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             Ordförandens rader. 
 
Sommaren är kort.  Det var varmt och torrt.   Ta dig ett dopp. Ta för dig, solen skiner idag. 
 
Hej alla medlemmar i värmen. När ni läser detta är sommaren förmodligen slut och vi har 
kommit in på hösten. Jag fattar dessa rader från min favorit ö Nr 5. Den minnesgode 
kommer säkert i håg att för några nummer sedan hade jag öar i mitt hjärta som tema i 
mina rader. På vårens sista möte den 3e maj hemma hos Leif och Ann-Eva i Södersvik så 
avhölls ett möte, en auktion och därefter serverades en mycket god lunch. Ett stort tack till 
Leif och Ann-Eva som arrangerat detta. När mötet var avklarat så stannade några kvar och 
åt middag, däribland Johnny Pernerfors och Eva Rinman från Göteborg samt Stig och 
Marianne Österberg.  
Under middagen diskuterades att ta med Åland som ett av våra samlingsområden, varför 
undrar ni då? Jo det finns en del kopplingar bl.a så var Färöarnas postverk pilotverk när 
Åland skulle bli eget 1953. Det finns även en del samutgåvor och öspelen. Jag har under 
sommaren pratat med en del medlemmar i Stockholm som jag mött ute på stan och ingen 
jag har pratat med har haft något emot detta. Det här kommer diskuteras under hösten 
och beslut tas på årsmöterna i Stockholm och Göteborg.  
Närmast i tiden är höststarten den 11 september i både Stockholm och Göteborg, därefter 
riksmötet i Jönköping/Husqvarna den 28-29 september i samband med Fri-Vy.  Boka 
helgen så ses vi där!!  Anmälan enligt separat blankett som finns bifogad till Rapporten 
och sänds till Mikael Magnusson. 
Medlemmar i Stockholm med omnejd, kom till mötena. Tips på Föredrag och 
föredragshållare emottages på tel 070-2760594 
 

Björn Söderstedt 
              Ordf. Islandssamlarna 
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Moderne varianter 14 
af 
Orla Nielsen 
 
1991 (fortsat) 
Norden frimærker (26 og 31 kr) 
26,00 Kr 

 
“Blågrøn Ø” 
Pos. 49 i del af 
oplaget 
(Billede fra JP) 
 

 
Defekt S. Pos. 5 i del 
af oplaget 
(Billede fra JP) 
 
 

 
Ingen afvigelser før 
Postskibe (4 x 30 kr) 
Arcturus 

 
Lille, men klar, hvid plet i 
havet 14 mm f.v. og 21 mm 
f.o. 
 
 

 
Navigationsskole og Julefrimærker 
Ingen afvigelser og ingen før 
 
1992  
 

Europa XXXIII (2 x 
55 kr og miniark) 
 
Fejlperforering midt 
gennem nederste 
mærke. "Dramatisk 
fejl i perfekt kvalitet. 
Sjældenhed!". 
Helding sep. 1997, 
opråb: 2000. Usolgt. 
Igen Maj 1998, opråb 
1250. Igen på 

Højland sep 2002, opråb: 1000, 
hammerslag: 1400. 5-stribe: Postiljonen 
okt 08, Opråb: Bid, hammer 120 Euro 
 

 
Tilsva-
rende 
8-blok. 
Høj-
land 
apr 
1995, 
opråb 
5000, 
ham-
mer-
slag 
6600 

Igen Højland maj 08 (Jens Olesen) opråb 
2000, hammer 2000 

 
 
 
Mindre 
fejlperforering. 
Nederste mærke 1 
nål for smal 
(Billede fra JP) 
 
 
 

 
Eksport og handel 
30 Kr 

 
2 stk stærkt fejlperforerede + et normalt, 
Højland apr 2001, opråb 1000, hammerslag 
1800. Det fejlperforerede Postiljonen mar 
2000 opråb 200 Euro, usolgt. 
Igen Højland maj 08 (Jens Olesen) opråb 
500, hammer 450 

 
Som det ses her, er det yderste mærke, der 
er fejlperforeret (billede fra JP)  
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Fugle IV (55 og 75 kr) 
55 Kr 

 
 
 
Takning forskudt 
opad 
(Billede fra JP) 
 
 
 
 
 
 

Julefrimærker 2004 
(45 og 65 kr) 
45 kr 

 
“Uden guldtryk”. “hidtil ukendt variant” 
Højland jun 09, opråb 1000, hammerslag 
1100 
 
2006 Vilde bær II (75 og 130 kr) 
75 Kr 

 
 
Violet plet under L i 
ISLAND 
 
 
 
 
 
 

2009 Julefrimærker (20 og 120 kr) 

Fra Postiljonen auction 2011: 
”Christmas 2009 wrongly 
perforated resulting in the value figure 
"20" being outside of the stamp picture. 
Our consignor found a complete sheet of 
10 and a small remaining part of another 
sheet at a post office. The other stamps of 
the 2nd sheet were probably used on 
letters. Here is offered the complete sheet 
of 10 and the pictured single copy from the 
corner of the sheet. A normal block of 4 is 
included for comparison. A rare find. 
Postiljonen mar 2011, opråb 300 Euro, 
usolgt 
 
Hermed er gennemgangen slut. Jeg håber, 
at variantsamlere er blevet tilfredse! 
 
Tak til alle, som har ydet bidrag til 
kortlægningen, især til 
Carl Simonsen 
Hans Erik Andersen og 
Johnny Pernerfors 
 
Orla Nielsen 22. november 2012 
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35 Kr 
Vandret 15-blok, de tre mærker til højre 
stærkt fejlperforeret, således at takningen 
går igennem mærkerne. ”Sjældenhed”. 
Højland apr 1995, opråb 4000, hammerslag 
3600 
Intet billede.  Men her tilsvarende trestribe: 

 
Meget kort mærke til højre (fire nåle for 
kort) Højland apr 2001, opråb 1000, 
hammerslag 1800 
Igen Højland maj 08 (Jens Olesen) opråb 
500, hammer 450. Og online dec. 08, 
opråb: 400 
 
Ikke flere afvigelser før 
1993 
Hvor der kun er fundet afvigelser i 
 
Broer II (90 og 150 kr) 
90 kr 

 
 
“sejlskib” ud for øen 
under broen 
 
 
 
 
Lille hvid ”sky”  
24 mm f.v. og 6 ¾ mm 
f.o. 
 

 
 
Firkantet grå plet skråt 
under I 
14 ¾ mm f.v. og 2 mm 
f.o. 

 
150 kr 

 
”Plet” under N’s venstre 
ben 
(fundet af Hans Erik) 
 
 
 

1994 
Kun fundet afvigelser i 
 
Julefrimærker 1994 

 
Uden grundfarve. Postiljonen sep 2000, 
opråb 200 Euro, usolgt. Igen mar 2006, 
opråb 100 Euro. Usolgt. Igen okt 2008, 
opråb: Bid, hammer 30 Euro 
 
Næste afvigelse i  
1997 
Kun i sportslege (35 og 45 kr) 
35 kr 

 
Forskudt 
perforering 
“Halshugget 
atlet” 
 

 

 
Fejlperforeret. Postiljonen mar 1999, opråb 
500 Euro, hammerslag 750 Euro 
(Også set som enkeltmærker hos Højland 
som ”halshugget atlet”. Og en firestribe 
med øvre margin hos Postiljonen mar 
2000, opråb 1000 Euro. Usolgt. 
Enkeltmærke med nedre marginal hos 
Højland, nov. 2006, opråb 250, 
hammerslag 1200 ! 
Øvre hjørneblok Højland maj 08 (Jens 
Olesen) opråb 1000, hammer 900 
 
45 kr 

 
Lodret forskudt 
tv 
(Billede fra JP) 
 



  

 Föreningen Islandssamlarna Rapport 170 - 2014 Sida 5 
 

 

2. mærke med forskudt tryk som ovenfor 
på indlands R-brev fra Reykjavík 2.3.1998. 
Højland mar. 1999, opråb: 1200 kr 
 
Næste afvigelse 
1998 
Mineraler (35 og 45 kr) 
35 kr 

 
 
Perforering lodret 
forskudt til højre 
Se tekst og 
værdiangivelse 
helt ude ved V-
kant og lys stribe 
til højre 
(billede fra JP) 
 
 

Ikke fundet flere før 
1999 
Nyttefisk (35 og 55 kr) 
55,00 

 
Stærkt fejlperforeret. Højland maj 08 (Jens 
Olesen) 
Opråb 500 hammer 450 
 

Stærkt 
fejlperforeret 
(fra 5-stribe solgt 
på Højland maj 
08 (Jens Olesen) 
opråb 500, 
hammerslag 450)  

Hvaler  (35,45,65 og 85 kr) 
35 Kr  
Forskudt takning, så lidt af mærket til 
venstre kan ses 
Rapport 138/2005 

 
Her er billede 
(fra JP) 
 
 
 

Ikke flere afvigelser før 
 
Julefrimærker 1999 
 

 
 
Arket med de tretten julesvende 
og to etiketter med ekstra takning 
mellem 1. og 2. række 
 
Næste afvigelse i 
2000 
Hvaler II (5, 40, 50 og 75 kr) 
5,00 Kr  
Forskudt takning, så næbhvalens næb er 
nappet lidt af – helt nede i takningen. 
Rapport 138/2005 

 
Her er 
billede 
(fra JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julefrimærker (40 og 50 kr + Blok) 
Ved undersøgelse af mit eget materiale, 
viste det sig, at papir og takning ikke 
stemmer overens med oplysningerne i   
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nederste af 45 står foroven. 
Højland feb. 2004, opråb: 500, 
hammerslag 550 
 

 
Ekstremt 
fejlperforeret, 
så både 
landenavn og 
værdi mangler. 
Højland feb 
2005, opråb 

1000, hammerslag: Usolgt. 
Højland maj 08 (Jens Olesen) Nedre 
venstre firblok, opråb 1000, hammer 900.  
Ganske tilsvarende, men enkeltmærke SØ 
hjørnemærke: Postiljonen okt 08, opråb 
Bid, hammer 40 Euro 
 
 

 
Endnu et eksempel hentet fra e-bay 
11.10.06. Solgt for knapt 900,- 
 
55,00 Flatey 

 
Fejlperforeret. 
Højland on line 
nov 2007, opråb 
1000 kr 
 
 
 

 

2003 
Færger utakket på en eller to sider 
(45 og 60kr) 

 
Kraftig fejlbeskæring. Højland febr 2004, 
opråb 1500, hammerslag 1700. 
Tilsvarende (men lige knap så skævt) 
Højland maj 2005, opråb 500, hammerslag 
450 
Igen Højland, feb 2007 60oo ”delvist 
afskåret foroven”. Opråb 500, hammer 500 
 
Næste afvigelse 
Fugle (70 og 250 kr) 
250 Kr 

 
 
 
 
 
Takning 
forskudt 
til højre 
(Billede 
fra JP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
Veteranbiler (4 x 60 og 4 x 85 kr) 
85 kr Chevrolet utakket foroven 

 
Plet tv for antenne 
(Billede fra JP) 
Også i utakket for 
neden (helt foroven 
et takningshul t.v. 
for antennen) 
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ISLAND: 
FRÄMMANDE HAMNAR MED ANKOMST & TRANSIT STÄMPLAR 

(3rd Utgåvan) 
Del sju 

 
NORTH SHIELDS 
Se fig.1 för den mest sällsynta stämpeln för denna ostkust hamn. Den finns på ett 5 aur brevkort ( Fc1) med 
en tillläggs frankering med ett 5 aur blå avstämplat i Reykjavik 18/12 (1879) plus en enringad 
datumstämpel NORTH SHIELDS / D /JA 23/ 80 och sen ytterligaretvå ankomststämplar Köpenhamn 26/1 

1880.  
 

Fig 1 
Den vanliga PAQUEBOT 22mm  (Hosk. 22/7) är känd av mig på ett 5 aur postkortavstämplat i Reykjavik 
20-Xll-1912 till Danmark med en dubbelringad ‘NORTH SHIELDS’ 5.45pm/DEC 26/(19)12. Jag har 
ocksåsett några stycken frimärken med datumstämplar från c:a 1912. 
 
PRESTON 
En hamn på floden Ribble i Lancashire se noteringar underFLEETWOOD i del fem av dessa noteringar. 
 
PURFLEET 
En Essex hamn, känd för sin import av timmer.Detta är en sällsynt stämpel på isländsk post. 
Datumstämplar är endast kända från 1924-25. 
 
SEAHAM HARBOUR 
(Nära Sunderland) endast en datumstämpel är känd 1.15PM/27 AP/14 – H.Schilling bok. 
 
SOUTH SHIELDS 
En väldigt sällsynt hamn för isländsk post.  Fig. 2 är en av två kända med dessa två skeppsstämplar – notera 
överstrykningen av ‘Tyne Dock.’  I den suddiga datumstämpeln står det: SOUTH SHIELDS /10.15AM /15 
AP/ (19)29. 
 
 

 
Fig. 2 
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SUNDERLAND 
I en balkstämpel ‘761’ är känd på ett 20aur/40aur Christian IX påtryck – utgivet 1922.  Se fig. 3 för en 

transit datumstämpel JU 20/10 på ett 10 aur postkort till Belgien, sedan vidarebefordrat till Frankrike. 
Fig. 3 

En Sunderland datumstämpel 24 JU /14 är känd på ett 5aur dubbelkungar. Den här hamnen var sällan 
använd av isländska fartyg. 
 
WEST HARTLEPOOL 
Den här hamnen på ostkusten var känd för sin timmer import, men dess stämplar är väldigt sällsynta på 
isländsk post. Fig. 4 är ett exempel av två kända brev med denna transitstämpel båda daterade AP 6 / 09. 
Den kan svårligen ses på denna bild under en är en  West Hartlepool datumstämpel det är en ‘SHIP 
LETTER’ stämpel i rött, c:a 34mm.  Brevet verkar vara lokalt producerat och är inte noterad hos vare sig 
Hosking eller Tabeart. 

Fig. 4 
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WALES 
Många av walesiska städer som omnämns var associerade med järn och tenn industrin, men den exakta 
koppling till Island är inte känd. 
BARRY 
Dubbelringad stämpel: ‘Barry B.O. GLAM’ (Branch Office, Glamorgan) överst: 3 examplar är kända alla 
daterade  May 1906.  Item 1, 11.30AM / MY 9 på ett klipp Christian IX 4aur & 6aur, 2) samma detaljer på 
ett Christian IX 6aur och 3) 11.30AM / MY 29 på ett Christian IX 4aur. 
 
CARDIFF 
En enkelringad ‘CARDIFF / SHIP LETTER, JU 11 / 08 på vykort från Reykjavik, brostämpel 6.6.08 på 
dubbelkungar 1eyr, 4 & 5aur. Cardiff  Ship Letter är en av de mest sällsynta på isländsk post. 
Ordinarie stämplar: 
Några enkelringadeär kända, se Fig. 5 för ett exempel på ett berv till Tyskland 1908. 

 
Fig. 5 

 
HOLYHEAD 
I mars 1968 I en artikel i “Scandinavian Contact” omnämns en datumstämpel 25 SP (19)19 på ett 20aur 
dubbelkungar. 
 
LLANELLY 
En dubbelringad stämpel med ett malteser kors nederst daterad 22 MY / (19)22 är känd på ett övertryck 
20/25 aur dubbelkung. 
 
PORT TALBOT 
Dubbelringad: 11AM / MY 9 /1906 somtransitstämpel på ett Registrerat ‘Postal Matter’ brev, Seydisfjördur 
16 XI (19)12 till Köpenhamn och på baksidan ‘CARDIFF NOV 27 1912 och ‘REGISTERED / LONDON 
27 NO (19)12. 
Också en stadsstämpel  7.15AM / 19 JY / (19)13 är noterad men, inga fler detaljer. 
 
SWANSEA 
Dubbelringad No 4, 5.45 PM /27 SP / (19)24 på klipp med två Christian X 20aur brunt frimärke. 
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IRELAND 
 DUBLIN 
Ett annat objekt från Heinrich Schilling’s bok, se Fig. 6, ett brev till Tyskland daterat 7. IX. 10 med en 
transit stämpel på baksidan  Dublin 5 PM / SP 10 / 10 / 15 det sista är avstämplarens nummer. 
Det här brevet torde ha blivit befordrat på franska marinens fartyg “La Voisier” som var baserad i Dublin 
och att dess kapten fick betalt 5 Kr on 7 Sept. 1910 för att frakta främmande post till nästa angörningshamn. 
Fartyget var för bevaknings av franska fiskare i isländska farvatten, vilka fiskade där från april till slutet av 
September varje år. 

 
Fig. 6 

QUEENSTOWN 
Om du letar efter den här platsen på en karta idag, så kommer du inte att hitta den. Då den idag har bytt 
namn till COBH. Den är belägen på den långa smala udden i vattnen som leder till centrum av Cork. Post 
via Queenstown är sällsynta. Det finns omkring femton objekt daterade i augusti 1907 och ett, möjligen två 
från 1904. De från 1907 är från besättningen på den tyska kryssaren “SMS Freya” vilket besökte Reykjavik 
som en del av en övning som startade i Kiel, 19 Juli 1907.  Queenstown var nästa hamn efter Reykjavik.  
Fig. 7 är ett 10 aur brevkort, tillläggsfrankerat med ytterligare 10 aur för skeppsporto, addresserat till 
Tyskland och avstämplat Reykjavik 15-8-1907. 
Det har en QUEENSTOWN SHIP LETTER. Och på baksidan en datumstämpel QUEENSTOWN 2 PM / 
AU 22 / 07 och ankomststämplat FRANKFURT  24.8.07. avsändare var: F. Schneider, sjökadett på SMS 
Freya. 

 
 

Fig. 7                                                                 Forts.följer 
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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 

1015     Svend Schouw Kristensen       

                           

Vårensmöten i Stockholm 
 
9/1 Vårterminens första möte lockade 10 medlemmar upp till Östermalms 
församlingsgård för att studera många fynd. Då kvällens tema var just ”årets fynd”. Innan 
vi gick varvet runt och alla fick berätta om sina fynd så upplästes diverse skrivelser och vi 
fick en rapport om vår kommande resa till Åboex bland annat. 
Tomas hade med sig ett svart lokalpostmärke som han införskaffat på auktion och det 
skulle vara en typ a3 men vid närmare granskning och mätningar var det en a1. 
Karins bästa fynd var föreningens resa till Island som man kommer att minnas länge. 
Anders gjorde sitt bästa fynd på Island där han hittat ett spänande brev som gått från New 
Foundland i USA till Sverige. 
Mats visade också märken från USA nämligen några varianter av 3-centsmärket fr 1869. 
Det trycktes i 300ark som sedan delades på mitten. 
Janne hade tagit lärdom av vår forne medlem George Sund genom att försöka göra en liten 
samling av inköpta saker från sina resor så det var nu gjort. Janne hade besökt 
utställningen i Monaco och visade på allt möjligt skoj som utkom i och med denna 
utställning, special frimärken, stämplar, telefonkort mm. En trevlig ide att komplitera 
fotoalbumet med eller kanske istället för fotona. 
Leif samlar på brev från Island från året 1980, han visade några han hittat. Bland annat 
ett brev som gått till Sambia. Saken är den att det året gjordes det fyra portohöjningar på 
Island. Han visade också ett Sigurdssonbrev med ett 5-strip och ass. 
Micke som också samlar Island och inte bara DVI visade några fina postfriska märken 
samt en tetepers av falken samt ett 3-strip av tj53 dessa 8 märken hade kommits över på 
en auktion för en billig penning. 
 
Björn visade ett modernt brev från Åland som gått runt lite på Åland och gått åter till AVS 
men med stämplar och till och med handlingar från landskapsstyrelsen om ursäkt att man 
öppnat brevet. 
Efter det att vi gått varvet runt få kom vi till närvarodragningen och den vanns av Janne 
och Mats fick tröstpriset efter det avslutade vi mötet med en auktion med 21 objekt. 
 
6/2 Denna kväll hade vi äran att höra en medlem som inte varit på några möten på ett 
bra tag nämligen Erik Widerlöf. Han berättade om Alltinget för oss och visade många fina 
saker och objekt ur sin samling också en hel del som kom från Lars Ingemans samlingar. Vi 
fick bland annat blädra i den mycket fina jubileumsbok som utkommit i ett visst antal 
exemplar. För övrigt fick vi oss en mycket fin genomgång av dess historia och hur de kom 
till med hjälp av mycket fina illustrationer. 
Mycket intressant föredrag. Kvällen hade lockat 11 medlemmar där närvarointäckningen 
gick till Claes och Janne vann tröstpriset. Kvällens auktion innehöll 26 objekt och förutom 
2 alltingsmärken så var temat kungar som auktionerades ut. 
 
 
 



  

 Föreningen Islandssamlarna Rapport 170 - 2014 Sida 12 
 

6/3 Denna kväll som tilllika också var kvällen för föreningens årsmöte lockade 13 
medlemmar och en gästande Marianne. Efter det att Stig Ö svingat klubban under 
årsmötesförhandlingarna så intogs den nu sedvanliga landgången. Sedan övergick vi till 
det vanliga klubbmötet som mäst blev att ha trevligt med varandra med filateliprat och 
kaffe. Avslutade mötet med att titta i cirkulationssändningen från Ideal samt auktionerade 
ut 27 objekt. Kvällens närvarovinst vanns av Anders och tröstpriset gick till Mats. 
 
3/4  Kvällens möte hade ett icke Island-tema nämligen Svenska kyrkans 
Missionärsflygningar med filatelistisk anknytning. Det var Erik Knutsson som berättade om 
dessa flygningar. Ett mycket uppskattat föredrag. Diverse skrivelser lästes upp och det sista 
angående resan till Åboex genomgicks så att alla som skulle åka med var med på var och 
när alla skulle träffas. En cirkulationssändning från Idial beskådades och handlades ur, 
auktionen idag var något liten då sekreteraren icke var närvarande pga annat möte och då 
inte fått fram någon auktion, så det blev endast 17 objekt. Närvarointeckningen gick till 
Karin och tröstpriset till Claes. 
 
3/5 Kvällens möte var inte på kvällen utan på dagen och ute i Roslagen hemma hos Ann-
Eva och Leif  ett mycket trevligt möte som nu blivit tradision. Då brukar det bli mycket 
filateliprat och mycket samvaro, det är väl det som också är meningen kanske. 
Vi hade dock en liten dagordning där vi dryftade lite saker som att johnny visade oss 
förslag på ett standar som föreningen kommer att ta fram, dels också en föreningsnål. Vi 
pratade också om kommande verksamheter så som riksmötet i Jönköping/Huskvarna, 
utställningen Baltex i Malmö där Leif  kommer att ställa ut, men också om Nordia 15 där vi 
kommer att deltaga med bord och ev föreningsmöte. Detta möte lockar som vanligt några 
extra vi var 15 medlemmar och tre gäster(respektive till medlemmar) Dagens 
närvarointeckning gick till Stig och i och med att det var sista mötet för terminen så drogr 
hela fyra trösprisvinnare som då blev Micke, Sture, Johnny och Diana. Mötets tema var ju 
byta med varann, ta med dina dubbletter så det hade några enstaka gjort. 
En cirkulationssändning hade vi också samt en lite större auktion med hela 41 objekt 
endast två osålda objekt. 
 
Så här kul har vi det på våra möten men det finnes givetvis plats för flera så ta och pricka 
in höstens möten i almanackan och kom på något möte i alla fall. Kan Sture H 97år 
komma på två möten per termin så kan du. Skyller du på åldersskäl och krämpor är du en 
klenis med tanke på nyss nämnda mötesbesökare. 
 

Varmt välkomna till mötena önskar styrelsen 
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Auktionärer som har bra Islandsmaterial. 

Dessa hemsidor finns även på Islandssamlarnas hemsida under Länkar. 

Postiljonen AB är det internationella auktionsföretaget i Skandinavien 
inom frimärken och filateli. Firman grundades 1968 och den första auktionen hölls 1970. 
Postiljonen har idag kontor i Malmö samt representation i Stockholm och Köpenhamn. 

Vi arrangerar minst två stora internationella auktioner per år, en på våren och en på 
hösten. Ungefär 3 veckor före auktionen skickas auktionskatalogen ut till våra kunder. 
Katalogen, som går att beställa här på hemsidan, är helt i färg samt på engelska p.g.a. vår 
stora internationella kundkrets.Postiljonen deltar på de flesta betydande frimärks-
utställningar världen över och vi har god kontakt med internationella köpare såväl som 
säljare. Postiljonen är även en stor vän av Föreningen Islandssamlarna 

Postiljonen har 2 auktioner per år ,kommande auktioner är--- 
#204 - 28-29 mars 2014 
Treasure Hunt #4 - 26 april 2014 

 

 

Med hemsida http://www.jf-stamps.dk/ har bra Nordiskt material både i offert och 
auktion. 

 ISLANDSSPECIALISTENS    Hemsida    www.icelandicstamps.se. 

Handlare som har bra Islandsmaterial   www.fbanke.com 

Viktiga datum 2014-2015 

29-31/8 Baltex2014  Malmö 

27-28/9 Riksmöte Husqvarna/Jönköping 

2015 

30-1/11 Nordia2015  Täby 

13-16/5 London2015 Europhilex 

 

http://www.jf-stamps.dk/
http://www.icelandicstamps.se/
http://www.fbanke.com/
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Exotic Destinations VIII - Letter ‘K’ by Brian Flack 

I was surprised to find that for the letter ‘K’ I would have to indulge in a little manipulation.  
I had a choice of the two Koreas but decided to select the so-called “Hermit Kingdom” of 
North Korea, my apologies to any South Koreans reading this.  Fortunately the writer of the 
Kenyan letter  helped me out by including the word ‘Kenya’ on a cover to British East Africa.  
 

KOREA (NORTH) 

I do not suppose anyone would use the word “exotic” to describe this awful place. There is 
little doubt though that “exotic” correctly describes this destination for an Iceland cover. It 
would be interesting to know what purpose Tómas  N. Saint-Amant  had in writing to such an 
unusual place.   

   The Korean characters on the cover translate the address for the benefit of the 
letter carrier in Pyongyang. The rather faint receiving cancel defied good 
reproduction. It shows P.D.R. of KOREA PYONGYANG and the receiving 
date 2 MAR 2004  in pale blue. I have enhanced it slightly, hopefully to the 

satisfaction of the editor.   

 

Reykjavík 2 roller cancel R6b dated 17.2.2004. The letter  was 5kr overpaid as the UPU rate was 85kr until July 
2004. Pyongjang arrival cancel  2 MAR 2004. 
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KENYA 

British East Africa was an area of East Africa first controlled by Britain in the late 
19th Century. It grew out of British commercial interests in the area in the 1880s 
and lasted until 1920, when it became the Kenya Colony. The writer terminated the 
address “British East Africa”, but when this letter was posted in 1955, “Kenya” 
would have been the most commonly used name of the country. In my opinion both 
“Kenya Colony” and “British East Africa” were rather quaint names to use for the 
time. Maybe the Reykjavík Post Office insisted on it, as their UPU airmail 

destinations still listed “British East Africa” to cover all British possessions in that area.  However there is 
plenty of evidence elsewhere that UPU destination names frequently trailed a long way behind  political 
changes.    The cover was readdressed to Jadini Hotel, Diani (Beach), P.O. Ukamba via Mombasa. 

 

 

 

 

Cancelled Reykjavík Type B2c1 dated 12.XII.55.  1kr50 was the correct all in airmail rate for printed 
matter up to 10gm  to British East Africa from 1.10.53 to 30.6.58.  NAIROBI cancel dated  16 DEC 55. 

There are no other African cancels. 
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LOCAL POSTS  Brian Flack 
 
A local post service began in Reykjavík during the 1880s. It provided for letters, postcards, printed matter 
and parcels to be posted and delivered within the daily delivery area of the post office.  The Postal Law of 
13th September 1901 set out the regulations  to apply with effect from 17th May 1902. (Burðargjald fyrir 
innansveitar innanbæjarsendingar). Without specifying Reykjavík, these regulations permitted special 
local post rates  to apply to any place with sufficient inhabitants to justify a daily local delivery. Although 
very early examples are hard to find, they begin to become more plentiful by the time of  Christian IX 
onwards. This is not true however for local posts outside the larger settlements. People who lived in very 
small settlements were most unlikely to send local letters, except for invitations and greeting/mourning 
cards. Moving on a few decades the following announcement is recorded in Póstblaðið for October 1930. 
“All over Seltjarnarnes from west Elliðaár and north Fossvog local postal rates will apply, between those 
collecting offices  established in the area. The collecting offices are Þorgrímsbúð at Lauganesveg, 
Undraland at Laugaveg, Sjónarhóll in Sogamýri, Hólabrekka at Grímsstaðaholt, Skildinganes, 
Mýrahúsaskóli and Viðey. It would be very interesting to read similar announcements which must have 
been made from time to time for other areas of habitation. Unfortunately I have seen no other examples 
of these regulations. This is likely to be a short series of articles, and  is intended to illustrate examples of 
local posts outside Reykjavík, and to encourage readers to share theirs.  The number of places where at 
some point a local post came into being must be extensive, although as said earlier, examples are not 
plentiful.  I am starting off with a large settlement and a small village.  
AKUREYRI 
Examples from here are not hard to find. The two I have chosen show contrasting moods. 
 

 
 

Akureyri type B2c1 dated 24.XII.12. Humorous Christmas greetings card.3aur local postcard rate applied 
from 1.7.02 to 28.2.19. 
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Akureyri B2c1 dated 10.V.21.  Mourning envelope. 
8aur local letter rate from 01.03.19 to 14.05.21 

Oddeyri was the site of the old industrial seafront of Akureyri 
HVERAGERĐI 
 

 
Hveragerði   type B5a dated  03.10.62. 
Mourning envelope with card sent at 1kr local 
printed matter rate,  
Valid 1.3.60 to 31.12.62 
 
 
 

 
 
 
 
 

Back 
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News from Iceland / Brian Flack 
 
A post office announcement appeared in the latest edition of Frímerkjablaðið that new machine cancels 
were issued to Akranes, Borgarnes, Egilsstaðir, Ísafjörður and Sauðárkrókur between18th and 22nd 
November 2013.  The cancellers replaced older ones which had become worn and in need of repair. The 
new cancellers are from a German manufacturer who have provided cancelling machines to many 
countries, and which have proved reliable and resilient to wear and tear.  Here is an example from 
Borgarnes.  

They are similar in appearance to the 2006 series of type M7 
machine cancellers from Secap in France except that these latest 
cancellers have 4 wavy lines instead of 5 and they are to the left 
of the cancel head. For those interested they were supplied by 
Automaten Technik Baumann of Germany, and are described as 
“Table Cancelling Machines” designed to sit on a desk or table.  
 

 

 

Two post offices, þingeyri and Suðureyri in the North West 
fjords closed with their last day of business on 30.4.2014.  

Those two villages are now served daily by a service called the Pósthús á hjólum (Post Office on Wheels). 
This post vehicle is sent by the local main post office, and  operates 5 days per week staying  1-3 hours in 
each village or small town in its area where the post office has been discontinued, both receiving and 
delivering mail before departing back to the main post office where the mail is cancelled. That is 
effectively the official attendance or service time for residents of that town or village. The residents can 
also request  that The “Post Office on Wheels“  calls at their address, or just phone the driver if they need 
another postal service. There are now 9  pósthús á hjólum operating in Iceland. 

To avoid confusion, this is different from the Landpóstur (Overland Mail Carrier) which leaves the main 
post office and visits rural places such as farms, delivering and collecting mail before returning to base.  
It also operates 5 days a week. The people (farmers) keep an eye out for the Overland Mail Carrier when 
driving its route in order to contact it if they need to mail a letter or package. Messages may be left in 
their mailboxes  informing the driver that they have something to send.  There are now 10 Landpóstur in 
Iceland.  

June 2014. The Post Office on Hrísey, the small island in the bay of Eyjafjörður, north of the town 
Akureyri, was closed down on 02.06.2014. From that date the inhabitants of the island are served by an 
agent (of Iceland Post) called Júllabúð, which means the shop of Julli. This is a nickname for Júlíus who 
runs the shop on the island. This not a post office in a shop.  Julli acts as an agent and gives a service 
similar to an overland mail carrier (Landpóstur) in that he distributes and collects the mail. He forwards 
all the mail to Akureyri where the mail from that district is cancelled at the Akureyri post office  with 
their postmark. The island is served many times a day by a ferry from Árskógssandur. 

BF 
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BALTEX 2014 
Boka den 29-31 augusti 2014 i din kalender! 
Fre-Sö 29-31/8 Malmö. Baltex 2014. Nationell frimärks- och vykortsutställning, Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, 

Sö kl 10-15 

Malmö Slagthus, Jörgen Kocksgatan 7, nära Centralstationen 

http://www.baltex2014.se 
BALTEX 2014 är en nationell frimärksutställning som kommer att hållas i Malmö, Sveriges tredje största stad och i centrum för den 
pulserande Öresundsregionen. Utställningen är öppen den 29-31 augusti 2014. 
 
Själva utställningen äger rum i Malmö Slagthus som ligger centralt i staden och granne med Malmö Centralstation. Tillresande 
med tåg från övriga landet samt från Danmark och Kastrups flygplats promenerar mellan Centralstationen och utställningen på ett 
par minuter. Utbudet av 
hotell, restauranger och butiker i området är mycket stort. 

Modern Filateli på Baltex 2014 
Idén till utställningsklassen Modern Filateli kommer från ett mångårigt samarbete mellan Filatelistförbunden i Schweiz, Österrike, 
Liechtenstein och Tyskland. Sedan 2001 har den varit ett stående inslag på ett antal bilaterala utställningar mellan dessa länder. 
På NORDIA 2012 i Roskilde introducerade danskarna den, och nu gör vi ett försök i Sverige på BALTEX 2014. Läs mer... 

 
 

  Välkommen att ställa ut på Baltex 2014 i Malmö 
 
Den 29 - 31 augusti 2014 inbjuder kommittén för Baltex 2014 er till Malmö för årets stora tävlan i filateli, 
posthistoria och vykort. Utställningshallen, Slagthuset, är centralt belägen endast några minuters promenad 
från Malmö Central. 
 
Utställningen består av en nationell utställning och en utställning/tävling mellan sju länder.  
 
Den nationella utställningen kommer att omfatta ca 450 ramsidor. Alla tävlingsklasser inklusive 
mästarklassen finns på programmet. Här avgörs vem som ska vinna SilverPostiljonen, SMS Stora Pris, 
Posten Open Trophy och Vykortsstjärnan. Ungdomarna tävlar om Årets Rookie. I mästarklassen utdelas 
utställningens GRAND PRIX. 
 
Den andra utställningen är en tävlan i filateli mellan sju länder, Australien, USA, Storbritannien, Tyskland, 
Belgien, Danmark och Sverige. Fyra åttaramarsexponat från varje land deltager. Dessa 224 ramsidor 
kommer att bli mycket sevärda.  
 
Utställningarna kommer att vara öppna under fredag, lördag och söndag. Prisutdelningen äger rum på 
lördagskvällen och utställarnas möte med juryn på söndagen. Vi räknar med deltagande av ca 25 svenska 
och internationella frimärkshandlare. Dessutom kommer en hel del kringarrangemang att ordnas.  
 
I reglementet finner du att anmälningstiden går ut 31 mars 2014. Här finns också övriga förutsättningar för 
deltagande. Vi har en hemsida, BALTEX2014.se, som vi efter hand kommer att uppdatera. Här kan du redan 
nu hitta bl.a. Bulletin 1, reglementet och anmälningsblankett för den nationella utställningen. Har du frågor 
så är du välkommen att ringa undertecknad på 070-6254969 eller mejla till skenhall@telia.com 
 
Valter Skenhall, utställningskommissarie 
 

http://www.baltex2014.se/
http://www.baltex2014.se/se/utst%C3%A4llningen-12850585
mailto:skenhall@telia.com
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 2013 - 2014  
 
Vid mötet den 12:e september var temat Rapport från Nordia2013 och resan dit. 
26 medlemmar var närvarande.  
 
 

 
 
 

 
 

 

På hembygdsmuseet i Skógar finns tavlan 
med motiv från en plats på sydkusten i 
närheten av Vík i Mýrdal som vi passerade på 
resan till Nordia 2013. 
 
Samma motiv på frimärket till vänster,  
7 aur Vyer och byggnader 1925  
(även 50 aur i samma serie har denna bild). 
 

 
 

 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG     49 ÅR        1965 24 april 2014 
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Vid mötet den 10:e oktober visade Nils Lindmark sin utställningssamling ”Grönland”  
från Nordia 2013. 
24 medlemmar deltog vid mötet. 
 
Den 14:e november var kvällens tema Färöfiskare på Grönland. 
Närvarovinsterna gick till Nils Lindmark, Bengt Olofsson och Sven-Åke Carlsson. 
23 medlemmar deltog vid mötet. 
 
Höstsäsongen 2013 avslutades 12:e december med traditionellt julmöte.  
32 medlemmar deltog vid julmötet.  
Dagens närvarovinster tillföll Roland Frahm, Nils Lindmark och Ove Karlsson. 
Årslotteriets vinster gick till Stig Rutgersson, Karl Erik Jägard, Bengt Olofsson,  
Owe Jacobsson, Sven-Åke Carlsson, Ingvar Ottosson, Per-Åke Mårtensson,  
J-O Artvik och Lars Fällman. 
 
Vårsäsongen 2014 inleddes den 9:e januari med Färöarna, poststämplar på de olika öarna 
som mötestema.  
25 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Mats Ahlmark, Owe Jacobsson och Sten Hedlund. 
  
Vid årsmötet den 13:e februari valdes styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
Ordförande  Johnny Pernerfors 
Vice ordförande Bengt Påhlman 
Sekreterare  Kaj Librand 
Kassör  Owe Jacobsson  
5. ledamot  Karl Erik Jägard 
Revisor   Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant Mats Ahlmark 
Valberedning  J-O Artvik och Hasse Wingdén 
 
Närvarovinster tillföll Sten Hedlund, Rolf Gustavsson, Stig Andersson, Trygve Johansson, 
Owe Jacobsson, Nils Lindmark, Bertil Westerberg, och Lennart Larsson. 
21 medlemmar var närvarande.                           
 
Vid mötet den 13:e mars presenterades den nya bladsatsen för nummerstämplar. 
Närvarovinsterna gick till  Trygve Johansson och Bengt Olofsson. 
17 medlemmar deltog vid mötet. 
 
Vårsäsongen 2014 fortsatte den 10:e april. 
Kvällens mötestema var Islandsklubben 50 år 2015, ett år kvar. 
22 medlemmar deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Rolf Gustavsson, Karl Erik Jägard och Stig Andersson. 
 
22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 8:e maj med mötestema 
Þingeyri (Dýrafjörður), vykort, bilder och stämplar. 
Närvarovinsterna till Per-Åke Mårtensson, J.O Artvik, Roland Frahm, och Rolf Gustavsson. 
       

 
 
Kaj Librand 
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Möten i Stockholm, hösten 2014 

Sept          11 Per-Olofs  stämpelsamling del 2.Liten  auktion  

OBS DAG ändrad från 4 Sept till 11 Sept. 

Sept         27-28       Riksmöte Husqvarna/Jönköping 

Okt           2 Stig Österbergs  Two Kings CD . Liten auktion.  

Nov          1              Islandssamlarnas  auktion i Göteborg kl 11.00 på Kinesiska       
                  muren 

Nov          6              Jan Larsson om all världens frimärksländer ett  annorlunda                                               
                  sätt att samla.  Liten auktion 

Dec           4  Glögg och lussekatter. Liten auktion 

 

 

Aktuell information om Hösten/Vårens möten införs löpande på vår webbsida 

 
 
http://www.islandssamlarna.se/ 

 
Möteslokal: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 Vid Fältöversten, 
ingång precis vid buss-hållplatsen T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) 
Mötena hålls som regel den första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 
19.00. 
På alla möten bjuds det på kaffe och bulle. 
På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till 
auktionen. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 

 

   Program för hösten 2014  
Sept         11  Eimskip 100 år.   
                                       
Okt              9  Polarräv. Opensamling.   
    Visning av höstauktionen. 
 
Nov            1        Stor HÖSTAUKTION. 
            OBS! Lördag.   
 
Nov        13        Grönland. Moderna vykort. 
     
Dec        11  Sedvanligt julmöte med glögg och lussekatt. 
    
Välkommen till vårens möten och ta del av kvällens tema 

och den sedvanliga mötesauktionen.  
   Vi bjuder på kaffe med något gott till. 
 

 
Vi träffas på torsdagar  

i klubbens lokaler i  
Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11,  

hållplats SKF  
(spårvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 och 519). 

Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 
 
 
 

I samband med våra möten 11/9, 9/10, 13/11 och 11/12 har 
Volvo Myntklubb  
möte kl. 17.45-19.00. 

 
 

Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031-54 88 78. 
                                     Kassör: Owe Jacobsson,            Tfn. 031-331 33 04. 
 

 
Email: islandsklubben@bredband.net 

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

mailto:islandsklubben@bredband.net
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Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg 
 
 
Föreningen Islandssamlarna Hemsida: http://www.islandssamlarna.se/  
 
Plusgiro 40 29 57-5 BIC:NDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 
 
 
Ordförande Sekreterare  
Björn Söderstedt Mikael Magnusson  
Drottningholmsvägen 21 Fyrspannsgatan 65  
112 42 Stockholm 165 64 Hässelby  
Tel 08-651 09 89 Tel 0704-80 01 84  
ordforande@islandssamlarna.se sekreteraren@islandssamlarna.se  
 
Kassör (Redaktör Rapport) Redaktör Rapport 
Leif Nilsson Kjell Idling 
Örnvägen 12 Leif Nilsson 
761 94 Norrtälje Kaj Librand 
Tel 0703-62 17 53 Bengt Påhlman 
kassoren@islandssamlarna.se redaktor@islandssamlarna.se 
 
 
 
Islandsklubben i Göteborg Hemsida: http://hem.bredband.net/islandsklubben/  
 
Ordförande Sekreterare (Redaktör Rapport) Kassör 
Johnny Pernerfors Kaj Librand Owe Jakobsson 
Draggensgatan 5 Björcksgatan 64C Åliden 7 
418 77 Göteborg 416 51 Göteborg 424 55 Angered 
Tel/Fax 031-54 88 78 Tel 031-25 93 16 Tel 031-331 33 04 
pernerfors@bredband.net sveriges.framsida@comhem.se owejacobsson@tele2.se 
 
Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 
Medlemsansökan Sekreteraren Islandssamlarna / Islandsklubben 
Medlemsavgift Kassören Islandssamlarna 
Äldre Rapporter Kassören Islandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktören Islandssamlarna 
Adressändring Kassören Islandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassören Islandssamlarna 
Auktioner i Övrigt Ordföranden Islandsklubben  
 
Medlemsavgiften för 2014 är SEK 120:- Medlemmar boende utanför Sverige betalar via PayPal 
till  alltinget@telia.com OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift på SEK 10:- 
 
The annual membership fee 2014 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal to account 
alltinget@telia.com  Please note!  Add SEK 10:- for PayPal fee 
 
 

 
 
 

MANUSSTOPP  FÖR  NÄSTA  RAPPORT  ÄR  18  November  2014. 
 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:ordforande@islandssamlarna.se
mailto:sekreteraren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
http://hem.bredband.net/islandsklubben/
mailto:alltinget@telia.com
mailto:alltinget@telia.com
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