik Jagard och J-0 Artvik 

Efter arsmotesforhandlingarna berattade Tom Rinman om mi1mespoststamplar och 
porslinsplattor. Nagra nya plattor och tallrikar fran "National Library of Iceland" redovisades. 
En ny svensk minnespoststampel med Norden- och Islandsanknytning visades, "2:a nordiska 
arbetarsangfestivalen i Goteborg 1952". Narvarovinsterna tillfoll Franko Lazarro (gast) , 
Hasse Wingden, Karl Erik Jagard och Kjell Marmbrink. 18 medlemmar och en gast var 
narvarande. 

Kaj L1brand 

Medlemsannons 

Sokes: 14 centaren fran Danska V astindien Facit 12 eller Afa 9 sakes postfrisk eller med en 
stjarna. 
Mikael Magnusson 
Frovigatan 7 
124 70 Bandhagen 
mikaeldansochstamps@.telia.com 
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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 fn"tn Island. Den visar avbildningar pa brev som har 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa Mttrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSH!EFTE om 
52 sidor. Skriften ar i A4-format och i losbladsystem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
SEK 104:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

SPITZBERGEN CRUISE MAIL 1890-1914. 
Beror allt om posten pa Spetsbergen. Engelsk text. Vikt 215 gram. 
SEK 202:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Reviderad och helt omarbetad med alia nya ron som har inkommit sedan 1996. Utgavs i 
samband med Nordia 2005. Levereras i bladsats med plastringar. Vikt 390 gram. 
Pris per bladsats ar 185:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

KRONSTAMPELHANDBOKEN. 
Levereras i bladsats med plastringar. Pris SEK 185:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

Anmalan om kop av ovanstaende litteratur och handbocker gors till: 
Foreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: leif.a.nilsson(a) telia.com 

New Literature 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Jacob S. Arrevad, Danmark. Written in Danish, A4-size, 159 lose leaf pages + supplementary 
52 pages. Net weight 520 gram. SEK 190,00 (Europe), SEK 210,00 (Worldwide) 

SPITZBERGEN CRUISE MAIL 1890-1914. 
Written in English. Net weight 215 gram. SEK 220,00 (Europe), SEK 230,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS, New edition. 
English translation. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), SEK 
260,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF CROWN CANCELS. 
Written in Swedish. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), SEK 
260,00 (Worldwide) 

Make your order to: Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-mail: leif.a.nilssonrW,te lia.com 

All the prices above include postage. Payment to PayPal account leif.a.nilsson(a)telia.com 

Foreningen har beslutat att medlemmar boende utanfor Sverige 
kan betala medlemsavgifter samt bestallningar av handbocker 

med PAYPAL till kontohavare leif.a.nilsson@telia.com 
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