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Ordförandens Rader. 

Sommaren är kort..... Hösten kommer snart..... Det går med väldig fart..... 

Det är vad vi har att se fram emot. Måste först meddela en tråkig nyhet. 

Våran Medlem Nr 3, Sture Hegland har lämnat oss 101 år gammal. Han skulle ha blivit 

102 år den 12 augusti. Detta kan ni även se i minnesskrift senare i tidningen. Vad ser 

vi då fram emot under hösten? Jo i första hand våra torsdagsmöten i Göteborg och 

Stockholm. För våran del i Stockholm så byter vi lokal och träffas på Philea, 

Svartensgatan 6. T-Bana Slussen uppgång Hökens gata. Decembermötet blir för-

eningens 500:e möte och det kommer att firas lite. Var och hur återkommer vi till. I 

Göteborg kommer det hållas en stor medlemsauktion i början av november. Den 24:e 

september är det FriVy i Husqvarna och den 27-29 Oktober är det Nordia i Vejle, 

Danmark. Förutom dessa två större evenemang så finns det ett antal mindre och lokalt 

präglade mässor bl.a i Dalheimers hus i Göteborg. På deras mässor brukar man kunna 

göra fynd till bra priser, så håll utkik i pressen. Frågan om att anordna ett riksmöte har 

framförts till mig, men vid senaste försöket så var det endast 1 medlem och vi tre i 

kommittén som anmälde sig vilket talar för sig själv. Det finns tyvärr inget intresse för 

ett riksmöte. 

Om nu någon ute i landet tycker det är värt ett försök så var så god att sätta igång, det 

vore ju bara kul. Meddela bara mig först. 

Med dessa små rader så hälsar jag medlemmarna välkomna till våra möten i Stockholm 

och Göteborg.  Speciellt de medlemmar i Stockholmstrakten som är hemma och sover 

1:a torsdagen i varje månad. 

 Med vänlig hälsning 

Björn Söderstedt 

Ordförande 
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Till hösten 2017, fr.o.m Septembermötet kommer vi att byta lokal och 
flytta till Phileas lokal på Svartensgatan 6, Stockholm. Tag T – banan till 
Slussen uppgång Götgatan gå mot Medborgarplatsen till du kommer till 

Svartensgatan, tag då till vänster upp på gatan ca 150 m till höger 
genom grinden. Mötena börjar kl. 19.00 

 
 
 
 

Höstens möten i Stockholm 
Terminen började den 8/9 då vi var 7 stycken medlemmar som hade samlats för att lyssna på 
Mats Söderbergs föredrag om Spola kröken. Det är hans del 2 i sitt samlande om vin kan man 
säga. Ett trevligt exponat som han visade och berättade om. Tomas vann inteckningspriset och 
Björn Vann tröstpriset. Kvällens auktion bestod av 15 objekt och sedan var det fyndchanser i 
cirkulationssändningen. 
Oktobermötet då var vi på Islands ambassad och om detta står det att läsa i förra numret. 
 
Novembermötet hade vi den 3/11och då var vi något flera hela 10 medlemmar hade slutit 
upp. 
För kvällens tema/ föredrag stod Micke för som pratade lite om skeppsposten från och runt 
DVI. Visade även lite material och brev både från dansk skeppsgång och engelsk samt även 
några la Guardia märken. Ett mycket intressant område då post från öar måste i de flesta fall 
gå med båt. Men vilken båt och vilken flagg har båten. Kvällens inteckning vanns av Janne B 
och tröstpriset gick till Tomas. Kvällens auktion hade 17 objekt. 
Julmötet den 1/12 samlade 12 stycken, på detta möte brukar vi inte ha något speciellt 
föredrag utan ha lite andra överaskningar så också i år. Först fick alla en present från posten 
Färöarna som var ett vykort sedan hade vi ett speciallotteri som baserade sig på hela årets 
närvaro och 5 glada vinnare fick varsitt kuvert med hemliga vinster i form av frimärken från 
Island, det var häften och fina serier i kuvertena. Därefter drogs det sedvanliga när-
varolotteriet och där Janne B fick inteckningen och två tröstpriser delades ut och gick till 
Mats och Leo. 
Sedan hade vi en lite utökad auktion med 20 objekt. Inte att förglömma så hade vi ett sent 
hedersutdelande då vi delade ut förbundets hedersplakett till P-O Aberhamsson samt även vår 
guldnål. Detta skulle gjorts vid vårt årsmöte men då P-O inte kunnat komma förens nu så tog 
vi tillfället i akt och belönade honom nu vid detta möte. 
Som ni märker så är vi inte så många vid våra möten så det är välkommet om ni andra som 
bor i Stockholms närhet att bevista något möte då och då, det skulle förgylla det hela lite 
extra. 
Nu från och med höstmötet 2017 så byter vi lokal till att vara i Phileas lokaler på 
Svartensgatan på söder,  avstigning vid slusssen. 
Sekreteraren 
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Vår siste grundare har gått ur tiden 
         
Sture Hegland har avlidit den 18 februari 2017 i en 
ålder av 102år. 
Sture var en av våra sex grundare av föreningen och 
hade medlemsnummer 3, första åren satt han med i 
styrelsen som ledamot men sedan har han inte haft 
några uppdrag där, däremot var han valberedare i ett 
antal år och i åtminstone tre omgångar. Att få rätt 
folk till rätt uppgift är inte alltid så lätt. Han och 
hustrun Anna som också var frimärkssamlare 
samlade på mycket och var medlemmar i ett antal 
föreningar bland annat kan nämnas Oscarianerna, 
Stockholms föreningen. Hans samlande bestod i mycket, bland annat hade han en mycket fin 
samling med danska stjärnstämplar. Av det som gäller vårat område så samlande han 
Färöarna,  på Island samlade han bland annat kronstämplar och samlade snygga stämplar på 
utgåvan Vyer och Byggnader, så sent som på vårmötet förra året var han med, det skall han 
ha heder för att orka komma på ett eller två möten om året. 
 
Sekreteraren 
 
 
 
 

Föreningens Årsmöte  
Föreningen hade på marsmötet sitt traditionella årsmöte. Det var inga större ovationer som 
hände, alla blev omvalda och styrelsen fick ansvarsfrihet. 
Föreningen är välmående och har aktiviteter utöver våra möten så som resor till olika 
evenemang och utställningar, vilket har varit uppskattat. 
Som seden bjuder så bjöds det även på landgångar till de som var där samt kaffe. 
Björn tackade alla för visat intresse samt det förtroende styrelsen haft och fick förnyat 
förtroende för ett år till. 
Sekreteraren 
 
 
 
 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 

1060  Wolfgang Bohnhorst      1061  Arne Forssén       1062 Christer Sandstedt 

 

1063  Peter Sterling                   1064 Peter Sondhelm 
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Moderna Varianter 
Guðjón Axelsson & Johnny Pernerfors 

 
Här följer några nya Varianter / Feltryck som Guðjón sände bilder på till mig under februari månad. Det gäller 
att hålla ögona öppna för även på moderna frimärksutgåvor så dyker det upp en hel del spännande Varianter / 
Feltryck / Felperforeringar m.m. 

 
2006 Europafrimärket 50 År   /   Facit 1151-52 (Bl49) 

 

          
 

Vid första anblick så kan det vara svårt att se vad som är fel men tittar man noga på bilden av baksidan 
så ser man att den Tandningen är förskjutet in i märket till höger 8 från baksidan sett). 

 
2011 Julfrimärke   /   Facit 1356  

 

 
                                   Normalt                                                Felperforerade 

Även idag med modern tandningsteknik så uppstår mindre Felperforeringar typ dessa  
2 ovanstående märken till höger. 

 
2012 Isländskt hantverk III   /   Facit 1358 

 

 
                Normal                    Mörkt tryck                Ljust tryck             Skada i överkant        Felperforerad 
 
Färgskillnader kan ju alltid uppstå när man tvättar av frimärken från försändelsen men dessa 2 här ovan sitter 
kvar på brevklippet så färgfelet är förmodligen från tryckningen. 
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2012 Svampar VII   /   Facit 1392 
 

 
                                                 Normal                                                 Feltryck 
 

Att det gröna trycket av ”B50g innanlands” saknas är ju lätt att upptäcka men hur lyckas maskinen som man 
använder för att trycka denna utgåva att lyckas att slänga in 2012 lite snett och vint på ytan som saknar 

trycket?? 
 

2012 Julfrimärken   /   Facit 1393 
 

 
Felperforerade 

 

 
                                        Normal                                                              Saknar Guldtrycken                             
 
Detta är ett mer normalt tryck el då ett av trycken saknas och i detta fall så saknas det ”Blanka guldtrycket” = 

Texten ”ISLAND+ 50g” saknas samt alla ”Stjärnorna”. 
När man tittar närmare på märket till höger så ser man mycket svagt den saknade texten och alla stjärnorna?? 

 
----------------------------------- 
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Vi har erhållit Ólafurs tillstånd att publicera detta om Hópflug Ítalia. 

 

 Nyupptäckt Balbo brev nr 148 
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NY katalog om Færøarna 
 

”DAKA GF10 2017 Utgåvan”   
 

 

 
 

En ny efterlängtad katalog till alla Færø-samlare är nu utgiven, i den har det gjorts en hel del  
             rättelser och införts ny text: 

1919 provisorierna är utvecklat med text och användningsområden samt innehåller nu flera 
              av de mera sällsynta försändelserna mm. 
              1940 – 41 perioden är utvecklad med brev utan provisorieutgåvorna. 
              Utgåvorna från 1975 är uppdaterade fram till 2016. 
              Frankeringsetiketter från 2008 till 2016 är uppdaterade med några varianter. 
              Nytt avsnitt med Essäer och Provtryck. 
               
              Sparmärkena är uppdaterade. 
              Nytt avsnitt med 1:a världskriget. 
              2:a världskriget har blivit omarbetat och väsentligt uppdaterat. 
               
              Portotabellen är utvidgat till att även omfatta pakettaxorna. 
              Katalogen avslutas med en lista över litteraturhänvisningar 
               
              Det är Stefan Heitz som står som ansvarig utgivare. 

 
Katalogen kan köpas av Föreningen Islandssamlarna till ett subventionerat pris : 

 
Sek 250:- plus porto. 

 
Skicka beställningen till Kassoren@islandssamlarna.se 
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Kronstämpel ”SAURBÆR Í EYJAFIRÐI” 
Ólafur Eliasson / Johnny Pernerfors 

 

I januari så fick jag ett email från Ólafur Eliasson som hade upptäckt att FACIT katalogen och även 
Föreningens Handbok för dom Isländska Kronstämplarna saknade uppgifter om denna nya kronstämpel som 
man 1999 hade hittat i dåvarande Postmuseets lokaler i Hafnarfjörður.  
Redan samma år i första utgåvan av Isländska Frímerkjablaðið så fanns det på sidan 6 en artikel om den 
nyupptäckta kronstämpeln och i Rapport 115 samma år så hittade Ólafur att Per-Olov Abrahamson översatt 
Þór Þorstens artikel men här kommer nu en ny rak översättning på Skandinaviska som jag ombad Ólafur att 
göra till oss. 
 

 
 

I Frímerkjablaðið nr. 1 (1999) skrev Þór Þorsteins en kort artikel om et nyopdaget 
kronstämpel “Saurbær í Eyjafirði”. Stämplet er ikke nævnt i föreningens stämpelhandbok eller i Facit.  
Artiklen er oversat av Ólafur Elíasson. 
 

Nyopdaget kronstämpel 
 

Vi ved at et antal kronstämpler köbtes fra fabrikanter i Danmark i årene 1894-1901. Av regninger fra 
fabrikantene kan vi se hvor mange de var, men man har ikke fundet avstämplinger av dem allesammen og det 
diskuteres hvem som der mangler. I Postmuseet i Hafnarfjörður fandt man ganske nylig et kronstämpel som 
man ikke kjendte tidligere. Stämplet er typ C1 og navnet er “ Saurbær í Eyjafirði”. 
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Saurbær i Saurbæjarhreppur i Eyjafjarðarsýsla var et brevsamlingssted i årene 1892-1933. Gården lå langt ind 
mot landet og var en endestasjon på ekstrapostruten Akureyri-Saurbær. Den var en av landets mindste 
brevsamlingssteder hvis man skal dömme efter brevsamlerens årslön. Derfor har man antatt at der var ikke 
lavet et stämpel til dette sted. 
 

Stämplet blev tatt i bruk i 1895 og er nu i dårligt stand. Det kan godt ses at det er blitt brukt til avstämpling, 
men det er også blitt brukt som segl og er da kommet i beröring ved varm forseglingslak. Det har haft dårlig 
påvirkning på gummiet stämplet er lavet av, bokstavene er fyldt med lakrester eller delvis smeltet. Avtryk er 
utydeligt men man kan tyde “Saur .... i ..... firði”. I selve stempelhovedet kan alle bokstavene tydes. 
 

Stämplet blev returneret til postmesteren i Reykjavík, men det antages at der p.g.a. stedets lille postmængde 
har man bedömt det slik at der ikke var behov for en fornyelse av stämplet. Man har også ikke kunnet finde 
nogen korrespondanse angående en fornyelse eller reparasjon. 
 

Forsendelser med dette stämpel er ikke kendte. Det formodes at stämplet er blitt defekt ganske tidlig i 
brukstiden idet der ved köb av kronstämpel for brevsamligsstedet Saurbær i Hvalfjörður type C2 i 1899 har 
man ikke fundet det nödvendig med noget ekstra navn for at skelne mellem de to Saurbær. Det er godt muligt 
at stämplet allerede da var tatt ut av brukt. 
 

Opdagelsen av dette kronstämpel er vigtig fordi den leder os nærmere lösningen av problemet hvilke 
brevsamlingssteder fik disse stämpler. 
 

                 

 
Jag måste erkänna att jag själv inte noterat denna upptäckt som man skrev om i Frímerkjablaðið redan 1999 
och då letat igenom min lilla samling med kronstämplar.  
Men det har jag gjort nu och på första sidan i min samling där jag satt upp kronstämplar som jag ej sorterat in 
på grund av svårtydd text så hittade ja…….nä inte “Saurbær í Eyjafirði” men ett 10 aur Tjänstefrimärke med en 
violett kronstämpel utan något posthorn under och texten som går att tyda är följande Vest……….Suður och 
eventuellt OG rakt under botten på kronan, se bild ovan, detta är inte en Kronstämpel för att använda på 
frimärken utan förmodligen en Sýsla-stämpel för dokument men från var någonstans???? 
 

Utan tvekan så kommer “Saurbær í Eyjafirði” kronstämpel omnämnas i kommande utgåva av FACIT-katalogen 
och med noteringen avtryck okänt ”OK” samt även läggas in i föreningens stämpelhandbok över Isländska 
stämplar typ C. Bevisligen så är den kronstämpeln använd då stämpelfärg och även spår av röd lack från sigill 
finns kvar i den gamla slitna stämpeln. Att använda varmt lack för sigill måste har slitigt hårt på en 
gummistämpel! 
 

Så tveka nu inte utan se över alla era kronstämplar som ni inte lyckats att tyda namnet i och vem vet kanske 
redan i nästa Rapport så har någon hittat det saknade stämpelavtrycket, eller som jag en Sýsla-kronstämpel i 
samlingen! 
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Värderingslistor för Isländska Mynt, Sedlar & Minnesmynt. 
 

          
 

         
 

3 nya värderingslistor för Isländska Mynt, Sedlar & Minnesmynt/Minnesmedaljer utgivna av ”Baldvin 
Halldórsson” har vi fått tag i några exemplar av och kan erbjuda våra medlemmar till ett subventionerat pris.  
 
ÍSLENSK MYNT OG SEDLAR 2017: Häfte på 10 sidor med värderingslista för mynt från 1926 och sedlar från 
1777 med 3-4 olika kvalitéskolumner med värde. 1 bildsida med kvalitésinformation för sedlar.    
 
ÍSLENSKIR SEÐLAR 1957-2017: Häfte på 10 sidor med avbildningar av alla sedlar från 1957 och 3 
kvalitéskolumner med värde samt 1 sida med kvalitésinformation. 
 
Íslenskir minnispeningar 2017: Häfte med 11 sidor utan bilder med information Minnesmedaljer från 1883 till 
2014. Info om i vilka metaller dom tillverkats i typ Guld, silver, brons m.fl. samt värde. Även en sida med 
information om Isländska Minnes- guldmynt från 1960-2000 med info om karat och vikt. 
 

Värderingslistorna kan köpas av Föreningen Islandssamlarna till ett subventionerat pris : 
 

Sek 85:-/per st och vi bjuder på portokostnaden.    
 

Skicka beställningen till Kassoren@islandssamlarna.se 
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Iceland Gazetteer Part 1  David Loe 
 
 

GULLBRINGUSÝS
LA 
This is the most populous county in Iceland, 
including Reykjavík and the large towns of 
Hafnarfjörður, Grindavík and Keflavík. Very 
nearly all the towns and villages are on the coast 
as the interior of the Reykjanes peninsular is a 
barren lava field. In 1860 
the population of the area, including neighbouring 
Kjósarsýsla, was 6445, 12025 in 1901, 47383 in 
1940, about 120,000 by 1980 and 315,000 in 
2012. 
 

1.1 GRINDAVÍKURHREPPUR 
Tóftir (1) was opened as a collecting office on 1.4.1892. Whilst at the time it was a separate place it 
became part of Grindavík to where the office was moved 31.3.1894. No cancels are known from 
Tóftir.Grindavík (otherwise known as Járngerðarstaðir (1.4.1894 to 31.12.1924) and Garðhus (1.1.1925 
to 31.12.1940)), incorporated in 1974, is a small fishing port on the southern shores of the Reykjanes 
peninsula. The collecting office there was opened in 1.4.1894 and used a crown and post horn (single 
ring) cancel till closure 31.12.1899. 

The office and cancel were moved to Hraun (2) from 1.1.1900 to 

31.12.1917. From 1903 it used numeral cancel 159.  Hraun is just to the 
East of Grindavík. Moving back to Grindavík 1.1.1918 the office used the 
159 cancel and then from 1930 a Swiss-bridge date stamp was introduced, 

type B1a. This became much worn and the old numeral cancel was used 
again from about 1945 to 1952. The last reported use was on 1949 UPU 
issue. The office was made up to post office and eventually de-rated to a 

postal agency operating out of Landsbankann hf from 21.1.2011. Other 
cancels used were B3e (1.9.1956 to 1959) and B8b1 (2 types). 

 
1.2 HAFNARHREPPUR 
The collecting office at Kirkjuvogur (that was also known as Hafnir) was first opened 1.4.1892 and used 
acrown cancel (single ring) from 1894 to 31.12.1902 when it was closed and moved to  Kalmanstjörn. 
It is situated a few kilometres west of Keflavik Airport on the coast. Here numeral cancel 163 was used till it 
was closed 31.12.1917 and moved back to Kirkjuvogur. From 1.1.1923 the office was called either Hvammur  
(4) or Kirkjuvogur. It was made up to post office 1.1.1980 but closed 25.6.1980 and moved to Staðarhóll 
(2) as a collecting office. Although 163 was used till 1964 (with two different 3’s), a Swiss type B2a was also 
used from 1.7.1930 to 1944 inscribed KIRKJUVOGUR followed by B1a inscribed HVAMMUR. 
Kalmannstjörn (spelt Kalmanstjörn on the maps), a farm, now 
deserted, some 8 Km south of Hafnir. Kirkjuvogur is the port 
of the town of Hafnir, the population of Hafnir being 148 in 
1960 and 109 inhabitants (as of 2011). In 1995 it merged with 
Njarðvík and Keflavík to form a municipality called 
REYKJANESBÆR with a population of 13,971. Staðarhóll (2) 
used the same B1a Hvammur cancel from 26.6.1980 to 
30.6.1994. 
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1.3 MIÐNESHREPPUR 
 
The  main  importance of  Keflavík  was as the  NATO  base and international airport. The capital’s 
domestic airport is close to the south centre of Reykjavík. Most of the growth of Keflavík has 
been post-war associated with the airport, for in 1910 the population was only 469, 1551 in 1940, 5422 in 
1960 and 8129 in 2009. The airport forms a town in itself, and in NATO days had its own American post -
offices, but Keflavik has a port and it was here that a collecting office was opened in 1873. A single ring 
crown cancel was used from 1894 to 1900 and then a triple ring cancel was introduced. This was 
superseded in 1903 when the office was assigned 162 to 1906 when it was given post-office status and 
Swiss-bridge date stamp, one of ten different types used (B1c 25mm, B1c 26mm, B1d 31mm, B8e, B8b, 
a roller cancel R8a and three machine cancels M3, M4, M8). Number 198 was additionally used in 1908/9 
when the B1b cancel was being repaired. The office was closed 24.8.2003 and renamed  Reykjanesbær 
after Keflavík, Njarðvík and Hafnir (see 1.2 above) were merged in 1995 forming a new municipality with 
a population of 13,971 (January 2011). The new office used a new B8b1 cancel but inscribed Keflavík in 
error and then two types of B8b1 cancel inscribed Reykjanesbær, and M7 and M8b machine cancels. 
Keflavík  airport  post-office was opened  18.03.1947.  On 31.12.1966  the collecting  office was  closed  
and reopened as a post office in the older terminal building. This was closed 20.12.1996. When the new 
Leif’s Eiríksson (FLE) terminal was opened 11.4.1987 a new post office was opened there too. This 
was closed 

20.12.1996 and the combined office operated out of 
the old  terminal  building  (EF).  This  in  turn  was  
closed 
1.6.2006. So far the office has used nine different 
Swiss- bridge cancels. B1d 32mm, B2a 25mm, B6c 
31½mm, B6d2 31½mm and B6d1 32mm and B8b were 
all used at the old terminal building, B8b “1” at FLE, 
B8b “2” at EF. 
I should note here that the last remaining US staff 
were withdrawn from the NATO base on 30.9.2006. 
The philatelic office of Iceland Post was moved from 
Reykjavík to Keflavík for three years between 
25.6.2003 and 13.7.2006 using two types of B8b1, B8a 
and B8b1 before being moved back to the capital. All 
the cancels have F in the design. 
 
Hvalsnes  was  opened  as  a  collecting  office  
between 

1.4.1892 and 31.12.1915 when the office was shifted to Sandgerði. In that time it used a single-ring crown 
cancel from 1894 to 1903 and then number 160. Sandgerði was made up to post office on 1.1.1942. It was 
closed 12.12.1999 and moved to a postal agency at the Sparisjóðinn (Savings Bank) í Keflavík till 30.6.2000, 
then Landsbankann Íslands till 5.3.2006 back to Sparisjóðinn í Keflavík till 6.3.2011 and finally 
Landsbankann hf from 7.3.2011. It has used cancel types B1a, B2c2, B8e and B8b1 (2 types). Sandgerði (now 
a municipality) is on the end of the Reykjanes peninsula with Hvalsnes further south on route 45. In January 
2011, Sandgerðisbær had a population of 1,683. Hvalsnes church was built out of stone in 1887, and one of 
Iceland's most cherished poets, Hallgrímur Pétursson, served there as a priest for a number of years. He was 
featured on a stamp issue from 1975 (F542). 
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1.4 GERÐAHREPPUR 
 

The first office in the parish was opened at Útskálar 12.4.1890. It was moved 
to Gerðar (otherwise known as Garður (2)) a small fishing village on the 
extreme North-Western tip of Stakksfjörður, and 2km south. However it was 
moved back to Útskálar 1.1.1905 but returned to Gerðar 1.1.1910. In that 
time a single ring crown cancel inscribed Útskálar was used 17.1.1895 to 
1903 and then numeral 156. Garður (2) used 156 from 1910 before it was 
replaced by Swiss-bridge handstamps types B1a (Gerðar), B3e Gerðar), B8e 
(Gerðar), B7b (Gerðar), B7b (Garðar), B8b1 (Garðar). The office was made up 
to a post office 1.1.1959. It closed on 1.8.2014. 

 

 
  1.5 NJARÐVIKURHREPPUR 
   No offices in this parish. 
 

1.6 
VATNSLEYSUSTRANDARHREPPU
R 

 
Midway between Reykjavík and Keflavík and just off the 
road on the coast lie the small fishing communities of 
Kálfatjörn, Þórustaðir, Landakot  and Hábær í Vogum. 
Kálfatjörn collecting office was opened in 1873, closed 
30.9.1919 when it was then moved to Þórustaðir. In that time 
it used a single ring crown cancel  (1894-1903)and number 
161, which was later used  at  Þórustaðir  (1.10.1919  to  
31.12.1929)  and  Landako (1.1.1930 to 1945) when the 
office was moved there in 1930. Landakot  later  used Swiss-
bridge  type  B1a  before  31.12.1945 when this collecting  
office was  moved  to  Vogar  (2) (Hábær  í Vogum), 
otherwis known as Minni-Vogar.  Vogar used number 161 
(1946) and then the B1a cancel of andakot before it 
wasclosed  and  moved  back  to  Landakot  rom  the  start  
of  1947. Landakot then used number 161 (1947-1954) 
concurrently with te B1a cancel till closure 31.12.1954. 
The office was finallymoved back to Vogar (2), upgraded to 
post office 1.1.1976  and postal agency from 1.5.2002 at a 
petrol station Þrjár konur ehf  and then ensínsalan Iðnadal 2 
from 1.11.2006. From 1955 to the resent it has used a 
straight-line cancel inscribed Minni-Vogar and Swiss types 
B8e, B8b, (two types), B8b1 all inscribed ogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Islandssamlarna Rapport nr 179  Augusti 2017           Sida 16	
 

1.7 GARÐAHREPPUR 
 
Garðabær has been an office under many names since firstopening 1.6.1950: Silfurtún 1.6.1950 to 
31.10.1958 (this is named on the map) Ásgarður (2) 1.11.1958 to 31.12.1968 Garðakauptún 1.1.1969 to 
31.12.1975 
 
 

Very near to the President's residence at Bessastaðir, 
Ásgarður (2) is some 5 Km south of Reykjavik 
across Skerjafjörður. A collecting office was opened 
01.11.1958, and was made into a post office 
01.01.1965, when the name of the office was 
changed to Garðakauptún. Swiss- bridge cancels 
were formerly inscribed Ásgarður-Garð, latterly 
Garðakauptún and both are type B8e. The office 
was demoted to a postal agency on 14.10.2004 and 
until September  2006  located  at  Hagkaup,  
Garðatorgi  5.  It 

 
 
 
 
 
 
 

reopened  as  a  post  office  at  the  same   
location  till 19.6.2008  and then shifted  to   
Litlatúni 3.Garðabær was made into a  
municipality on 1976. Other cancels used  were 
 B8b (Garðakauptún), B8e  Garðakauptún, B8e Ásgarður-Garð, and B7b, B8b1, M6 and M8 all inscribed 
Garðabær. It also had a mute but dated temporary 
cancel used around Christmas 1994. This office also took over mail processing duties from Kópavogur 
when there was a fire there in July 1982 and it was the Christmas post office in 2003. 
Also in the parish, Silfurtún is a suburb on the Reykjavik road 2 Km north of the outskirts of 
Hafnarfjörður, and a collecting office was opened there using Swiss-bridge type B2C2 between 1.6.1950 
and 31.10.1958 
when it was renamed Ásgarður (2). 

1.8   BESSASTAÐAHREPPUR 
 

 
 
 

Just north of Ásgarður, mentioned above, are the tiny communities of Bjarnastaðir (1), Brekka, Kirkjubrú 
and Sviðholt. The numeral cancel 157 that had been used at Hafnarfjörður was now 
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used at Bjarnastaðir (1) when it opened as a collecting office 1.1.1911, but  not  for  long  as the office was 
closed  10.5.1916  and  moved   to Brekka (5) which after a time replaced the cancel with Swiss-bridge 
type B1a inscribed Brekka Gull. 31.12.1947 the office was closed and moved to Kirkjubrú (using the Brekka 
cancel) and was again moved to Sviðholt 12.09.1952 where the old Brekka cancel and a Sviðholt type B3e 
were used till closure 31.3.1961. 
 

HAFNARFJÖRÐUR Kaupstaður 
 
Hafnarfjörður is a major port and commuter suburb for Reykjavík, 10 Km to the South-West of the capital. 
The population has grown from 1547 in 1910, 3707 in 1940, 8555 in 1960 to 26,000 in 2012. It became a 
township in 1907. A collecting office was opened there 1.1.1873 as one of Iceland's first offices, and was made 
into a post office  in  1910  (1st.  January).  It  was  closed  29.6.2003  and  moved  to  a  postal  agency  at  
Nóatún  at Reykjavíkurveg 50. This lasted until 7.2.2007 when the post office reopened at Fjarðargötu 13-15. 
It has used a wide variety of postmarks and cancels including a single ring crown and posthorn cancel 
from1894 to 1903, number 157 from 1903 till 1910 when the office became a post-office. Others include no. 
263 in 1953 when the Swiss cancel was being repaired, and Swiss types B2c1 (1910-1966), B3e 
(15.2.1957-1966), B8e (20.1.1966 - ?), B8b (29.9.1970-72), B8b1 and machine cancels M3 and M7.  
 

Vi har erhållit detta med tillstånd av Brian Flack. 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 

Viktiga Datum 2017./2018 

27-29.10        NORDIA2017 i Vejle 

4.11           Islandssamlarnas auktion i Göteborg 

8 – 10.6          NORDIA2018  I Garðabær. 

31.8 – 2.9       Malmex2018  Malmö 

29.5 – 2.6       Stockholmia2019   Stockholm 

 
 

Vårens möten i Stockholm 

Terminen startade den 12/1 med ett nu mera traditionellt tema som också brukar vara uppskattat det är årets 

fynd. Medlemmarna tar med sig ett brev eller något annat de kommit över under året och berättar lite om 

och lite också vart i samlingen den får sin plats. Till mötet hade 8 styckena kommit och de som visade något 

var: Leif N visade ett Isländskt brev som gått från Island till Tyskland via Canada samt ett block med samling-

slösen. Janne B visade tre fina objekt från Island, Ett otandat skillingmärke, Ett fint flygbrev frankerat med två 

1,50 märken samt ett till brev. Leif E visade en fin serie med påtryck av New Yorkutgåvan,  Anders F visade 

ett antal brev och vykort från USA med och från svenska orter, Tomas visade ett ark Gustav V 5 öre med plåt 

perforering samt ett isländskt brev till Uppsala som gått via Helsingborg.  Närvarointeckningen gick till Lars-

Ove och tröstpriset till Björn, en liten auktion på 15 objekt hölls också. 

På februarimötet så hade vi besök av Lars Livendahl som berättade om Lundy, en liten ö utanför Englands 

västkust där han varit med och startat post med frimärken och allt. Alla fågelälskare borde samla frimärken  
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därifrån då de har en mycket speciell valuta nämligen Puffin dvs Lunnefågel. Vad nu dagskursen på dessa 

fåglar är vet jag inte men det går säkert att räkna om till både pund och svenska kronor. 9 medlemmar hade 

tagit sig till mötet och inteckningen gick till Claes och tröstpriset till Leo, en auktion på 18 objekt hade vi 

också. 

Till marsmötet som var den 2/3 hade hela 11 medlemmar sökt sig till. Tyvärr hade vi den smärtsamma 

plikten att börja mötet med en tyst minut för vår grundare Sture Hegland som gått ur tiden. Annars var det 

årsmöte och inga speciella konstigheter. Till detta möte är ju också sed att vi har landgång. Inteckningen gick 

till Lars-Ove och tröstpriset till Björn. Auktionen innehöll denna kväll 16 objekt. 

Den 6/4 var det Mats Edström som berättade om sparmärkessystemet på Grönland som startade 1926. Det 

finnes stämplar med numren 1—38, systemet var mest utbrett på nordvästra ön, Nya märken kom 1939 med 

valörerna 25 öre och 1kr, 1962 kom ytterligare nya märken med de användes aldrig. 11 medlemmar hade 

anslutit sig till mötet och Mats själv fick inteckningen och tröstpriset gick till Micke. Auktionen denna kväll 

omfattade 19 objekt. 

Så var det maj och dags för säsongsavslutning i sköna Roslagen hemma hos Ann-Eva och Leif. Vi 

välkomnades alla av den hissade isländska flaggan som stoltserade på flaggstången. Lite god mat och trevligt 

umgänge sitter ju heller aldrig fel. Temat hemma hos Leif är ju sedan ett antal år tillbaka, sälja köpa byta, ta 

med vad du har och gör fynd. 13 medlemmar var närvarande plus ett antal respektive, mycket trevligt. 

Johnny vann inteckningen och vi hade ett antal som vann tröstpriser denna dag. Vi hade 6 objekt på 

auktionen bland annat något album och gåvor från ett dödsbo vi fått. Tack till värdparet för att vi får komma 

varje år. 

Mikael 

På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut. Ett skriftligt bud bevakas 
av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + 
en höjning, för den person som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud 
gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 
Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr,  501-1000 25 kr,  1001 – 2000 50 kr. Tillkommer 

endast porto. 
November 
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Anbudsauktion på mötet 9 November  2017.  Bud  senast 9 November  kl 11.00 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson  Örnvägen 12 76194 

Norrtälje 
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December 
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Anbudsauktion på mötet 7 December  2017.  Bud  senast 7 December  kl 11.00 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson  Örnvägen 12 76194 

Norrtälje 
 

Höstens möten i Stockholm  
Vi håller till i AB Phileas lokal på Svartensgatan 6 i Stockholm,  tvärgata till Götagatan.  Åk till T-
banestation Slussen uppgång  Götgatan. 
 
 
September   7       Startup på Philea. Vi bor in oss, medlemmar berättar Claes,  Anders,  Mikael  
                              och  Leif (max 5 min) Närvarolotteri,  sändning. Auktion  OBS!  NY LOKAL 
  
Oktober        5      Danska Nummerstämplar Arne Forssén . Närvarolotteri,  sändning . Auktion 
 
November     9      André expeditionen  Hans-Ove Aldenbring  berättar. Närvarolotteri, sändning        
                               Auktion 
December      7     Julavslutning – Jubileum, Föreningens 500:e möte på Frimurarhuset.  Med  en              
  matbit. Anmälan till  Mikael Magnusson 070-480 01 84 senast 10 nov.                  
            Närvaro och årslotteri samt auktion.  Adress Blasieholmsgatan 3 
 
Välkommen till Islandssamlarnas möten och ta del av kvällens tema och den sedvanliga 
mötesauktionen. Vi bjuder på kaffe/te och något gott till. 
Aktuell information om Hösten/Vårens möten införs löpande på vår hemsida 
http://www.islandssamlarna.se/ 
 
Möteslokal: AB Phileas lokal, Svartensgatan 6 T-bana,  Slussen. Mötena hålls som regel den 
första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram för 
medlemmar att ta med objekt att lämna in till auktionen. För detta tar klubben en mycket 
symbolisk provision. 
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Med stor glädje kan vi konstatera ett stort intresse för kommande NORDIA resa till Island 2018. 
I skrivande stund så har Leif Nilsson en lista på 47 personer som har anmält förhands intresse att 
åka med på vår resa som startar fredag morgon den 1 juni och med återresa natten till måndag den 
11 juni. 
 
I nästa Rapport så skall vi ha fått fram priser och anmälningsblankett så alla kan börja att boka plats 
på flyget i god tid innan avresan.  
Det har kommit in flera spännande och intressant förslag till platser att besöka samt även några 
intressanta museum att besöka men tveka inte att komma in med mer förslag för det är bättre att har 
förmycket att välja bland än att komma på efteråt varför åkte vi inte ditt eller besökte…… 
 
Vi har fått från den Isländska utställningskommittén ett antal informationsblad på Engelska som 
informerar om kostnader för att deltaga som utställare och handlare samt namn och adress lista till 
alla personer som är kommissarier för deltagande länder. 
 

     
 

ISLANDSSAMLARNA till 
NORDIA 2018 

 i Garðabær 8‐10 juni. 
Johnny Pernerfors 
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Dom som önskar att få ett ex av detta blad kontaktar bara mig så sänder jag ut 1 ex kostnadsfritt. 
Man kan med också senare under hösten gå in på NORDIA 2018 hemsida www.nordia2018.is för 
mer information om utställningen (är inte aktiv i skrivande stund dock??). 
 

Glöm inte att boka en tur till kommande NORDIA 2017! 
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        ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG våren 2017  

Vårsäsongen 2017 inleddes den 12:e januari med besök av Steinar Fridthorsson som berättade om och 
visade delar av sin samling Västfjordarna. 20 medlemmar deltog vid mötet. Närvarovinster fick Hasse 
Wingdén, Owe Jacobsson, Johnny Pernerfors, Klell Marmbrink, Bengt Sagsjö, Sten Hedlund, Karl Erik Jägard 
och Ingvar Ottosson. 

Vid årsmötet den 9: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 Per Åke Mårtensson. 
Innan årsmötesförhandlingarna berättade Ove Karlsson och visade bilder om nordiska fåglar på frimärken. 

    

Havsörnsfrimärket ovan delades ut till mötesdeltagarna. 
Närvarovinster tillföll Bengt Påhlman, Mats Ahlmark, Björn Hagberg, Ingvar Ottosson och Franco Lazzary.  
21 medlemmar var närvarande.                           
 
Mötet den 9:e mars ägnades åt genomgång av Frímerkjablaðið nr 33 och nr 34. 
Närvarovinsterna gick till Stig Andersson, Trygve Johansson, Mats Ahlmark, J-O Artvik, Lennart Johansson 
och Owe Jacobsson. 
20 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
 
Vid mötet den 20:e april var temat Grönland 1938-1995. Kaj Librand visade en samling monterad efter motiv 
som hade visat vid jubileumsutställningar 1990, 1992 och 1995. 
Närvarovinster fick Per-Åke Mårtensson, Kent Wettlemark, Rolf Gustavsson,  
Trygve Johansson och Ingemar Johansson. 
23 medlemmar var närvarande. 
            
Mötestemat den 11:e maj var isländska datumfyrblock 1975-1985. 
De olika typerna visades och ett kuvert innehållande ett antal datumfyrblock delades ut till mötesdeltagarna. 

Närvarovinsterna gick till Rolf Gustavsson, Johnny Pernerfors, J-O Artvik, Kaj Librand och Per-Åke 
Mårtensson. 

20 medlemmar deltog vid mötet. 

 

Kaj Librand 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
  Program för hösten 2017 
 
September    14 En tema samling från 1970-talet, Kaj Librand. 

 
Oktober        12 Grönland & DWI Sparmärken m.m., Björn Hagberg. 
    Visning av auktionsmaterial för höstauktionen. 

 
November      4 Höstauktion, i Gamlestadens Medborgarhus. 

 
   9      Moderna tandningsvarianter utgivna av Postphil. 
  Kaj & Johnny.  

 
December      14      Sedvanligt Julmöte med ”Stort JUL-Lotteri”. 

                         

Välkommen till höstens möten och ta del av kvällens 
tema och den sedvanliga innehållsrika 

mötesauktionen. 
Vi bjuder på kaffe med något gott till. 

 
 

 

Vi träffas på torsdagar i klubbens lokaler, 
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. 
 

 
 
 

Volvo Myntklubb 
 

Välkomna till våra möten som är innan Islandsklubben kl. 17.30‐18.30. 
 

 
Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031 - 54 88 78. 

 

             Kassör + Volvo Myntklubb: Owe Jacobsson,            Tfn. 0707 43 23 41 
 
 

Email: islandsklubben@bredband.net 
 

HEMSIDA: http://hem.bredband.net/islandsklubben  
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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 Tel 0702-760594 165 64 Hässelby Tel 0704-80 01 84 
ordforande@islandssamlarna.se sekreteraren@islandssamlarna.se 
 
 
Kassör (Redaktör Rapport) Redaktör   
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 0707-43 23 41 
islandsklubben@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 2017 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 2017 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal to account 
alltinget@telia.com Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 
 
 

OBS!! Glöm ej att sända oss adressändring OBS!!  

                        

N.B.!! Don´t  forget to send us your new address N.B.!!  

 
MANUSSTOPP  FÖR  NÄSTA  RAPPORT  ÄR 20 November 

 
 


