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En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Sommar, sommar! Tiden pa aret sam for manga betyder vila, fritidsysselsattning eller 
kanske -det dar sam maste goras. Jag viii uppmana till att spara i alia fall lite pa 
krafterna for hostsasongen ar synnerligen fylld av aktiviteter. I september ar det 
Bofilex i Boras. Dar ett flertal lslandssamlare deltar. I oktober ar det jubileum med 
utstallning pa Island. Da fyller Felag frfmerkjasafn.ara 50 ar. Till var resa dit ar manga 
anmalda. I november halls traditionsenligt den stora auktionen arrangerad av 
lslandsklubben i Goteborg . Dessutom ar det sam vanligt manatliga klubbmdten i 
Stockholm och Gdteborg . 

En paminnelse om streckstampeln sam Leif i det forra numret efterlyste fakta om. 
Eftersom inte en enda forklaring om stampeln natt redaktoren sa har lasarna hela 
sommaren pa sig att prestera nagot. Jag lovade att beratta lite om de 
Newfoundlandska streckstamplar sam jag ser stora likheter med. Nu nar juni
rapporten blev sa valfylld vantar jag med det. 

Alia onskas harmed, fdrutom gada forskarinsatser i detta eller inom nagot helt annat 
amne, en riktigt skon sommar. · 

Mats Edstrom 

lslandsklubben i Goteborg byter moteslokal 

Hasten 2007 byter lslandsklubben i Goteborg moteslokal och i samband 
med detta atergar vi till torsdag sam motesdag. I november halls dock 
motet pa en onsdag p.g .a. lokalen inte ar tillganglig pa torsdagen . 
Med anledning av utstallningarna i Boras och Reykjavik halls vara tre 
forsta moten under hasten den 3:e veckan i manaden . 

Den nya lokalen ligger i Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11 . 
Narmaste sparvagns- och busshallplats ar SKF dar linjerna 6, 7, 11 , 56 , 
58, 59 och 69 stannar. 

Mer information senare . 

BOFILEX 07 

Nationell Frimarksutstallning 14-16 september 2007 
Arrangor: BORAS FILATELISTFORENING. 

Lokal: AHAGA, Lillavagen 4, fran Riksvag 40 avfart 86 mot 
Riksvag 27 och Vaxjo. 

Oppettider: Fredag 10.00-19.00, Lordag 10.00-17.00, Sondag 
10.00-15.00. 

Mer info pa deras webbsida: www.bofilex07.se 
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Ordforandens rader 

Sa har annu en varsasong forflutit och det ar dags att sammanfatta aktiviteterna. Som vanligt 
avslutades sasongen med mote hemma hos Leif och Ann-Eva i Sodersvik. De ar val varda ett 
stort tack for att de sa generost inbjuder oss alla till deras trevliga hem. Det ar synd att inte 
flera av oss tar tillfallet i akt och bevistar varens sista sammantrade. 

Tidigare hade vi ocksa som traditionen bjuder ett riksmote i Orebro i mars. For mig var det en 
besvikelse att inte flera medlemmar motte upp vid detta tillfalle. Tanken bakom var ju att fler 
an de som bor i Stockholmsomradet och Goteborgsregionen skulle fa tillf<ille att bevista vart 
mote. Det forefoll mig som om det inte fanns intresse for detta arrangemang alls och man 
maste ifragasatt dess existens. Jag inbjuder harmed alia att komma med ideer om hur vi battre 
ska kunna mota medlemmarna. Det vore bra om vi i ledningen fick forslag fran engagerade 
medlemmar pa hur vi skall forbattra och forandra verksamheten. Sjalva motet i brebro var 
dock lyckat. En utstallning om automattandade Gullfossfrimarken med beledsagande fOredrag 
av Kaj Librand. Mycket intressant som antagligen ko~mer att forbattra beskrivningen i Facit. 

I fjol var det dags for en redovisning av en genomarbetning av fiskmarkenas fiateli. Det 
arbetas med dessa fragor i Goteborg och det ar mycket stimulerande. Det jag invander mot ar 
att man inte har rattat till kronologin nar det galler fiskarnas tandningsmonster. Dessutom 
skulle jag garna se en ytterligare fordjupning vad avser kamtandning som kan ha skett 
antingen uppifran och ned eller tvartom. Jag tackar er goteborgare for det intresse och arbete 
ni nedlagt! Motet i brebro avslutades med en trevlig middag i vanners lag. Men som sagt det 
var bara vi fran Stockholm och de fran Goteborg sam var med. Det tycker jag var trakigt. 

Mitt arbete som ordforande skall ju inte bara handla om att svinga klubban pa sammantradena 
i Faltoversten utan jag forsoker ocksa ta ett storre ansvar for att aven alia medlemmar i 
forskingringen ska fa sa gott utbyte som mojligt av medlemskapet. 

Nu narmar sig nasta storre begivenheter och jag tanker forst pa Bofilex i Boras i september 
dar vi bland annat avser att framtrada med diverse foredrag som beror vara samlingsomraden. 
Det lovar att bli intressant. Flera av oss deltog ocksa som volontarer vid Nordia i Goteborg 
2005 och vi staller upp aven denna gang. Aven denna gang ar det Goteborgsavdelningen som 
samordnar vara insatser. Jag hoppas att fa tillfalle att traffa manga av er medlemmar som 
fortfarande ar anonyma fOr mig. 

Sedan blir hastens stora begivenhet resan till Island i samband med det islandska forbundets 
50-arsjubileum. Gladjande manga har anmalt sig till detta arrangemang som lovar att bli nagot 
alldeles extra! Sjalv har jag inte varit med till Island i filatelistiska sammanhang tidigare sa 
det ska bli intressant och spannande. 

Som avslutning ma tillatas mig en liten fundering om hur det kommer sig att goteborgarna 
tycks vara sa alerta nar det galler initiativ och forskning. Jag hoppas att det ar nagonting som 
jag har missat. 

Tomas Olsson 
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Tva intressanta brevkort 

De tva brevkorten i denna artikel har bada anknytning till svenska reseskildringar fran Island 
vid tiden fore forsta varldskriget. Bada forfattarna var 42 ar nar de gjorde sina resor. Deras 
skildringar skiljer sig at ganska mycket. Den aldre av dem, en aristokratisk och akademisk 
forskare , kommer inte islanningarna sarskilt nara. Den yngre av dem, en konstnar fodd pa 
svenska landsbygden, gor sig verkligen bekant med invanarna pa Island. Trots att hans bok 
skrevs bara tva ar senare an den forres sa kanns den flera decennier yngre. Den aldre ar idag 
nastan helt okand medan den yngre fortfarande ar valbekant for allmanheten och det finns ett 
litterart sallskap som sysslar med hans bocker. 

Brevko~t fran Sverige till Island 1909 
Detta brevkort skrevs i Riksgransen vid Malmbanan mellan Kiruna och Narvik den 13 juli 
1909 och ar avstamplat PLK 307 A 14 7 1909. Stampeln PLK 307 A anvandes vid den har 
tiden i postkupen pa taget mellan Riksgransen och Gallivare. Brevkortet ar adresserat till 
Hogvalborne Friherre A. Klinckowstrom Akureyri Island och ankomststamplat med 
antikvastampel AKUREYRI 30 7 . 
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Texten inleds: B. B. (=Baste broder) Hoppas du har det trefligt (=trevligt) pa Island och att du 
fatt mycket till samlingarna. Vern var adressaten och vad var det for samlingar denne hall pa 
med? 
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Motivet pa kortet ar ett fagelbo med 5 agg vilket inte ar ovantat nar man vet att adressaten var 
zoolog. Han var alltsa pa Island for att studera djurlivet, i forsta hand faglarna. 

Axel Klinckowstrom publicerade 1911 boken "Bland vulkaner och fagelberg, Reseminnen 
fran Island och Faroarna". 

En mycket kort biografi: 
Axel Klinckowstrom fodd den 24 december 1867 i Darmstadt, Hessen, 
dod 12 maj 1936 i Stafsund, Ekero, svensk zoolog och forfattare. 
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Brevkort fran Island till Sverige 1911 
Detta brevkort skrevs i fsafjorour den 10 augusti 1911 och ar avstamplat med antikvastampel 
STYKKISHOLMUR 31 7. Har maste postmastaren ha haft fel datum i stampeln, ett rimligare 
datum borde kanske ha varit 11 8. Kortet maste ha transporterats med ett fartyg utan att ha 
passerat postexpeditionen i fsafjorour. Fran Island har brevkortet sands med en bat som gatt 
till Troon i Skottland dar det transitstamplats med datumstampel TROON den 23 augusti 
1911 och med den valkanda fyrkantsstampeln SHIP LETTER TROON. 
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Brevkortet ar adresserat till Professor Knut Kjellberg Stockholm 0 Sweden. Motivet pa kortet 
ar "Hovedgaden i Siglu:fjord" och ett stort antal silltunnor syns pa bilden vilket ger 
avsandaren anledning till nedanstaende meddelande. 

·o'J .... ;"' ~~·~ .. ··-· ., 

Texten lyder: Tank sa mycket nubbe det skall ga at till all denna sill. Vilod! Broder Strix. 

Vern var avsandaren, Broder Strix, och vad gjorde han pa Island? 

Innan den fragan besvaras nagra ord om adressaten. Knut Kjellberg var lakare och professor i 
anatomi vid Konsthogskolan (!) i Stockholm och startade Lakartidningen 1904. I tva perioder 
1906 - 1911 och 1918 - 1920 representerade han Liberala samlingspartiets radikala flygel i 
Andra Kammaren i Sveriges Riksdag. Han var nykterhetsman och ordforande i 
nykterhetsundervisningskommitten. Han var ocksa en av fOrgrundsgestalterna i svenskt 
folkbildningsarbete, bland annat som forestandare for Stockholms arbetarinstitut och 
ordforande i Folkbildningsforbundet. Kjellberg var fodd den 9 april 1867 i Goteborg och var 
dar ordforande i Centralforbundet for Socialt Arbete CSA fran 1915 till sin dod 1921. 

Det ar inte forvanande att avsandaren skickar ett kort med en kommentar om sill och nubbe 
till en nykterhetsvan nar man forstar vern han ar. Signaturen "Strix" ar en ledtrad. 

Strix var en skamttidning utgiven av humoristen Albert Engstrom. Forsta numret utkom den 
11 mars 1897. Bland tidningens medarbetare fanns bland annat: Verner von Heidenstam, 
Gustaf Froding och Carl Larsson. Strix ar aven det latinska namnet for uggla. 
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Det ar alltsa Albert Engstrom som har skickat kortet. 
1911 var aret innan det infordes alkoholfOrbud pa Island 
sa Albert behovde inte vara utan nubbe under sin resa. 
Tva ar senare kommer boken "At Hacklefjall : minnen 
fran en Islandsfard". I boken skriver Engstrom att han 
reser med den norska passagerarangaren Flora fran 
Siglufjorour till Reykjavik med uppehall i isafjorour och 
Stykkisholmur. 
Albert Engstrom har kopt kortet i Siglufjorour, skrivet 
det i isafjorour och kanske har han sjalv postat kortet pa 
postexpeditionen i Stykkisholmur. 

Kort biografi: 
Albert Engstrom, fodd den 12 maj 1869 i Lonneberga, 
Kalmar liin (Smaland), dod 16 november 1940 i 
Stockholm, svensk konstnar, tecknare och forfattare. 
Ledamot av Svenska Akademien fran 1922. 

Det ar val inte otroligt att Axel Klinckowstrom och Albert Engstrom nagon gang har triiffats 
fast de var sa olika. Det finns emellertid en rolig koppling mellan dem via tre andra personer. 

Axel 
Klinckowstrom T X 

Vilka iir de tre svenska personerna T, X och E? 
Vilka iir sambanden med Axel och Albert? 

En ledtrad till person X ar detta citat: 

E 

Se pa gubben i den grona baten I hur han vevar upp sin stora hav 
Ser du lOjorna se hur de glittrar, I faglarna i stromparterren kvittrar 
Ser du masarna och hor du goken? 

Svaret kommer i niista Rapport. 

Litteratur: 

Axel Klinckowstrom 
"Bland vulkaner och fagelberg. Reseminnen fran Island och Faroarna." 
P. A. Nordstedt & soner, Stockholm 1911. 

Albert Engstrom 
"At Hacklefjiill: minnen fran en Islandsfard." Lundquist, Stockholm 1913. 

Albert Engstrom 

Brevkortet fran Albert Engstrom har viinligen stallts till fOrfogande av Stig Osterberg. 

Kaj Librand 
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Iceland Sparimerki Cover Delivers Christmas Greetings 

By Ellis Glatt 

Recently, a remarkable Iceland cover surfaced at an online auction, catching the attention of 
several Iceland collectors. The inland cover (shown in Figure 1), mailed from Reykjavik on 
December 22, 1962 to Hafnarfjordur, is franked with a strip of five 50 kr. Sparimerki 
adhesives and tied with a Reykjavik machine cancel. 
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For those not familiar with Iceland ' s Sparimerki, these are savings stamps sold by the Post 
and Telephone Administration between 1957 and 1984 to certain groups of younger workers 
who were required to set aside a portion of their wages through the purchase of these stamps 
to assist with future housing needs. The funds from Sparimerki purchases were subsequently 
transferred to the State Housing Foundation, where they were retained for the benefit of those 
who purchased the stamps. The stamps were sold loose and then affixed by the worker to 
pages in a special Sparimerki book. Pages were turned in monthly at a post office in exchange 
for a receipt issued to the worker. (A comprehensive history of Iceland·s Sparimerki issues 
can be found in the Porsteins reference cited below.) 

Iceland ' s savings stamps were never intended nor sanctioned for use in franking mail , which 
is what makes this cover so intriguing. 
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Man kan bara darfor spekulera i att avsandaren i bradskan klistrade pa vad han trodde var ratt 
porto 250 (50 x 5) fOr lokalt brev utan att inse att Sparimerki var utfardade i Kronur och inte i 
aur. Tydligen blev det inte sa att avsandaren fick tillfalle att posta sitt brev under tiden i 
Hafnarfjordur utan postade det istallet i narheten av Reykjavik, kanske under en sista-minuten 
julhandelsrunda. Det kan inte ha varit hans ursprungliga tanke eftersom normalt inrikesporto 
(Reykjavik - Hafnarfjordur) var 350 och inte 250 aur. Under alla fOrhallanden, fransett det 
icke korrekta anvandandet av Sparimerki, sa var forsandelsen fran Reykjavik med 250 Kronur 
i porto kraftigt overfrankerad. 

Forfattaren onskar hora om det finns flera exempel dar Iceland Sparimerki har anvants som 
brevporto. 

Forfatta~en framfor sitt tack till Por I:>orsteins for att han delade med sig av sin kunskap kring 
historien med brevet och hans betydande forskning om Iceland Sparimerki i allmanhet. 
Forfattaren tackar ocksa Brian Flack for hans hjalp att klargora Islands inrikes- och 
lokalportotaxor. 

(Onskar ni kontakta forfattaren ar hans adress: Elis Glatt, PO Box 80628 , Las Vegas, NV 
89180-0628 USA eller per mail elisglatt@att.net) 

Referenser: 
I>orsteins, I>or: Gjalda og SOfnunarrmerki auk Stimpla a lslandi , Reykjavik, 2000. 
Flack, Brian: Postal Rates in lceland 1870-1997, Scandinavian Philatelic Society England, 1998. 

Tankar frc!m Kassoren 

Jag har nu varit kassor i foreningen sedan 1991 , i 16 ar, tank vad tiden har gatt fort. Jag 
trodde aldrig att det skulle bli sa har lang tid och min tid verkar fortfarande paga da jag blev 
omvald pa arsmotet for ytterligare tva ar. Samtidigt har jag upplevt tre redaktOrer som alla har 
gjort ett stort arbete med tanke pa hur svart det ar att erhalla material for Rapporten. 

Nummerstampelsamlandet har blivit svarare med tiden da det hela tiden kommer nya samlare 
av detta omrade, samtidigt ar det spannande att se alla auktionslistor om det finns stamplar 
som man ar intresserad av. I detta fall ar var hostauktion i Goteborg en veritabel guldgruva for 
oss stampelsamlare, heder at alla inlamnare som har sa bra material att salja. 

Nu har vart Orebromote avverkats, tyvarr var det inte fler medlemmar an de som besoker oss i 
Stockholm och Goteborg. Det ar trakigt for Er som missade detta mote. Kaj holl ett foredrag 
om Gullfoss-utgavan som var valdigt intressant. Vi hade auktion pa mycket bra material med 
laga priser som passade manga av deltagarna. Senare i host, oktober, skall vi aka till Island for 
att fira den Islandska klubbens 50-ars jubileum och det ar ett antal av oss som staller ut dar. 

Pa arsmotet 2006 avgick var mangarige ordforande Stig Osterberg. Stig ar medlem i 
foreningen sedan 1964, sa han har sett manga stora Islandsamlare passera revy. Stig valdes 
sedan som Stockholmsforeningens andre hedersordforande. Heder at en sadan stor filatelist. 

I host staller foreningen ut Nummerstampelhandboken pa BOFILEX i Boras samt aven pa 
RekSyn07 i Reykjavik. 

Le if Nilsson 
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Polarpost pa auktion 

Den 3 april i ar salde auktionsforetaget Nutmeg Stamp Sales Inc. en omfattande samling 
polarpost. Det som dar fangade mitt intresse var ett antal forsandelser med det privat 
framstallda market "1 0 me, 1 Gmnlandske Luftpost" . Market som skapades av amerikanen 
Rockwell Kent i samband med en tysk filminspelning pa Gronland ar 1932 ar synnerligen 
eftertraktat. Med en forsta upplaga pa endast 75 marken sa forstar man det. Market var aldrig 
giltigt som porto och nar det danska Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvresendet 
sedermera fick kannedom om det sa forbjods det helt. Nar tillfalle ges, i nagot av de 
kommande numren av Rapporten, sa ska jag beratta om derma filminspelning , benamnd 
expedition, dess regissor Arnold Fanck och aviatOren Ernst Udet. 

Samtliga har nedan beskrivna forsandelser ar poststamplade i Kopenhamn den 21 maJ 1933 
(vid ankomsten?). Kuriost ar att det ar olika stamplar som anvants. 

~-v.);~y \Jr~~~t-~,v.,;w(,.-, . 
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Brevkort med. Rockwell Kents privat framstallda 
luftpostmarke. Tvaradig rakstampel "Ernst Udet, 
Gronland Reise 1932". Kortet ar daterat den 1 oktober 
1932 i Igdlorsuit(?) och bar texten : "1. Luftpost in 
Gmnland, Nugaitsiak - Igdlorsuit - Umanak. 
Flugzeug: Klemm 1)2269". De ovala "kolonien
stamplarna" overensstammer med flygrutten. Kortet ar 
signerat av Udet och ar adresserat till honom sjalv. 
Den danska frankeringen (15 ore) motsvarar portot till 
Tyskland. Det namns inte i auktionsbeskrivningen om 
kortet har nagra tyska ankomststamplar. Kortet saldes 
for USD 4000, som var forvantat forsaljningspris. 

Brev med den roda ovala expeditionsstampeln 
"Universal I Dr. Fanck, Greenland-Expedition". 
Den danska frankeringen motsvarar portot inom 
Danmark. Brevet saldes fOr USD 4200. Forvantat 
forsaljningspris var USD 2500. 

Brevkort med Udets egen tvaradiga rakstampel , den 
roda ovala expeditionsstampeln, flera ovala "kolonien
stamplar" samt tva fiskala avane-stamplar(! ?) nr.28 
och nr.30. Kortet ar signerat av Udet. Kortet bar, 
fOrutom det malplacerade Pakkeporto-market, dansk 
frankering (50 ore) som motsvarar luftpostportot till 
Schweiz. Enligt uppgift saknas schweiziska 
ankomststamplar och kortet har sannolikt befordrats 
endast internt. Kortet saldes for USD 6000. Forvantat 
forsaljningspris var USD 3500. 

Fortsattning pa sidan 15 
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Most Likely Scenario 
From the December 22, 1962 cancel, we can determine that it was mailed on a Saturday, with 
only one postal delivery day remaining before Christmas. One might surmise that the sender. 
in this instance, probably ran out of regular postage stamps in the midst of his last-minute 
Christmas mailings and substituted some of the Sparimerki he had on hand. 

We also know, from many other postal hi story examples, that postal clerks in Iceland were 
often very forgiving, or at least indifferent, when it came to incorrectly franked mailings . For 
example, numerous underfranked covers can be found dating hack to the early 1900s. often 
the result of Iceland's complex and sometimes confusing postal regulations. Until novv, 
however, Sparimerki frankings on ordinary mail have not been reported. Nevertheless. 
considering the timing of this cover, a probable last-minute Christmas letter, it is unlikely that 
a postal. clerk in the holiday spirit would have rejected such a letter, even with invalid 
Sparimerki affixed . 

Another question is why the sender would have affixed stamps in the amount 250 kr. Inquiries 
to several authorities on Ice land's revenue/fiscal issues and inland postal rates led to the most 
likely explanation. However, the most enlightening facts came from Icelandic expert. author, 
and fellow SCC member l>6r I>orsteins. who was personally acquainted with the subject cover 
and who also was familiar with its origin and its sender. 

According to Porsteins, the mailing conta ined a last-minute Christmas greeting from a son to 
his mother, both of whom lived in Hafnarfjordur at the time. The local rate in l 962 for a 
standard letter (up to 20 grams) sent within the same postal delivery area was 250 aur. (This 
would have applied to mail between local Hafnarfjordur residents.) The Sparimerki. 
however, were all issued in kronur denominations, the top value in the series (as of 1962) 
being the 50 kr. stamp used by the sender. 

One can speculate, therefore, that, in the rush of the moment, the sender affixed what he 
thought was the appropriate 250 (50 x 5) face amount in stamps for a local mailing. not 
realizing that Sparimerki were denominated in kronur and not aur. Obviously, the sender 
never got around to mailing his letter while in Hafnarfjordur. but mailed it from nearby 
Reykjavik instead, perhaps during a last-minute Christmas shopping trip . That must not have 
been his original intention, since the applicable inland letter rate (Reykjavik to HafnartJordur) 
was 350. not 250 aur. In any event. notwithstanding the inappropriate Sparimerki use. the 
final posting from Reykjavik with 250 kr. affixed was still grossly overfranked. 

The author would like to hear about any other examples of Iceland Sparimerki used on 
mailings . 

(Acknowledgments: The author thanks P6r Porsteins for sharing his insight regarding the hisr01 y of 
the subject cover and his extensive research on Iceland 's Sparimerki, in general. Thanks also to Brian 
Flack for his help in clarifying issues regarding Iceland ·s inland and local postal rates. 

(Editor 's note: The author mav be contacted at Ellis Glatt. PO Box 80628, Las Vegas. NV 89180-
0628 USrl.. or email ellisglatt!{]Jatt.ner.) 

References: 
J:>orsteins, J:>6r: Gjalda og Sofnunarmerki auk Stimpla a Islandi, Reykjavik, 2000. 
Flack, Brian: Postal Rates in Iceland 1870- 199 7. Scandinavia Philatelic Society, England, 1998. 
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Island Sparimerkibrev med en julhalsning 

Ellis Glatt (Oversattning Tom Rinman) 

Rapport Nr 146 

Publicering sker med tillatelse fran Scandinavian Collectors Club. Artikeln har publicerats i 
majnumret 2007 av The Posrhom. 

Nyligen dok ett ganska anmiirkningsviirt Islandsbrev upp pa en niitauktion som fangade 
manga Islandssamlares uppmiirksamhet. Inlandsbrevet (se bild), siint fran Reykjavik den 22 
december 1962 till Hafnarfjordur, iir frankerat med ett 5-strip av 50 Kronur Sparimerki vilket 
binds till brevet med en Reykjavik maskinstiimpel. 

Sparimerki 
For er som inte kiinner till Islands Sparimerki sa iir dessa ett slags sparmiirken som saldes av 
Posten mellan 1957 och 1984 till en speciell grupp av yngre arbetare som maste siitta undan 
en viss del av lbnen genom att kopa dessa Sparmiirken for kommande bostadsbehov. 
Pengarna fran kopen av dessa Sparmiirken overfordes till .. State Housing Foundation·· for 
riikning for dem som kopt dessa Sparmiirken. Miirkena saldes losa men klistrades in i en 
specie!! Sparimerki-bok. Sidorna liimnades manatligen in till ett postkontor mot erhallande av 
ett kvitto till forman for arbetaren. (En innehallsrik historia kring Islands utgava av 
Sparimerki kan ni finna i Porsteins handbok, se under referenser nedan.) 

Islands Sparimerki var aldrig avsedda eller godkanda som frankering av brev vilket gor dena 
brev sa fangslande . 

Mest troliga scenariot 
Fran avstiimplingen den 22 december 1962 kan vi bestamma att brevet postades pa en sondag 
med endast en postleveransdag kvar innan julafton. Man kan kanske gissa att avsiindaren i 
detta fall formodligen blev utan vanligt porto mitt i sista minuten for julkortspostandet och 
ersatte dessa med nagra Sparimerki som han hade till hands. 

Vi vet ocksa fran andra posthistoriska handelser att postpersonalen pa Island ofta var 
forlatande - eller atminstone likgiltiga - nar det kom till ej korrekt frankerad post. Till 
exempel har det aterfunnits otaliga underfrankerade brev tillbaka till tidigt 1900-tal vilket ar 
ett resultat av Islands komplexa och ibland forvillande postreglemente. Fram tills idag bar 
dock inget vanligt brev frankerat med Sparimerki blivit rapporterat. Icke forty - med hansyn 
till tiden for brevets avsandande - en sista minuten julhalsning - ar det osannolikt att ett 
sadant brev skulle bli avvisat en posttjansteman i julstamning trots frankeringen med ett 
ogiltigt Sparimerki. 

En annan fraga iir varfor avsandaren klistrade pa miirken till ett viirde av 250 Kronur. 
Forfragningar till flera experter pa Islands utgavor av avgiftsmarken (revenues/fiscals) och 
taxor for inlandspost ledde slutligen till den troligaste forklaringen. Den mest informativa 
upplysningen kom dock fran Islandsexperten, forfattaren och den gemensamma SCC 
medlemmen Por Porsteins som personligen var bekant med objektet och som ocksa kande till 
bakgrunden och dess avsandare. 

Enligt Porsteins inneholl brevet en sista-minuten julhalsning fran en son till sin mor, vilka 
bada bodde i Hafnarfjordur vid den tidpunkten. Lokaltaxan 1962 for ett vanligt brev (upp till 
20 gram) vilket sandes inom samma postuppsamlingsomrade var 250 aur (som borde ha varit 
gallande for post mellan lokalt boende i Hafnarfjordur). Sparimerki var dock utfardade i 
kronor. hogsta valbren i serien for 1962 var 50 Kronur-market vilket anvandes av avsandaren. 
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BOFILEX 07, 14-16 september 2007 

Jag hoppas att ni alia har bokat in ett besok pa arets storsta nationella frimarksutstallning 
BOFILEX 07 som ar helgen 14 - 16 september i Boras. Om inte sa viii jag starkt 
rekommendera att ni alia gor detta. Manga av oss inom foreningen i Stockholm och Goteborg 
kommer att vara pa plats onsdag - sondag for att hjalpa Borasforeningen samt givetvis 
viktigast av alit vara dar alia utstallningsdagar och sprida propaganda om vara 
samlingsomraden. Varje utstaliningsdag skali vi se till att halla minst ett foredrag med bilder 
och ute bland ramarna skali de flesta av oss medlemmar som staller ut pa Bofilex finnas 
tillgangliga vid vara samlingar for att kunna beratta lite om det vi staller ut. Inga tider ar annu 
spikade men vid informationsdisken i entren till utstaliningen sa kommer det att finnas ett 
program med tider for de olika foredragshallarna. 

Utstallningen ager rum pa Ahaga, Lillavagen 4 i Boras. Denna nas fran Riksvag 40, avfart 86 
mot Riksvag 27 och Vaxjo. Utstallningens oppettider ar foljande: fredag 10.00- 19.00, lordag 
10.00- 17.00, sondag 10.00- 15.00. 

Foljande medlemmar Staller ut samlinoar inom v~'ira omraden· "!">' 

Rolf L Johansson DVI 1758- 1880s 

Kaj Librand Gull foss 

LeifNilsson Island - Nummerstamplar 

Johnny Pernerfors Island 1873- 1943 

Johnny Pernerfors Semestermarken "ORLOF" 1944- 1973 

Steen Jack Petersen 
De postala forhallandena pa Faroarna under 
andra varldskriget 

Douglas Storckenfeldt Island fram till 190 1 

Stig Osterberg Tva Kungar 

6 f'll vnga som s a er u mom vara omra en: 
Kaarlo Hirvikoski Island 1876-1960 
Jan Palmen Gronlandska frimarken med forelopare t.o .m. 1963 
Lars-Erik Thorsson DVI 1855-1 917 

For mer information kontakta: 
Johnny Pernerfors, Draggensgatan 5, 418 77 Goteborg. 

Johnny Perne1jors 

Tfn/fax. 031-54 88 78 
E-post: islandsklubben@bredband.net 

BOFILEX 07 

8 ramar 

1 ram 

5 ramar 

8 ramar 

1 ram 

6 ramar 

7 ramar 

6 ramar 

5 ramar 
3 ramar 
5 ramar 

Vi fran foreningen sam aker till Boras och hjalper till kommer att bo pa 
"Vi la mini hotel & vandrarhem" pa Lilla Brogatan 11 , ~ 033-22 69 69 . 

E-post: vilavandrarhem@swipnet.se Webbsida: www.vila .nu 
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ReykSyn07 och Felag frimerkjasafnaras 50-ars jubileum 

Felag frimerkjasafnara (Islands Filatelistforening) bildades den 11 juni 1957. Klubben firar 
sitt 50-ars jubileum ar 2007 med manga intressanta evenemang. av vilka ett iir en nationell 
filateliutstallning som ager rum den 11- 14 oktober 2007 i Reykjaviks sradshus . 

Forhoppningsvis kommer utstallningen att inspirera samlare, speciellt unga sadana, och 
framja intresset for filateli. Valkomna till Island! 

Program 

Torsdag: Kl. 16 :00 inviger Reykjaviks borgmiistare ReykS yn07 for utstiillare och 
medleminar i Felag Frimerkjasafnara. Gruppfotografering av alia Felag frimerkjasafnaras 
medlemmar. 
Utstallningen oppnar for allmanheten kl. 17 :00. 

Fredag: Utstallningen oppen kl. 08:00 - 19:00. Islands Centralbank visar sin samling av 
islandska mynt. 

Lordag: Utstallningen oppen 12 :00 - 18 :00. Samlarmarknad samt vardering av samlingar pa 
IOn6 kl. 13:00- 17:00. 
Kolaportio (Loppmarknaden i Reykjavik) bar oppet kl. 11:00- 17:00. 
Utstallningsbankett med prisutdelningsceremoni kl. 19:00- 23 :00 

Sondag: Utstallningen oppen 12:00- 17:00. 
Kolaportio (Loppmarknaden i Reykjavik) bar oppet kl. 11:00- 17:00. 

Felag frimerkjasafnara 
Sioumula 17 
IS-1 08 Reykjavik 
Island 

Kontaktperson: Brynjolfur Sigurjonsson 
e-post: brylli@ simnet.is 

Vara utsHillare fran Sverige och Danmark 

Per-Olof Abrahamsson 
Annorlunda makulering av islandska frimarken 
samt brev i, till och fran Island . 

Islandsamlarna N ummerstampelhandbok 

Kaj Librand Gullfoss 

LeifNilsson Islandska nummerstamplar 

LeifNilsson Siluettutgavan 1911 / 1912, ink!. provisorier 

Ulla Olson Postal stationery of Iceland 

Jolmny Pernerfors Island 1873 - 1943 

Johnny Pernerfors Konungsforin til Island 1907 

Carl Simonsen Island, Varianter 1873 - 1936 

Douglas Storckenfeldt Iceland until 190 1 

S tig Osterberg Iceland, 2 kings 

6 ramar 

li tteraturklassen 

1 ram 

5 ramar 

5 ramar 

5 ramar 

8 ramar 

1 ram 

5 ramar 

7 ramar 

6 ramar 
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Motesrapport fran brebromotet lordagen den 24 mars 

Vi var 14 stycken medlemmar som denna dag tagit oss till Orebro for det som vi numera 
kallar Riksmote. Kjell Idling som fixat med mycket av detta, hade sett till att det fanns kaffe 
och en macka eller en bulle nar man kom. Tack till Kjell for det du gjort infor detta mote. 
Tomas Olsson oppnade hogtidligt detta mote klockan 12 med att halsa alia hjartligt valkomna 
och hoppas att vi skall fa en trevlig dag tillsammans. Vi hade under dagen tva fina lotterier 
med fina priser. Tva narvaropriser lottades ut bland dem som var dar och de tillfOll Bjorn 
Soderstedt och Jan-Ove Brandt. Endast tva medlemmar hade tagit med sig delar ur sina 
samlingar som de visade men de var mycket fina det var Kjell Idling som hade en utstallning 
med vykort framforallt fran Brevens bruk och sedan hade Kaj Librand sin samling Gullfoss . 

Kaj var i;i.ven dagens foredragshallare som pratade just om Gullfoss. Det finnes ju en hel del 
varianter pa dessa marken och da aven Facit med var forenings hjalp uppdaterat sig pa just 
denna emission, visades exempel pa de fyra olika tandningarna mm. Det var ett mycket 
intressant fOredrag. Sedan kom ju Staffan Andersson med sina album och lador som vi alia 
sakert hittade nagot av intresse i till vara samlingar. . 

En mycket bra auktion med 56 objekt avholls med ett bra resultat. Johnny hade fran Goteborg 
med sig ett antal cirkulationshaften till beskadande. En del medlemmar hade aven med sig 
sina dubblettalbum som de andra kunde kopa eller byta till sig marken ur. Kaffe fanns ju som 
sagt hela dagen att forse sig med och det blev en mycket trevlig dag trots att lite for fa anslutit 
till detta mote. Vi som var tillresta sov over i Orebro pa Hotel! Skomakaren dar vi avnjot en 
god middag pa kvallen och dar aven de som inte overnattade var valkomna att dela var 
gemenskap. 

Detar ju som alltid trevligt att traffa likasinnade och att umgas i Foreningen Islandssamlarna, 
fragan ar bara hur vi ska gora nasta gang. V ad tycker ni medlemmar ute i landet? V ad skulle 
fa er att fOr en dag eller en helg aka till ett av vara moten? Hor av er till oss sa att vi till 2009 
kan planera in ett bra mote, det ar ju for Er skull vi anordnar dessa moten. 

Sekreteraren 

Polarpost pa auktion Fortsattningfran sidan 12. 

A ven detta brevkort bar, forutom U dets egen tvaradiga 
.. ... ~-~--........ ~ ' ~~£:;;~<~-- _.,,.~ rakstampel och den roda oval a expeditionsstampeln, 

/ ' · 

' 
' ~,-,,. -~-1~·i? o:: ;K!me<Jm -- samma myller av "kolonien-" och fiskalstamplar" . 

; ' ~~1~- : ..... . ... ,~.. 1" -~ - :::::: 

' (; _,,_;J , , "'"··.ll.\).;>,13~-- Kortet ar signerat av Udet. Kortet ar identiskt med OrnV· -----

.-- - ·::.-:_~ · · :X.. ~ 1 . I ./1 foregaende betraffande adressering men saknar / /.,, .,ned · Ur. ~--· -- --
' ~-·· - -----·- '•t:-.~. ' Rockwell Kents marke och Pakkeporto-market. Ocksa ------ ·-· 

-., J'rf.¥ ' . detta kort har dansk frankering motsvarande (;. .. _.;.:.-.~ :.·.~ . . . Y?r 

""' /~ . .;:;; , luftpostportot till Schweiz ( enligt uppgift saknas 
' 

•":/4.-.,.-L<- ..• t,/C~~~_; 

' - .... --/ 7 schweiziska ankomststamplar). Kortet sal des for USD - ~\ }:~-~ ,?:r:~-~ . :2uu~.(7'""'"'-·· J 
4000 . Forvantat forsaljningspris var USD 2400. 

Kalla: Auktionskatalog "Nutmeg Mail Sale # 138 . Airmail & Specialized Artie Flights", april 2007. 

Afats Edstrom 
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Bildsvep fran Orebromotet i mars 2007 

Johnny informerar om den kommande 
utstallningen Bofilex 07 . 

-~·~ 
< 

k..o ... -.Qo t 

.&..-:J 

~ 
I 

.... , .. ·! 
_...,_...:,.s 

--' .. , •• ~~ ,>• 

...... ..~ ··\;.,, 

En av de visade samlingarna satts pa plats. 

Kaj berattar om Gullfoss-utgavan. 

Fotograferade gjorde LeifNilsson. 

Motesdeltagarna pa helspann 
under auktionen . 

fT - • 

-· 
Fyndjakt bland handlarladorna. 

,1 
Middags(for)vantan 
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Resume trim varens moten i Stockholm 

1111. Tomas halsade 12 medlemmar valkomna till varens forsta mote. Istallet for att Tomas 
pratade om fiskutgavan sa pratade han om olika kamtandningar och dess olikheter. 
Narvarointeckningen vanns av Tomas sj alv och trostpriset gick till Jan Brandt. Hilmar hade 
gjort en fragesport med allmanna fragor om Island, den upplevdes som originell men det var 
inte forsta gangen som sadana fragor da det var en sadan fn1gesport i hostas . Vinnaren blev 
Leonard. En trevlig och bra auktion med gott resultat och cirkulationshaften fanns att fynda i. 

112. Till detta mote hade vi en gastande forelasare namligen Ingvar Larsson som talade om 
moderna fOrfalskningar pa svenska moderna marken. Det var mycket intressant. Han visade 
bilder och talade om hur dessa upptacktes och givetvis skillnaden mot de akta. Vi var 13 
medlenimar som lyssnade pa honom. Stig Osterberg vann inteckningen i narvarolotteriet och 
Leonard Karlsson tog hem trostpriset. Vi hade aven en auktion och lite plockande ur 
cirkulationshaftena blev det ocksa. 

113. Detta mote var tillika arsmote som redan refererats i forra numret av rapporten. Men 
sedan pa motet diskuterade vi det stundande jubileet 2012. Vad skall vi gora och var, vi hade 
hort oss for med postmuseets rutiner och skall arbeta vidare pa det. Auktionen var inte sa 
lyckad denna gang vi var ju bara 10 stycken som var dar. Var ordforande Tomas Olsson vann 
inteckningen i narvarolotteriet och Sven-Erik Ahgren vann trostpriset. 

1214. Nagra fler hade tagit sig till Ostermalm denna kvall , motet samlade 13 medlemmar och 
vi avhandlade lite om vad vi gjorde i Orebro for dem som inte var dar. Leif var forhindrad att 
delta och foredraget utgick. Auktionen salde bra denna kvall och nagra av oss hittade sakert 
nagot i cirkulationshaftena som gick runt bordet. Narvarointeckningen vanns denna kvall av 
Sven-Erik Ahgren och trostpriset vanns av Mikael Magnusson. 

19/5. Varavslutning i vackra Roslagen halls hemma hos Leif och Ann-Eva Nilsson. Mycket 
trevligt som vanligt och da brukar vi vara manga, sa aven i ar. 23 stycken hade hittat ut till 
Lei f. A ven gastande medlemmar fran Goteborg, det ar kul nar de kommer och gas tar oss . Det 
blev ett harligt sorl bland medlemmarna med diskussioner om frimarken och mycket annat. Vi 
avhandlade nagra punkter som att ny cirkulationsansvarig blir sekreteraren efter Stig. Det blir 
21 stycken som aker till Island och ordfOranden hade kollat upp av vi skulle kunna soka 
bidrag fran Nordiska radet for denna resa och detta skulle undersokas. Mats Edstrom skulle 
hallit foredrag om Islandska stampelmarken, men det blev tyvarr inte sa. En mycket fin 
auktion pa mycket fint och lite battre material avholls med gott resultat. Inteckningen i 
narvarolotteriet gick till Claes Forshill och trostpriset till Kjell Idling. 

Ha nu en riktigt skon och trevlig sommar 
onskar vi i styrelsen till er alia. 

A1ikae!A1agnusson 

Ordforande 
Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 
Suppleant 

Pa arsmotet i Stockholm sa valdes som: 
Tomas Olsson Revisor Jan-Ove Brandt 
Mikael Magnusson (I ar kvar) Revisorsuppleant Bjorn Soderstedt 
Leif Nilsson Valberedning: Leonard Karlsson 
Kjell Idling Sven-Erik Ahgren (sammankallande) 

Hilmar Eliason 
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/SLANDSKLUBBEN I GOTEBORG varen 2007 

V arsasongen 2007 fortsatte 12 mars med tema "Moderna varianter pa islandska frimarken 
fran 1980 till idag.". Jolmny Pernerfors visade delar av sin samling. Narvarovinsterna tillfoll 
Harry Ahlman och Lennart Larsson. 19 medlemmar var narvarande. 

Den 16 april besoktes motet av 20 medlemmar. Motestema var "Spitzbergen Crusie Mail 
1890-1914", Jolmny visade bilder ur det nya haftet (eng. text) som beror posten pa 
Spetsbergen 1890-1914. Harry Ahlman och J -0 Artvik fick narvarovinstema. 

Turisthotellet vid Advent Bay som ocksa 
tjanade som postkontor (vykort). 

Till vanster: 
Lokalfrimarken fran Spetsbergen 1896. 

':t 
'. c . . ~· ~:~ . "' ~~:.:~·// ., _. --,; 

Norsk brevkort skickat fran Advent Bay till 
Tyskland 11 juli 1898. 

Vid mOtet den 14 maj var 17 medlemmar narvarande. Forslag till "Ny och forbattrad 
katalogisering av Gullfoss-avsnittet i Facit'' presenterades av Kaj Librand och Tom Rinman. 
Forslaget innebar att alla tandningar som forekommer pa frimarken i denna serie katalogiseras 
var for sig. Tidigare har endast automattandade frimarken varit specificerade. 
Narvarovinstema tillfoll Owe Jacobsson och Rolf Gustavsson. 

Tva av "Gullfoss-frimarkena". 

Kaj Librand 
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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 fran Island. Den visar avbildningar pa brev som har 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa battrafiken. 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) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Reviderad och helt omarbetad med alla 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 in gar porto in om Sverige) 

KRONSTAMPELHAN DBOKEN. 
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@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) 

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.nilsson(a) telia.com 

All the prices above include postage. Payment to PayPal account leif.a.nilsson@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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Hastens moten i Stockholm 

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

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

619 Motesinnehall ar annu inte klart, men som vanligt blir det bl.a. liten auktion. 

4110 Motesinnehall ar annu inte klart, men som vanligt blir det bl.a. liten auktion. 

1111 Motesinnehall ar annu inte klart. men som vanligt blir det bl.a. liten auktion. 

6112 Julavslutning med sedvanlig lussebulle och glogg. Liten auktion. 
bvrigt motesinnehall ar arum inte klart. 

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

Tavlingsdags! 

Det var nagra fler som tog chansen att rosta fram Faroarnas vackraste frimarke. Det var tre 
medlemmar som skickat in fyra roster pa denna "tavling". Trevligt da aven svar fran 
medlemmar utanfor Sverige inkommer som det gjort nu. De frimarken som de rostat pa ar: 
Blocket Vikingar i Nordatlanten, Blocket fran invigningen av Nordenshus 1983, Faroisk 
brevbarare (F 25) samt Facitnumrher 13 mect motiveringen att det ar en fin Slania gravyr. 

Ni tre som kommer att fa ett pris med posten ar foljande medlemmar: 

Kjell Hedman, Eskilstuna Lars Jalkevik, Falun Eddy Vieijra, Deurne, Belgien 

Sa till denna nummers utlottning, da fortsatter vi varan rundtur i de omraden som tillhbr 
klubbens samlingslander och tar oss till Danska Vastindien. Skriv ner pa ett vykort vilket 
frimarke ni tycker ar vackrast av de frimarken som ar utgivna fran Danska Vastindien. Skicka 
det till Sekreteraren, Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen, Sverige. fore 
den 27 juli saar ni med om att vinna ett fint pris i form av nagot filatelistiskt. 

Det kommer s_enare en sammanstallning pa alla frimarkena som rostats fram fran de olika 
landerna. 

Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 

924 Sune Alm, Hallstavik 
G925 Gustaf A. Gustafsson, Selfoss, Island 
926 Gunnar Palsson, Vopnarfjorour, Island 

927 Anders Ahlquist, Arsta 
G928 J6n Olafsson, K6pavagur, Island 
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Sept 20 

Okt 18 

Nov 3 

Nov 14 

Dec 13 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Program for hasten 2007 

lnvigning av den nya mbteslokalen och Rapport fran BOFILEX 07. 

(OBS! 3:e torsdagen) 

Rapport fran Reyk.-Syn 07 . 

(OBS! 3:e torsdagen) 

Star HOSTAUKTION 

(Preliminar datum) 

lslandska Postens gavomappar. 

(OBS! 3:e onsdagen) 

Sedvanligt julmote med Glbgg och lussekatt. 

(OBS! 2:a torsdagen) 

Valkommen till hostens mbten och ta del av kvallens 
tema och den sedvanliga mbtesauktionen . 
Vi bjuder pa kaffe med nagot gott till . 

Vi traffas pa torsdagar 
(undantaget november da motet ar pa en onsdag) 

i klubbens nya lokaler i 
Gamlestadens Medborgarhus pa Brahegatan 11 , 

hallplats SKF 
(sparvagn 6, 7 och 11 samt buss 56, 58 , 59 och 69). 

Moteslokalen oppnas 18.30 och vi borjar motet 19.00. 

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

Email: islandsklubben@bredband. net 

HEMSIDA: http://hem. bred band. net/islandsklubben 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 

Foreningen lslandssamlarna 
Postgiro 40 29 57-5 BICNDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Ordforande 
Tomas Olsson 
Multragatan 50 
162 55 Vallingby 
Tel/Fax 08-87 49 27 
svensson . olsson@chello . se 

Redaktor Rapport 
Mats Edstrom 
Lidnersgatan 1 OA 
112 53 Stockholm 
Tel 08-656 54 80 
mats.edstrom@karolinerna.se 

lslandsklubben i Goteborg 

Ordfbrande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031-54 88 78 
pernerfors@bred band. net 

Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Frbvigatan 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 

Medlemsavgiften for 2007 ar SEK 100:-

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
isl .kassoren@telia com 

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

Medlemmar boende utanfor Sverige betalar via PAYPAL till leif.a.nilsson@telia.com 

The annual membership fee 2007 is SEK 100:-
Residents abroad can pay trough PayPal to account leif.a.nilsson@telia.com 

Bestall gamla Rapporter kostar bara 10:-/nummer +porto, dessa 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 uppg ifter 
om sarskilda samlingsomraden sam var och en anmalt. Registret far endast anvandas internt inom foreningen och klubben 

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