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En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Alia lasare halsas harmed valkomna till ett nytt ar med var Rapport. Forst viii jag 
beklaga att den trycktekniska kvaliteten pa det forra numret inte blev riktigt bra. 
Olyckligt da numret inneholl manga bilder som inte gavs riktig rattvisa. Jag beklagar 
ocksa att inledningen pa artikeln om Angus Muncks helsaker blev lite egendomlig. 
Jag glomde helt enkelt bort att skriva fardigt min referens till en tidigare artikel i 
amnet. Nu paverkade denna fadas inte lasbarheten i Leif Fuglsigs utmarkta artikel. 
Jag har hursomhelst inte fatt nagra synpunkter pa det forra numrets brister. 

Detta nummer, synnerligen trevligt och med variationsrikt innehall - om jag far saga 
det sjalv, utkommer senare an normalt ar. Vi brukar ju invanta rapporteringen fran 
vart arsmote i borjan av manaden. Detta, tillsammans med paskhelg och viktig "sista 
minuten information" gar att det kan bli april innan denna Rapport nar lasekretsen . 

Paskhelg ja , vadermassigt kandes det mer som jul. Naja , man ska inte ta ut 
nagonting i forskott. Vi har ju alit aprilvader kvar att forundras over. Oforstaende star i 
alia fall var flora och fauna med tanke paden varma inledningen pa a ret. 

Detta nummer av var rapport ar, som sagt, variationsrikt med nagra artiklar som bar 
vacka nyfikenheten till liv hos lasekretsen. Jag tanker pa Johnny Pernerfors 
nyupptackta variant. Du har val kontrollerat dina islandska marken? Nagot som gar i 
alia fall mig nyfiken ar de rader i senaste AFA-katalogen som var ordforande 
uppmarksammat. Las darfor extra noggrant ordforandespalten denna gang . Jag ger 
nagra synpunkter pa delar av det kommenterade innehallet har i rapporten. 

Nasta Rapport ar nummer 150! Det kanns arofyllt att fa vara med och sammanstalla 
det. For att det ska bli ett bra nummer sa behovs hjalp med artikelmanus. Du hjalper 
val till med det? 

Mats Edstrom 
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Ordforandens rader 

Arsmotet 2008 har precis klarats av och kan sammanfattas med att styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet for rakenskapsaret samt omvaldes for ytterligare ett ar. Tydligen inga stbrre 
problem for valberedningen. Vi tackar for fortroendet. 

Jag har nyligen inhandlat AF A Specialkatalog 200S. Katalogen kommer ju inte ut varje ar. De 
narmast foregaende utgavorna kom 2002, 1995, 1987-1988, 1981-1982 och 1971. Katalogen 
ar naturligtvis ett maste for samlarna av de danska omradena. Specielit vili jag framhalla att 
Danmarks och Danska Vastindiens tvafargade utgavor behandlas pa ett konsistent satt som 
Facit inte ar i narheten av . Alla de klassiska utgavorna behandlas i ett specialavsnitt med alia 
tryckupplagor. Tank bara att i farg bland annat iliustrera alia de 130 tryckupplagorna av 4 ore 
tvafargad siffertyp och de 121 upplagorna for 8 ore si ffertyp! Om man dessutom har tiligang 
till Lasse Nielsens fantasti ska verk i sex band och pa 2000 sidor om de tvafargade sa ar man 
val rustad att tackla de problem som utgavan erbjuder. A v nagon anledning som jag inte 
kanner till sa ingar numera inte Islands frimarken i ~FA Specialkatalog. Kanske nagon av 
lasarna kan informera om orsaken? · 

Jag samlar ju garna de Gronlandska markena och da speciellt de tidigaste markena - Pakke
Porto markena. I arets upplaga av AF A Special har Gronlandsavsnittet omarbetats och dar har 
jag hittat information som jag inte kande till tidigare. 

Hor bara har (i fri oversattning) " Inforseln av Pakke-Porto markena 1905 skall ses som en 
bricka i det politiska spelet kring Gronland vars framtid holl pa att formas vid denna 
tidpunkt" . Det har har jag inte hort tidigare och jag hoppas att det bland vara medlemmar 
finns de som kan utvidga min och var kunskap om vad det har handlar om. Jag gissar att USA 
var inblandat pa nagot satt? Island, Gronland och Faroarna var ju inte bilander till Danmark 
utan till Norge anda till freden i Kiel 1815 da Danmark forlorade Norge till Sverige men 
Norges bilander fbljde inte med. Norge har forsokt att fa det har rattat utan framgang . Numera 
kanske det inte betyder sa mycket for Norge? 

Jag fortsatter- "Motivet pa frimarkena var politiskt. Isbjornen fran riksvapnet som symbol fOr 
hela Gronland och dessutom i en skold som krontes av en dansk kungakrona". Vad betyder 
allt det har? Det forefaller som om det var en provokation? Kan nagon bringa klarhet i amnet? 

Dessutom, forsaljningen av Pakke-Porto frimarken till samlare blev tillatet forst sedan avtalet 
med USA om forsaljningen av Danska Vastindien blev klart 1916. Det forefaller som om det i 
avtalet om kopet av Danska Vastindien ingick en klausul med i1meborden att USA erkande 
Danmarks overhoghet over hela Gronland! Och att forst darefter kunde Danmark agera friare! 
Jag hade ingen aning om att det fanns ett sadant samband! Jag hoppas verkligen att det finns 
de som kan bringa klarhet i dessa sporsmal! 

He1gen 19- 20 april avhalls forbundets kongress i Falkenberg. Forbundsstyrel sen foresUir att 
arsavgiften hojs fran 380:- till 480:- for medlemmar i SFF-forening. Det ar naturligtvis 
svarsmalt men med rorelseforluster pa 202 155 :- for 2006 och 171183:- for 2007 ar det ju 
uppenbart att nagonting maste goras. Jag avser att delta i kongressen och emotser konstruktiva 
forslag pa atgarder. 

Tomas 
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Variant pa 3 skilding 

Som variantsamlare ar det inte speciellt ofta man hittar nya ej tidigare registrerade varianter 
pa Islandska frimarken och framfor alit inte pa Skildingutgavan. Darfor var det med extra 
spanning som jag i hostas invantade ett brev innehallande en 3 skilding som jag inkopt pa 
internetauktionen eBay. Man ar ju inte helt saker att bilden man ser, i detta fall pa en 

' internetsida, stammer med verkligheten. Ett flertal ganger har man ju blivit mycket besviken 
nar man fatt frimarket i sin hand. Derma gang var det dock med stor gladje jag kunde 
konstatera att bilden inte ljog utan det var faktiskt precis dct jag hoppades pa - En ny variant 
som jag under mina 25 ar som samlare av Islandska varianter ej tidigare hade sett eller last 
om. Som ni ser pa bilden nedan sa ar det ingen liten "flugprick" eller litet streck utan en rejal 
skada i den vanstra ramsidan i hojd med bokstaven I. 
Ramen b'ade buktar in och har spruckit isar samt sa har aven den inre tunna ramen samt forsta 
lodratta linjen i monstret fatt sig en stukning. Tyvarr sa har jag inte lyckas att finna ut 
positionen annu trots att jag har en mycket bra kopia (200 % forstorad) pa 3 skildingarket som 
firms pa det Danska postmuseet. Att varianten inte finn,s pa museets ark visar pa att skadan 
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fOrmodligen uppstatt i slutet av tryckningen och da kanske bara i 1 av dom 4 kvarts-
arkpositionerna. For er som inte kanner till tryckningen av skildingutgavan sa var det sa att 
man anvande sig av en klichesattning med 25 klicheer som sattes samman i ett 25-block och 
sedan tryckte man 4 ganger pa ett arkpapper fOr 100 mar ken. Sa normalt forekommer all a 
dom kanda varianterna pa skildingmarken pa 4 positioner i ett ark. Nar det galler 3 sk. sa 
anvande man 2 matriser for att framstalla klicheerna och den tydligaste skillnaden ar att den 
stora 3 :an lutar framat pa 13 av dom 25 sammansatta klicheerna. Brott i strecken framfor 3 :an 
ar ocksa ett kannetecken. Da 3:an lutar pa mitt marke sa kan man genast stryka 12 positioner 
och da det firms ett antal andra varianter kanda sa har jag kommit ner till 4 mojliga positioner, 
5, 13, 21 eller 31. For att eventuellt kunna losa fragan sa kravs en narmare studie i arket pa 
postmuseet i Danmark eller en studie av de 2 arken som finns bevarade pa Riksarkivet i 
Reykjavik. For den som onskar en skannad kopia av mitt marke hor bara av er sa sander jag 
en bild viae-post och all hjalp tas tacksamt emot. 
Bilden till hager nedan visar placeringen fOr Rak respektive Lutande 3:a i ett kvarts ark . 
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Rak 3:a respektive lutande 3:a med brott i strecken framfor 3:an. 

Johnny Pernerfors 
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Brev Norge- Island 

Det ar helt korrekt att brev mellan de tva landerna under perioden 9 april 1940 till inledningen 
av juni 1941 ar sallsynta. Jag kanner till ett brev sant fran Norge till Island under denna 
period. Brevet ar en trycksak frankerad med par av 7 ore posthorn och avstamplat Oslo 
Torshov i j anuari 1941. Datumet ar otydligt men pa brevet ar det noterat, 9 .1.41, vilket jag , 
uppfattar som avsandardatum. Brevet ar adres~erat till Islands nationalmuseum och ar i deras 
ago. Museets direktOr plejede att notera ankomstdatum pa brevet till museet och det har han 
ocksa gjort har: "Kom 9.VI.1941 " . . 
Den forsandelsevag John Torstad beskriver i sin artikel ar nog korrekt. Detta brev har tagit 
den motsatta vagen. Forsandelsetiden var 5 manader och pa vagen passerade brevet den tyska 
och den engelska censuren. Dessvarre har jag bara en dalig kopia av brevets framsida. 
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Olafur Eliasson 

Ny islandsk internationell svarskupong 

Alpj6oasvarmerki och IRC (International Reply Cupon) ar namnet pa islandska och 
internationellt. Svarskuponger trodde jag var nagot som hade upphort. Bl.a. i Sverige sa ar det 
sedan nagra ar sa. Svarskupongen ar av en helt ny typ som benamns "Peking modell nr.2". 
Motivet ar tva hander som mots. Giltigheten ar t.o .m. den 31 december 2009. Den 1 juli 2006 
utgavs denna sa ny arden ju faktiskt inte. 

For de 1asare som inte ar bekanta med svarskuponger sa fungerar de som svarsporto. Vid 
korrespondens bifogas kupongen och mottagaren lOser in denna mot ett frimarke for 
internationellt porto fOr ett brev i lagsta viktklass. 

Red. 
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Varning 

Det kan vara pa sin plats att vara uppmarksam pa objekt som utbjuds av frimarksauktionarer. 
Jag skall har visa tva objekt. 
Forst har vi Hopflug serie Facit 165-167, 1933 stamplad. Detta objekt bjods forst ut pa 
Feldmans auktion i Schweiz 3-4 okt. 2007, lot nr 11221 med ett utrop pa €1000 och saldes for 
€1600. Objektet visades pa Bofilex i Boras oc,:h d'a patalades det att stampeln som serien ar 
makulerad med kom forst 1937, det skickades aven e-postmeddelande till Feldman men ingen 
reaktion kom. Serien har en attest av KPK. 
Nu aterkom samma serie lot nr 1968 pa Hojlands auktion den 13 mars 2008 och da med ett 
utrop pa Dkr 15000:- och saldes for Dkr 17000:- +25% i paslag = 26700:- i Sek. 

Stamplad Reykjavik 10.VI.33, stampeltyp enl p6r :P6rsteins stampelkatalog B5a. 
Stampeln kom 15.5.1937 och var i bruk till 1953 . 

Nedan ser du hur stampeln ser ut som H6pflug serien ar stamplad med. OBS denna stampel 
har aven patraffats pa andra serier och marken. UPPMARKSAMHET PAT ALAS. 

Reykjavik 15 .5 .193 7- 1953 1937- 1953 

Nasta objekt som saldes hos Hojland vid samma datum. Lot nr 2046, FOSSVELLIR. 
Nummerstempel 31 pa parstykke To Konger, 3 Aur, gulbrun. Meget sjreldent stempel. Facit: 
+5000, utrop Dkr 1500:- saldes for Dkr 6500:- +25 % i paslag=l 0200:- i Sek. Stampeln ar 51 
om jamfor med dubbelkung 10 Aur rod. 

Lot 2046 Akta nummerstampel 3 1. 
Se skillnaden pa 3 :an! 

Sensmoral av detta ar att kunskap ger en okad sakerhet av att inte gora "tokiga" inkop. 
Aven attester kan vara fel nar man attesterar enbart marken EJ stamplar! 

Leif Nilsson 
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BROSTAMPELA.UKTION 

Tyvarr sa fick vi problem med tryckningen av var katalog for Brostampelauktionen som var 
planerad tilllOrdagen den 15 mars. Nytt datum ar nu satt till lOrdagen den 26 april. 

Denna auktion kommer att skilja sig lite mot var ordinarie auktion da utropspriserna for alla 
lOsa frimarken kommer att starta pa endast. 5 Kr medan breven kommer att ha olika 
utropspriser. Det ar 384 utrop for lOsa marken och 322 utrop med brev. Kvaliten pa 
stamplarna ar mycket varierande da vi valt att ta med minst en fran varje stampelort och typ 
som fanns med i samlingen som vi fatt mojlighet att auktionera ut for en av vara medlemmar. 
Detta innebar att man pa en del av stamplarna kan tyda ett fatal bokstaver medan en del ar 
Lyx eller Prakt stamplar. Pa brevsidan ar det ett flertal sa kallade "filatelistiska" brev men har 
skall man notera att breven ar i och for sig sanda direkt till ett postkontor med begaran om 
snygga avstamplingar samt sidostampel men breven ar trots allt postalt sanda till adressaten 
och korrekt frankerade. Alla marken och brev ar avbildade i respektive foto bilaga. Har nedan 
foljer nagra bilder pa ett antal objekt. 

. ID 229 268 282 

. . 

SKALAR 10.4.31 SY8RAFJALL 16.3.31 VI8EY 22 .5.31 
GROF HNAP(P) 11.11 . ?? Mycket vacker och ovanlig Mycket vacker och aven En mycket vacker violet! 
Lite svag stampel men stampel. denna ovanlig . stampel som ar svar. 
mycket svar. 

283 

Ovan 4 stycken mycket vackra maskinstamplar, 
AKUREYRI19.11 .1962, HAFNARFJORDUR 19.3.1964, 
ISAFJ0R8UR 25.10.1966 och SELFOSS 28.12.1965. 

Regrettably we have had some problems with the printing of our auction catalogue for the 
Bridge Cancellation auction witch was planed to Saturday March 15th. New date is set to 
Saturday April 26th. This auction will differ a little from our ordinary auction when starting 
prices for al stamps will begin at only SEK 5 while starting prices for letters will differ. There 
are 384 lots with stamps and 322 lots with letters . The quality of the cancellations varies a lot 
due to that we have tried to put in at least one cancellation from every place and type which 
was included in one of our member' s collection that we got the opportunity to auction out. 
Due to that you can in some cases only read out a few of the letters in the cancellation whilst 
some of them are luxury or splendours cancellations. Regarding the auction part with letters 
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' 
there are a lot of what we can call philatelic cancellations but here shall you note that these 
letters however is sent direct to post offices whit a request for nice cancellation of the stamp 
and a side cancellation and the letters is however postally sent to the addressee and with 
correct postage. All stamps and letters are shown in respectively photo enclosure. Below you 
can see a sample of the lots . 

He r r B . Besk ow 

Backsld:\.r:.~n 18 

BROMMA 
Sv erig e 

LOT 567, hiir ropas ut ett av de sa kallat "Filatelistiska breven", men tack vara var framlidne 
medlem Bernhard Beskow sa har denna relativt svara brostiimpel, som iir noterad anviind 
endast 1939 - 1967, blivit bevarad for oss samlare i en fantastisk stiimpelkvalite bade pa 
frimiirket och som sidostiimpel. Utrop endast 50 .-. 

LOT 567, here is one of the so called "philatelic cancellations", and thanks to our late 
member Bernhard Beskow this rather scarce cancel have been saved for us collector in this 
fantastic quality both on the stamp and as a side cancel. This cancel is only known to us 1939 
- 1967 and the starting price is low SEK 50.-. 

Johnny Pernerfors och Tom Rinman 
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Hostauktion ~008 

Som vi namnde i forra Rapporten sa har en del material redan borjat komma in till den stora 
hostauktionen och vi siktar fortfarande pa att genomfora auktionen Iordagen den 1 november. 
Nu ar det ocksa bestamt att Frimarken i FORUM fran och med i ar kommer att genomfOras 
endast vartannat ar i Kopenhamn och med borjan detta ar vartannat i Fredericia. Datum for 
den forsta FRIMARKEFORUM i Fredericia ar ~att 1till helgen den 7-9 november sa det passar 
ju oss perfekt att genomfora auktionen en vecka innan Fredericia. Som tidigare ar pa FORUM 
sa tar vi med oss det osalda materialet samt for dom som sa onskar tar vi med inkopt material 
for utlamning pa FRIMARKEFORUM. 
Vi kan ocksa saker rakna med att Islandsklubben i Danmark ser till att vi far ett eget klubbord 
for oss Islandssamlare nagonstans pa massan men om detta far vi aterkomma till senare. 

' 
For er som planerar att sanda in material till nasta auktion sa tank pa att bifoga en lista med 
katalognummer enligt Facit Special pa dom objekt ni sander samt om ni har onskema! om 
utropspriser. Vi tar bara 10% av saljaren pa salt material och som ni vet bara 5:- per objekt av 
koparen. Kontakta mig garna innan ni sander in mate"rial om ni har nagra funderingar eller 
fragor. 

Material till hostauktionen 2008 insandes senast den 3 1 maj ( eller enligt overenskommelse) 
till Jolumy Pernerfors, adress, e-post och telefonnummer finns pa sista sidan i Rappotien. 

As we mentioned in the previous Rapport some material has already started to come in to the 
big autumn auction which we still intend to hold Saturday November 1st. Now it is also 
decided that "Frimarken i FORUM" from next year will be held only every second year in 
Copenhagen and from 2008 every second year in Fredericia. The date for the first 
FRIMARKEFORUM in Fredericia is set to the weekend November 7- 9t11

. It suite us perfect 
to have the auction the week before Fredericia and as previous year in Forum we will take 
along unsold lots and for them who wishes we also can bring lots that you have bought for 
delivery at the exhibition FRIMARKEFORUM. 
We can also certainly count on that Islandsklubben in Denmark will arrange our own club 
table for us Icelandic collectors somewhere in the exhibition hall but this we have to come 
back to. 

For you who is planning to send in material to the coming auction remember to include a list 
with catalogue numbers according to Facit Special over the lots you are sending in and your 
wish for starting prices. The club only charges 10% for sold items and as you already know 
we take only SEK 5 per bought lots. Please contact me before you send in materials and if 
you have any questions. 

Material to the autumn auction 2008 shall be sent in at the latest May 31 (or according to 
agreement) to Jolumy Pernerfors. Address, email and phone number is available at the last 
page of "Rapporten". 

Johnny Pernetfors och Tom Rinman 
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BOFILEX07 

Har ar nagra bilder fran utstallningen i Boras 14-16 september 2007. 

Ett antal av vara medlemmar deltog i arbetet med att bygga upp utstallningen och montera 
samlingarna dagarna innan utstallningen oppnr.de. De bidrog ocksa till den snabba 
nedmonteringen pa sondagseftermiddagen. 

Lunchpaus under 
en av m6nterings
dagarna 

Fr. v. 
Bjorn Soderberg, 
Karl Erik Jagard, 
Bengt Pahlman, 
Tomas Olsson. 

Sommarvarmen 
fortsatte under 
utstallningsdagarna. 

Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg ordnade fyra foredrag om vara 
samlingsomraden. 

Tomas Olsson tackar Steen Jack Petersen for det intressanta foredraget om Faroarna. 
Tomas eget foredrag handlade om Gronlands Pakkeporto-marken. 
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Vanstra bilden: 
RolfL. Johansson, 
utstallare i Mastarklassen, 
hall foredrag om 
Danska Vastindien. 

Hogra bilden: 
Ami Gustafsson och 
Sigurour R. Petursson. 
tva besokare fran Island 
pa fyndjakt hos handlare. 

Det fjarde fOredraget om Islands pasta/a handelser halls av Johnny Pernerfors. 

Qt. • 
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Rapport Nr 149 

Tom Rinman studerar Stig bsterbergs samling Tva kungar medan Stig ser pa nagot annat. 

En lyckad utstallning med bra resultat for vara medlemmar som stallde ut sina samlingar och 
en av oss vann Grand Prix BOFILEX 07 i Mastarklassen. Pa nasta sida foljer ett utdrag ur 
Palmares (resultatlistan). 

Text: 
Bilder: 

Kaj Librand 
Johnny Pernerfors 
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Utdrag ur Palmares for BOFILEX 07 

Tva av vara medlemmar stallde uti Mastarklassen. 

Douglas Storckenfeldt 

Rolf L. Johansson 

Iceland unti£1901 

Danish West Indies 1758-1880s 

Rapport Nr 149 

Vinnaren blev Douglas Storckenfeldt som tilldelades Grand Prix BOFILEX 07 och samtliga 
exponat i Mastarklassen erholl utstallningcns guldmedalj . 

UtsHillare i ovriga klasser 

Traditionell filateli 

Goran Persson 
83 p Stor Vermeil 

Johnny Pernerfors 
83 p Stor Vermeil 

Stig Osterberg 
76 p Vermeil 

Posthistoria 

Steen Jack Petersen 
verdenskrig 
82 p Stor Vermeil 

Bengt Pahlman 
80 p Stor Vermeil 

LeifNilsson 
78 p Vermeil 

Enramsexponat 

Kaj Li bt·and 
81 p Stor Vermeil 

Ungdomsfilateli 

Folkomrostningen i Slesvig 1920 
Specialpris "Materialet" 

Island I873-19.J3 

Iceland Tvvo Kings 

De postale for hold pa Fciroerne under anden 

Specialpris "Forskning" 

King Christian X of Denmark 

Island - nummerstamp!ar 

Gulifoss 

Vilma Johansson Islands djur och natur 
65 p Silver 
Vilma ar barnbarn till Rolf L. Johansson. 

Litteratur 

F oreningen Islandssamlarna 
74 Star Silver 

Handbok over islcindska nummersrcimplar 
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Varens utgivningsplan for islandska frimarken 

Aret inleddes den 14 februari med tva utgavor om totalt fyra marken. 

500A. Islands seminarium 100 ar. ValOr 85 kronur. 

J .• 

501 A-D. Lejlighedfrimaerker, Kyssar. Va!Orer 65, 65, 75 och 85 kronur. 

Den 27 mars utges tre utgavor om totalt hela atta olika marken och dessutom en gavomapp. Utgavorna bestar 
bl.a. av ett miniark och tva olika haften. 

' -.,~., .• 

502 A-C. Islandsk textilkonst. Va!Orer 65, 85 och 110 kronur 

Medlemsannons 

Jag vi ll byta till mig Island fore 1945, Danska Vastindien, 
Gronland Pakkeporto, Faroarna provisorier. 

Jag har Norden, BRD, England for byte. 

Torgny Olsson, Hedkarbyvagen 70, 810 22 Arsunda 

no ISLAND 
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ISLAND 85 

iSlMJD 

H75 och H76. Gamla lantbruks
redskap. Tva olika haften om 

fyra marken i varje. 
Pris ISK 340 ( 4x 85 kronur) 
och ISK 440 ( 4x 110 kronur) 

13 Rapport Nr 149 

ISLMJO 85 

503A. Nordisk mytologi III (nordisk samutgava), miniark. 
ValOr 120 kronur. 

,....,..,... ____ , ___ -

G37. Gavomapp med de nordiska 
utgavorna Nordisk mytologi III. 

Nya medlemmar 

Vi halsar toljande nya medlemmar valkomna till toreningen: 

93 7, Bengt Harry Asp, Vasteras 

938. Torgny Olsson. Arsunda 



Fbreningen lslandssamlarna 14 Rapport Nr 149 

Den 8 maj ar det dags for annu fler marken. Denna g{mg ar det fern utgavor om totalt nio olika 
marken. Varav ett s.k. personligt frimarke och Europamarkena som dessutom utges i haften. 

65 

155 
ISLA NO 

120 
iSLJ\NO 

200- '-. , iSLAND 

._::.-..i• : 

504A-D. Islandsk 
industridesign. 
ValOr 65 , 120, 155 
och 200 kronur. 

ll<lfmlrlji'ln)ur 

505A. Geotermiska 
kraftverk pa Island 
100 ar. ValOr 75 
kronur. 

100 ;lr; l -

"" ' c 

~ 80 

iSLAND 

2008 

/ . ,.., .. <· "' •v, 

506A. 
Hafnarfjorour 
1 00 ar. V a !Or 
80 kronur. 

507 A-B. Europa 2008 . 
Brevet. ValOr 85 och 
110 kronur. 

H77 och H78 . 
Europafrimarkena 
i tva olika haften om 
tio marken i varje. 
Pris ISK 850 (lOx 85) . 
Pris ISK 1100 (1 Ox11 0). 
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508A. Personligt utformat 
fri171arke. Offentlig utgivning av 

: Post Island. Utan angiven valOr 
och avsett for inrikes brev upp 
till 50 grams vikt. Pris ISK 75. 

Rapport Nr 149 

Mer information om bl.a. frimarksutgivningen finner du pa Islandska postens hemsida. 
Webbadressen ar: wvvvv.stamps.is ·" 

Vill du kontakta dem, bestalla nagot eller oppna abonnemang nar du dem pa foljande satt: 
Postphil, StorhOfdi 29, IS-110 Reykjavik, Island. Tel. +354 580 1050, Fax +354 580 1059, 
e-postadress: stamps(a'lpostur.is 

Den kronta isbjornen - Politiskt sprangstoff eller bara en fabel? 

I detta nummer av var Rapport pa ordforandens sida refererar Tomas till nagra intressanta 
rader i Gronlandsavsnittet i den nya AF A-katalogen. Da Gronland ocksa ar ett av mina 
intresseomraden, i alla fall filatelistiskt, reagerar aven jag pa dessa uppgifter. Aven om mina 
kunskaper i amnet inte ar sarskilt stora sa kiilmer jag att jag borde ha hort talas om detta 
sammanhang. Att det ar 1905 hande saker det vet vi ju. Unionen mellan Sverige och Norge 
upphor och detta har sannolikt pa nagot satt aven paverkat Gronlands status. Vid en hastig 
sokning pa Internet sa anger Wikipedia, om an nagot difiust, ett samband. Sa tolkar i alla fall 
jag det. 

Nagot som daremot verkar "taget ur luften" ar att den kronta isbjornen pa pakke-porto 
markena skulle vara nagon slags ny symbol for gronlandskt frihetstankande. En symbol for 
GrOnland var den men inte speciellt 
rebellisk och framfor alit, den var ar 
1905 inte ny. De sa kallade 
Handelsstederne som drevs av 
KGH (Den Kongelige Gronlandske 
Hande[) sedan mer an ett 
arhundrade tillbaka hade redan ar 
1856 denna symbol pa sma 
betalningsmedel. Dar syns den 
kronta isbjornen tillsammans med 
den danske regentens monogram. 

Forts. pa sidan 20 
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Litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S. Arrevad, Danmark. Skriften behandlar samtliga till dags dato kiinda 
fartyg som bar trafikerat farvatten till och fdm Island. Den visar avbildningar pa brev som bar 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSHJEFTE om 
52 sidor. Skriften iir i A4-format och i !Osblads~stem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
SEK 104:- (I priset ing:lr porto inom Sverige) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Reviderad och belt omarbetad med alla nya ron som bar 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) tclia.com 

Books 

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@telia.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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Rapportens frimarksrostningstavling 

I forra numret skulle ni rosta pa det vackraste tjanstefrimarket och det har inkommit svar. Det 
har dock fallit sig sa att tre olika marken fatt lika manga roster var. Det ar utgavorna nummer: 
Tj6 , Tj72 samt Tj74. En rost vardera har dessa fatt namligen fran: Tommy Heurlin, Sundsvall. 
Leif Osterlund, Strangnas och Bo Kristiansson, SyalOv. Grattis till er som far vinsterna med 
posten. 

Nu till derma omgang av tavlingen. Rosta pa det frimarke fran Island som ni tycker ar 
vackrast fran republiken fram tillar 1969, det viii saga fran Facitnr: 268- 470. Vykmiet skall 
vara insant till sekreteraren fore den 3 maj. 

Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen. 

Rapport trim Foreningens Arsmote 

Torsdagen den 6 mars hade foreningen Islandssamlarna sitt arsmote och vi var 15 medlemmar 
som kommit till Ostermalms foreningsrad for att deltaga pa detta mote. Vi borjade som 
sedvanligt pa vara arsmoten med att ata en god landgang innan forhandlingarna klubbades 
igang. 

Var ordfOrande Tomas blev aven vad till att leda forhandlingarna och Mikael vald att skota 
perman. Det hela flot pa enligt dagordningen , var kassor gav en rappmi over vara ekonomiska 
tillgangar samt redogjorde for kommande och innehavande ars budget. 
Sedan da till valen, det blev inga forandringar i styrelsen utan var ordforande Tomas blev 
omvald pa ett ar, sedan i tur att valjas var sekreterare Mikael samt ledamot George som ocksa 
blev omvalda pa en tid av tva ar. Ovriga funktionarer blev ocksa omvalda. 

Ordforanden tackade for fortroendet for hela styrelsen och hoppas pa att vi skall fortsatta 
driva derma forening med framgEmg under det ar som kommer narmast och manga ar framat. 
Efter att Tomas klubbat av arsmotet vidtog vart ordinarie klubbmote med andra diskussioner. 
byten, cirkulationshaften samt en auktion. 

Ett tack till er medlemmar fran den "nygamla" styrelsen. som fatt fortroendet att leda derma 
forening ytterligare ett respektive tva ar till. 

Mikae! Magnusson. Sekreterare 
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Resume fran hastens Stockholmsmoten 

Hastens fdrsta mote bolls den 6:e september da 11 medlemmar hittat upp till fdreningsradet 
vid Faltdversten for att fa lite motessamvaro. Tyvarr hade vi ingen foredragshallare denna 
afton men Tomas som har lite av vatje i sin vaska visade oss ett par aktgangna klipp frim 
Gronland och som skickades runt for paseende .for alla. Cirkulationshaftena synades och 
nagra hittade nagot fynd. auktionen avholls ocks~ med ett mycket gott resultat. Leif \ann 
narvarointeckningen och Hilmar fick trostpriset. 

Den 4':e oktober hade vi aran att fa lyssna till Ingmar Spykman som berattade om sin samling 
med Gustav den V profil boger. Han visade varianter pa alla valorer med en hel del skojigt 
material sa som "postmastarhaften", en he! del brev med olika postgang och viktklasser + 
tillagg som da ger olika frankeringsmoj ligheter med de olika kungam~irkena. Utover detta sa 
rapporterades det fran utstallningen Bofilex dar medlemmar ur var fdrening stallt ut med gon 
resultat. Douglas S vann Grand Prix och Rolf I var med i Mastarklassen. V ar 
Nummerstampelhandbok belonades med stort silver 74 poang. Mats vann inteckningen ocb 
Tomas fick trostpriset. Vi var 10 styckena narvarande pa detta mOte. 

Den l:a november var vi bara atta som hittat upp pa Ostermalm och Islandssamlarnas mote. 
Vi fick en liten rapport fran islandsresan som varit i oktober. Det var en trevlig resa som ett 
25-tal medlemmar var med pa. Utstallningen var trevlig och det konstaterades att 1/3 -del av 
utstallarna var med i "var'' torening. Besoket pa Nationalarkivet var en bojdare. Da kvallens 
foredragshallare inte kom sa diskuterade vi lite om prissattningen pa olika utgavor, hur 
priset/vardet ar i forhallande till hur latta de ar att fa tag i. det galler ju bade postfriska och 
stamplade frimarken. Mikael vann inteckningen och Jam1e vann trostpriset. 

Julavslutning 6:e December da bela 17 styckena hade bittat till motet. Tank sa kul det blir niir 
det kommer sa manga! Leif boll foredrag om silhuettutgavan Fredrik VIII. Bladen som han 
monterat gick runt emedan Leif beriittade om de olika valdrerna och varianterna. Glogg. 
pepparkakor, kaffe och lussebullar avnjots. George fick niirvarointeckningen och trostpri set 
gick till Per-Olov. Tomas onskade alla sedan en god jul och ett gott nytt ar och pa aterseende i 
. . 
Januan. 

Enligt vart medlemsregister ar det nagra till som bor i Stockholms omnejd som skulle kunna 
ta sig i kragen ocb gasta oss pa nagot mote. Det tycker jag ocb bela styrelsen nog ocksa skulle 
vara trevligt. Auktion. Cirkulationshiiften och kaffe med dopp tinnes alltid pa vara moten 
samt trevlig gemenskap. 

Sa du som aldrig varit pa nagot av vara moten eller om det var lange sedan, kolla niir du kan 
komma niista gang vi har alltid moten forsta torsdagen i varje mfmad, om det inte iir 
nagon helg eller rod dag som infaller pa en torsdag som i var. Vi bar inget mote den 1 :a maj 
som iir en torsdag men nagra dagar senare bemma hos Leif den 3 :e maj . 

JY!ikaellvfagnusson, Sekreterare 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG vintern 2007-2008 

Hostsasongen 2007 avslutades den 13 december med traditionellt julmote. Narvarovinstema 
utgjordes denna gang av slipsar donerade av Roland Frahm. Samtliga motesdeltagare vann en 
slips utom forstapristagaren Berti! Westerberg som vann tva slipsar. Vid dragningen i 
Arslotteriet (baserat pa hela arets narvaro) gick vinstema till Rolf Gustavsson, Bengt 
Pahlman, Ingvar Ottosson, Valter Wittersheim, Nlls Lindmark, J-0 Artvik, Owe Jacobsson 
och Berti! Westerberg. Pa forslag av Ingvar Ottosson utdelades en julgava till 
motesdeltagarna. Gavan bestod av Fredrik VIII-blocket och svartavdraget av samma block 
bada sUimplade med olika brosUimplar. "Otto" tackades med en applad for det fina initiativet. 
21 medlemmar och 1 gast del tog vid julmotet. 

'!I 

'. 
/ 

...................... 
! ! -. 

. ' 
~· . . 

... "' -t 

.· 

Den l 0 januari besoktes motet av 19 medlemmar och 1 gast. Motestema var "Djtlpivogur, 
stamplar, bilder, vykort mm". J-0 Artvik och Karl Erik Jagard visade stamplar och vykort, 
Kaj Librand visade bilder fran Djt1pivogurs hemsida. Jolumy Pernerfors visade med hjalp av 
dator bilder, vykort och stamplar Berufjord (D2), Djtlpivogur (A, B2c 1, B8e, B8a och M). 
J-0 Artvik, Valter Wittersheim och Bengt Olofsson fick narvarovinstema. 

Vid arsmotet den 14 februari omvaldes styrelseledamoter och ovriga funktionarer. 
Ordforande Johnny Pernerfors 
Vice ordforande Owe Jacobsson 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassor Bengt Pahlman 
5:e ledamot Tom Rinman 
Revisor 
Revisorsuppleant 
V a! beredning 

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

Efter arsmotesforhandlingama visade Hasse Wingden sina Djt1pivogur-stamplar eftersom han 
var franvarande pa januarimotet. Antalet narvarovinster var 11 vid detta mote och de tilltoll 
Kaj Librand, Valter Wittersheim, Johnny Pemerfors, Kent Wettermark, J-0 Artvik, Kristina 
Lindmark (gast), Trygve Johansson, Kjell Marmbrink, Karl Erik Jagard, Lennart Larsson och 
Ingvar Ottosson. 19 medlemmar och 1 gast var narvarande. 

Kaj Librand 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 
43 AR 24 april 2008 
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Aterstaende moten i Stockholm, varen 2008 

Moteslokal: Ostermalms Foreningsrad, 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. 

3 april Motesinnehall annu ej klart. Liteh auktion. 

3 maj. Sedvanligt varavslutningsmote hos Leif Nilsson. Foranmalan kravs, till 
tel. 0176-420 85 eller e-post: isl.kassoren(aJ.telia.com 12.. cc:: 
Douglas Storckenfeldt gastar och bedittar. OBS! Motet borjar kl. n~oo 

. 
Pa motena ar det fritt fram for medlemmarna att ta med objekt att lamna in till 

auktionen. For detta tar klubben en mycket symbolisk provision . 

Fortsdttningfran sidan 15 

Ar 1905 blev det en ny utgava 
med nastan samma utseende 
som tidigare. 

Nasta omgfmg betalningsmedel 
utkommer ar 1911. N u fran ett 
annat tryckeri , Chr. J Cato, i 
Kopenhamn. Da hander det 
saker! Nu far isbjornen sallskap 
av andra heraldiska djur, 
namligen de tre lejonen i 
Danmarks riksvapen. Ja, och 
dessutom olika ofralse djur i 
mittfaltet pa varje valor. 

. · 

A vbildningarna ar forminskade till 50 % av originalstorlek. 

Mats Edstrom 

Pa 1880-talet har det kungliga 
monogrammet forsvunnit pa 
betalningsmedlem. Pa 1887 ars 
utgava ses isbjornarna, som nu ar 
tva, i varsin vapenskold. 

Nedtill vanster syns en uppgift 
om tryckaren, V Soborg - Stentr . 
Uppgifter om tryckeri saknas for 
de fiesta av dessa betalnings
medel. Att de ar tryckta i 
Danmark, formodligen i Kopen
hamn, far anses som hogst troligt. 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Aterstaende program for varen 2008 

Brostampe.lauktionen 
Auktionen som skulle ha hallits den 15 mars ar framflyttad 

till en senare tidpunkt under varen I forsommaren. 
Besked kommer att lamnas pa var hemsida. 

Katalogen sands ut cirka tre veckor innan auktionen. 

April 10 Konungsforin til islands 1907. 
Johnny Perne~ors visar sin samling . 

Maj 8 Danska stamplar pa islandska frimarken. 
"Tamed vad du har. " 

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

Vi traffas pa torsdagar i klubbens nya lokaler i 
Gamlestadens Medborgarhus pa Brahegatan 11 , 

hallplats SKF 
(sparvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 , 59, 69, 156 och 159). 

Mbteslokalen oppnas 18.30 och vi borjar motet 19.00. 

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

Email : islandsklubben@bredband.net 

HEMS IDA: http://hem. bred band. netlislandsklubben 
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Foreningen Jslandssamlarna och Jslandsklubben i Goteborg. 

Foreningen lslandssamlarna 
Postgiro 40 29 57-5 BIC NDEASESS !BAN SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

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

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

lslandsklubben i Goteborg 

Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031-54 88 78 
pernerfors@bredband net 

Sekreterare 
Mikael Magnussqn 
Frovigatan 7,. · 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
mikaeldansochstamps@tele2.se 

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? 
Medlemsansdkan Sekreteraren lslandssamlarna I lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassdren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktdren lslandssamlarna 
Adressandring Kassdren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassdren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordfdranden lslandsklubben 

Medlemsavgiften for 2008 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 2008 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 lslandssamlarens 
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 

Foren ingen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppg ifter samt eventuella uppgifter 
om sarskilda samlingsomraden som var och en anma lt. Registret far endast anvandas intern! inom foreningen och klubben 

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