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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  

 
 

Ordförandens rader. 
 

Så var åter igen en sommar förbi, med fint väder för somliga men  
besvärlig för många. Så vi får hoppas på en regnig höst för alla svam-
pälskare och frimärkssamlare så man med gott samvete kan sitta inne 
och pyssla.  
Första veckan i juni var 33 st. Islandssamlare med på resan till Island 
och Nordia 2018 och där fick de ett avbrott i värmeböljan, men tur  
med vädret ändå för att vara Island. Det blev en omtyckt resa med en fin 
utställning, utflykter och sköna bad, mer om resan står i en artikel 
längre bak i rapporten.  
Resultatlista över de medlemmarna som ställde ut redovisas på sidan 12. 
En till utställning har hållits under sommaren, EstEx2018 som några av 
Islandssamlarnas medlemmar besökte, en resa anordnad av Norrorts  
Frimärksförening.  
Nu ser vi fram mot en höst med ett bra program på mötena och Malmex 
i Malmö, som tyvärr inte visar så många exponat med våra samlings-
områden, och så inte minst auktionen i Göteborg. Så välkomna och be-
sök oss på mötena i Stockholm och Göteborg. 
 
Claes Forshill. 
v. ordf. 
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ICELAND GAZETTEER PART 4 David Loe  från iceland Philatelic magazine 
Nr 11. Med tillstånd av Brian Flack  
 

MÝRASÝSLA 

Mýrasýsla, as the name suggests, is essentially  
a wet county - manysmall lakes, meandering  
rivers, but with fertile meadows on the plains 
supporting quite a few farms. The population  
of the county was at itshighest in the mid-19th.  
Century at just over 2,000 and since then has 
declined slightly. Apart from the port  
Borgarnes, the only other villagesof any  
size are Hvanneyri and Bifröst with around  
250 inhabitants each,and Kleppjárnsreykir  
with around 50 inhabitants. 

 

4.1 HVÍTÁRSÍÐUHREPPUR 
An interesting tourist spot 
near Gilsbakki  is Bjarnafoss, 
where the Hvítá emerges 
from under a lava field. It 
was at Gilsbakki that a col-
lecting office wasopened 
23.4.1892, used a single ring 
 

crown and posthorn cancel until 1903,then number 150 and finally Swiss bridge type B1a. Further 
downstream is Síðumúli,where there is a church and here a collecting office was opened 
01.07.1931 and used number 252 and later Swiss bridge type B8b. The office here was closed 
30.4.1986. 

4.2 ÞVERÁRHLÍÐARHREPPUR 
Just to the north of Síðumúli is the rectory of Norðtunga.  
The postoffice was moved here from Arnarholt in Storholts 
tungnahreppur (4.4) 1.4.1900 and used the provincial post  
office cancellation of Hjarðarholt.The post office was  
closed on 31.12.1905 and moved to Borgarnes and a col-
lecting office opened at Norðtunga from 1.4.1905. Till clo-
sure31.12.1975 it used numeral 149 and Swiss type B1a. 

4.3 NORÐURÁRDALSHREPPUR 
On the road to Hrútafjörður on the north coast and a few 
kilometres after the turning to Búðardalur lies the farm-
and church of Hvammur (1) originally a collecting office 
for the Northern and Eastern Past, opened 
in1873.However, it only remained open for the calendar 
year 1873, but was reopened 1.1.1907 and used number 
187 until 31.12.1915 when the office was moved to 
Dalsmynni (1) on the junction of the Hrútafjörður and 
Búðardalur roads. Hvammur was reopened for the last 
time between 1.7.1931 and 31.3.1957 using number 255 
and was then moved to Bifröst. 
Dalsmynni (1) was open between 1.1.1916 and 
31.12.1976 using number 187 (till 1952) and Swiss type 

B1a. Finally in the parish an office was opened at Bifröst, a hotel and a business university cam-
pus a few kilometres south of Dalsmynni (1). Here a Swiss bridge cancel type B8d was used 
1.5.1957 (moved from Hvammur)till closure in 1983. 
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4.4 STORHOLTSTUNGNAHREPPUR 
A post office was opened at Hjarðarholt (1) in 1873 and used a provincial type postmark. The office 
was then moved 7.10.1879 to Arnarholt but continued to use the provincial postmark of Hjarðarholt. 
On 1st. April 1900 the office was moved again, this time to Norðtunga in the adjacent parish of 
Þverárhlíðarhreppur (4.2), however, Arnarholt continued to have an office - a collecting office using a 
triple ring crown and posthorn cancel until 1903 when number 148 was introduced. The office was fi-
nally closed at Arnarholt 31.3.1905 and moved to Munaðarnes, and used number 148 (also found in 
manuscript) until 01.01.1924 when the office was again moved, this time to Svignaskarð in Borgar-
hreppur (4.5). 
Grafarkot collecting office was open between 1.07.1931 and 31.3.1957, using number 254, later Swiss 

bridge type B2c2 and a straight line cancel, and 
Lundar (1) opened at the same time, used number 
253 and was closed 30.6.1959.  
Finally Varmaland collecting office was open 
from15.04.1946 to 31.12.1975 using Swiss bridge 
type B8d from 
1960. The office didn’t have a cancellation of its 
own till 
1960 though it did use number 125 from 15.4.1957 
to 
25.6.1957. Only one example has been found of this 

cancel 
used at Varmaland on a philatelic Gamla Bío letter. 
Varmaland is otherwise known as Laugaland. 
None of these farms are remarkable - there are churches at Hjarðarholt and Norðtunga and Grafarkot 
farm is nowabandoned. Varmaland has some geothermally heated greenhouses. 
 
4.5 BORGARHREPPUR 
The first office in the parish was opened at Borg (1) on 27.3.1886, very close to present-day Borgarnes 
(4.7). Itwas closed 31.8.1891 and the collecting office moved to Borgarnes (4.6) and as was the norm 
at that time hadno cancels to its name. At Borg, about 3 km from Borgarnes, is the site of the farm of 
the original settler in thearea, Skallagrimur. His name is now used to represent all the sports team from 
Borgarnes.The only other office in the parish was at Svignaskarð, about 20 
km from Borgarnes on the road to the north coast.  
Here a collecting office was opened 20.12.1923  
(moved from Munaðarnes (4.4)), closed 31.12.1972  
and used firstly number148 and then Swiss bridge type B2a. 
 
 
 
4.6 BORGARNESHREPPUR 
Important as a distribution centre for the agricultural hinter-
land, 
Borgarnes is a small port on Borgarfjörður with a current 
population (2011) of 1763. It was incorporated on 24.10.1987. 
The collecting office opened there 1.9.1891 (moved from Borg 
(1)(4.5)) and used a crown cancel, single ring type, until num-
ber 149 was introduced in 1903. The office was elevated to 
postoffice status 01.04.1905, Norðtunga post office having clo-
sed, and since then has used the Hjarðarholt provincial post 
office cancel, Swiss bridge typesB2c1, B3c, B8e, B8b (2 ty-
pes), B8b1 and a machine cancel. A fire destroyed the office in 1920 and temporary numeral cancel 
207 was used there for a short time (15.11.1921 to 1922) till a replacement was sent. 
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4.7 ÁLFTANESHREPPUR 
At the extreme end of the Álftanes headland 
lies the farm of Straumfjörður, an island re-
ached by a tidal track across a sand spit. Up 
till the 20th century there was off and on a 
trading and rowing boat fishing centre here. 
A collecting office was open 
between 30.1.1894 and 31.12.1894 and used 
a single ring crown cancel. The office was 
then moved to Kórunes (known alternatively 
as Kóranes) from 1.1.1895 to 3.12.1899 and 
continued to use the Straumfjörður crown 
cancel. Kórunes is also on the island and 
was 2km south-west of the farm 
Straumfjörður. This was a - now abandoned 
general store. 
From here the office was relocated to Vogur 
(4.8) in the next parish. Álftanes itself had a 
collecting office between 1906 and 
31.12.1953 using number 179. Apart from 
the parish church there is little of note at 
Álftanes. 
Arnarstapi (2) is a small community on the 
main road to Stykkishólmur. The collecting 

office opened 1.1.1923, closed 31.12.1928, reopened 1.7.1931 and closed finally 31.12.1971 using 118 
the whole time. It never got a bridge cancel and no use has been recorded after 1960. 
 
 
4.8 HRAUNHREPPUR 
On the old road near the 
county boundary with 
Hnappadalssýsla is the 
parish church of 
Staðarhraun, which had a 
collecting office from 
1.1.1873 to 18.4.1876 
(moved to Hraundalur) 
and again 7.2.1877 
(moved from Hraunda-
lur) to 31.8.1905 when it 
was moved to Brúarfoss. In 
that time it used a single 
ring crown cancel and 
number 153. Staðarhraun 
was served by the main 
Western Post from 1873. 
Hraundalur was therefore 
opened 19.4.1876 to 
6.2.1877 but no cancels are known. Brúarfoss is a farm a few kilometres downstream on the river 
Hvítará, and the main road now bridges the river at Brúarfoss. The collecting office there used 153 and 
latterly Swiss bridge type B1a and was open 1.9.1905 to 31.12.1975. On the coast near the manor farm 
of Akrar are the remains of the abandoned farm of Vogur where an office was opened for one year in 
1900 having moved from Kórunes (4.7) and used the Straumfjörður crown cancel. 
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Icelandic Post Offices and Letter Collecting Offices with a 
cancel (mail dater)  

February 2018  
Post Offices  
No Post Offices  
Post Codes in the Reykjavik Area  
Storhöfði 29 | 110 Reykjavík | Sími 580 1050 | Fax 580 1059 | stamps@stamps.is  
 

Post Offices 

No Post Offices 

 

Post 
Cod
e 

Address Street Place Operation Remarks 

F Iceland Post Stórhöfdi 29 Reykjavík Postphil Philatelic Service - Reykjavik F 

101 Iceland Post Pósthússtraeti 5 Reykjavík Post Office   

102 Iceland Post Stórhöfdi 32 Reykjavík Post Terminal   

108 Iceland Post Sidumuli 3-5 Reykjavík Post Office (103, 104, 105, 108)   

109 Iceland Post Thönglabakki 4 Reykjavík Post Office (109, 111)   

110 Iceland Post Höfðabakki 9 Reykjavík Post Office (110, 112, 113)   

170 Iceland Post Eidistorg 15 Seltjarnarnes Post Office (107, 170)   

190 Iceland Post   Vogar Post vehicle No cancellation 1 

200 Iceland Post Dalvegur 18 Kópavogur Post Office (200, 201, 203)   

210 Iceland Post Litlatun 3 Garðabaer Post Office (210, 225)   

220 Iceland Post Fjarðargata 13-15 Hafnarfjördur Post Office (220, 221)   

230 Iceland Post Hafnargata 89 Reykjanesbaer Post Office (230, 260, 262)   
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240 Iceland 
Post 

Víkurbraut 56 Grindavík Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

245 Iceland 
Post 

  Sandgerdi Post vehicle No cancellation 2 

250 Iceland 
Post 

  Gardur Post vehicle No cancellation 3 

270 Iceland 
Post 

Háholt 14 Mosfellsbaer Post Office (270, 271, 276, 116, 162)   

300 Iceland 
Post 

Smidjuvellir 30 Akranes Post Office   

310 Iceland 
Post 

Brúartorg 4 Borgarnes Post Office   

320 Iceland 
Post 

  Reykholt Post vehicle No cancellation 4 

340 Iceland 
Post 

Adalgata 31 Stykkishólmur Post Office   

345 Iceland 
Post 

  Flatey Overland Mail Carrier No cancellation 5 

350 Iceland 
Post 

Grundargata 38 Grundarfjördur Post Office in a shop, Kjörbúdin Cooperation with a local grocery 
store 

355 Iceland 
Post 

Baejartún 5 Ólafsvík Post Office   

360 Iceland 
Post 

  Hellissandur Post vehicle No cancellation 6 

370 Iceland 
Post 

Miðbraut 13 Búdardalur Post Office   

380 Iceland 
Post 

  Króksfjardarnes Overland Mail Carrier No cancellation 7 

400 Iceland 
Post 

Hafnarstræti 9-
11 

Ísafjördur Post Office   

401 Iceland 
Post 

Vigur Ísafjördur Letter Collecting Office   

415 Iceland 
Post 

Adalstraeti 14 Bolungarvík Post Office in a municipal government 
office 

Post Office in a municipal govern-
ment office 

420 Iceland 
Post 

Grundarstraeti 
3-5 

Súdavík Post Office in a municipal government 
office 

Post Office in a municipal govern-
ment office 

425 Iceland 
Post 

  Flateyri Post vehicle No cancellation 8 

430 Iceland 
Post 

  Sudureyri Post vehicle No cancellation 9 

450 Iceland 
Post 

Bjarkargata 4 Patreksfjördur Post Office   

460 Iceland 
Post 

  Tálknafjördur Post vehicle No cancellation 10 

465 Iceland 
Post 

  Bíldudalur Post vehicle No cancellation 11 
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470 Iceland 
Post 

  Thingeyri Post vehicle No cancellation 12 

500 Iceland 
Post 

  Stadur Overland Mail Carrier No cancellation 13 

510 Iceland 
Post 

Hafnarbraut 19 Hólmavík Post Office in a bank. Sparisj. Stran-
damanna 

Cooperation with a local bank 

520 Iceland 
Post 

Borgargata 2 Drangsnes Post Office in a shop. Kaupf. Stran-
damanna 

Cooperation with a local grocery 
store 

524 Iceland 
Post 

Nordurfjördur Árneshreppur Overland Mail Carrier with mail dat-
er 

Cancellation by OMC 14 

530 Iceland 
Post 

Laekjargata 2 Hvammstangi Post Office   

540 Iceland 
Post 

Hnjúkabyggd 32 Blönduós Post Office   

545 Iceland 
Post 

Höfdi Skagaströnd Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

550 Iceland 
Post 

Ártorg 6 Sauðárkrókur Post Office   

560 Iceland 
Post 

  Varmahlíd Overland Mail Carrier No cancellation 15 

565 Iceland 
Post 

  Hofsós Overland Mail Carrier No cancellation 16 

580 Iceland 
Post 

Adalgata 34 Siglufjördur Post Office   

600 Iceland 
Post 

Strandgata 3 Akureyri Post Office   

600 Iceland 
Post 

Norðurtangi 3 Akureyri Post Office (600, 603)   

610 Iceland 
Post 

Tungötu 3 Grenivík Post Office in a shop. Jónsbúd Cooperation with a local grocery 
store 

611 Iceland 
Post 

Vallargata 9 Grímsey Overland Mail Carrier with mail dat-
er 

Cancellation by OMC 

620 Iceland 
Post 

Hafnarbraut 26 Dalvík Post Office   

625 Iceland 
Post 

Aðalgata 2-4 Ólafsfjördur Post Office in a shop, Kjörbúdin Cooperation with a local grocery 
store 

630 Iceland 
Post 

  Hrísey Overland Mail Carrier No cancellation 17 

640 Iceland 
Post 

Garðarsbraut 70 Húsavík Post Office   

650 Iceland 
Post 

Kjarna Laugar Post Office in a bank. Sparisj. S-
Thingeyinga 

Cooperation with a local bank 

660 Iceland 
Post 

Helluhraun 3 Mývatn Post Office in a bank. Sparisj. S-
Thingeyinga 

Cooperation with a local bank 

670 Iceland 
Post 

Bakkagata 8-10 Kópasker Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 
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675 Iceland 
Post 

Aðalbraut 23 Raufarhöfn Post Office in a municipal govern-
ment office 

Post Office in a municipal govern-
ment office 

680 Iceland 
Post 

Fjarðarvegur 5 Thórshöfn Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

685 Iceland 
Post 

  Bakkafjördur Overland Mail Carrier No cancellation 18 

690 Iceland 
Post 

Kolbeinsgata 10 Vopnafjördur Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

700 Iceland 
Post 

Fagradalsbraut 
9 

Egilsstadir Post Office   

710 Iceland 
Post 

Vesturvegur 1 Seyðisfjördur Post Office in a shop, Kjörbúdin Cooperation with a local grocery 
store 

715 Iceland 
Post 

  Mjóifjördur Overland Mail Carrier No cancellation 19 

720 Iceland 
Post 

  Borgarfjördur Overland Mail Carrier No cancellation 20 

730 Iceland 
Post 

Búdareyri 35 Reyðarfjördur Post Office   

735 Iceland 
Post 

Strandgata 50 Eskifjördur Post Office in a shop, Kjörbúdin Cooperation with a local grocery 
store 

740 Iceland 
Post 

Midstraeti 26 Neskaupstadur Post Office   

750 Iceland 
Post 

Skólavegur 59 Fáskrúðsfjördur Post Office in a shop, Kjörbúdin Cooperation with a local grocery 
store 

755 Iceland 
Post 

  Stöðvarfjördur Post vehicle No cancellation 21 

760 Iceland 
Post 

Selnesi 38 Breiðdalsvík Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

765 Iceland 
Post 

Markland 1 Djúpivogur Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

780 Iceland 
Post 

Hafnarbraut 21 Höfn Post Office   

785 Iceland 
Post 

  Öraefi Overland Mail Carrier No cancellation 22 

800 Iceland 
Post 

Austurvegur 26 Selfoss Post Office   

810 Iceland 
Post 

Sunnumörk 2-4 Hveragerdi Post Office in a Tourist Inform. Office Post Office in a Tourist Information 
Office 

815 Iceland 
Post 

Hafnarberg 1 Thorlákshöfn Post Office in a bank. Landsbankinn Cooperation with a local bank 

820 Iceland 
Post 

  Eyrarbakki Post vehicle No cancellation 23 

825 Iceland 
Post 

  Stokkseyri Post vehicle No cancellation 24 

840 Iceland 
Post 

  Laugarvatn Overland Mail Carrier No cancellation 25 

845 Iceland 
Post 

  Flúdir Post vehicle No cancellation 26 

850 Iceland 
Post 

Thrúdvangur 10 Hella Post Office   

860 Iceland 
Post 

Austurvegur 4 A Hvolsvöllur Post Office   

870 Iceland 
Post 

  Vík Post vehicle Cansellation in a post hub 27 

880 Iceland 
Post 

  Kirkjubae-
jarklaustur 

Post vehicle Cansellation in a post hub 28 

900 Iceland 
Post 

Vestmannabraut 
22 

Vestmannaeyjar Post Office   
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1 The Post Office in the post district 190 Vogar was closed 1.9.2016 and is now 
served by a "Post vehicle" from Reykjanesbaer.  All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 230 Reykjanesbaer and with their Date Postmark. 

2 The Post Office in the post district 245 Sandgerði was closed 2.2.2015  and is now 
served by a "Post vehicle" from Reykjanesbaer.  All mail from that district is can-
celled at the Post Office 230 Reykjanesbaer and with their Date Postmark. 

3 The Post Office in the post district 250 Gardur was closed 1.8.2014 and is now 
served by a "Post vehicle" from Reykjanesbaer.  All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 230 Reykjanesbaer and with their Date Postmark. 

4  The Post Office in the post district 320 Reykholt was closed 1.9.2008 and is 
now served by a "Post vehicle" from Borgarnes.  All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 310 Borgarnes and with their Date Postmark. 

5 The Post Office in the post district 345 Flatey was closed 29.5.2009. All mail from 
the island of Flatey is cancelled at the Post Office 340 Stykkisholmur and with their 
Date Postmark. 

6    The Post Office in the post district 360 Hellisandur was closed 16.10.2009  
and is now served by a "Post vehicle" from Olafsvik.            All mail from that 
district is cancelled at the Post Office 355 Olafsvik and with their Date Post-
mark. 

7 The Post Office in the post district 380 Kroksfjardarnes was closed 1.2.2009 
and is now served by an Overland Mail Carrier.  All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 370 Budardalur and with their Date Postmark. 

8 The Post Office in the post district 425 Flateyri was closed 1.11.2012 and 
is now served by an Overland Mail Carrier.  All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 400 Ísafjördur and with their Date Post-
mark. 

9    The Post Office in the post district 430 Sudureyri was closed 30.4.2014  and is 
now served by a "Post vehicle" from Isafjördur.           All mail from that district 
is cancelled at the Post Office 400 Ísafjördur and with their Date Postmark. 

10 The Post Office in the post district 460 Tálknafjördur was closed 1.5.2015 and is 
now served by a "Post vehicle" from Patreksfjördur.  

    All mail from that district is cancelled at the Post Office 450 Patreksfjördur and 
with their Date Postmark. 

11 The Post Office in the post district 465 Bíldudalur was closed 1.11.2012 and is 
now served by a "Post vehicle" from Patreksfjördur. All mail from that district is 
cancelled at the Post Office 450 Patreksfjördur and with their Date Postmark. 

12   The Post Office in the post district 470  Thingeyri was closed 30.4.2014  and 
is now served by a "Post vehicle" from Isafjördur.          All mail from that dis-
trict is cancelled at the Post Office 400 Ísafjördur and with their Date Post-
mark. 

 
 

Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 182  Augusti    Sid 9 



 

 

13 The Post Office in the post district 500 Stadur was closed 
30.3.2007 and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail 
from that district is cancelled at the Post Office 530 Hvammstangi 
and with their Date Postmark. 

14 On 1.1.2010 the post district 524 Nordurfjördur became the post district 
524 Árneshreppur. The old male dater with the Nordurfjördur name was 
replaced on the same date with a new mail dater with the Árneshreppur 
name. 

15 The Post Office in the post district 560 Varmahlid was closed 
1.12.2008 and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail from 
that district is cancelled at the Post Office 550 Saudarkrokur and with 
their Date Postmark. 

16 The Post Office in the post district 565 Hofsos was closed 1.5.2011 
and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail from that 
district is cancelled at the Post Office 550 Saudarkrokur and with 
their Date Postmark. 

17 The Post Office in the post district 630 Hrísey was closed 2.6.2014 
and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail from that 
district is cancelled at the Post Office 600 Akureyri and with their 
Date Postmark. 

18 The Post Office in the post district 685 Bakkafjördur was closed 1.1.2007 
and is now served by an from Overland Mail Carrier. All mail from that 
district is cancelled at the Post Office 680 Thorshöfn and with their Date 
Postmark. 

19 The Post Office in the post district 715 Mjóifjördur was closed 1.8.2012 and is 
now served by an Overland Mail Carrier during the summer and by boat during 
the winter. All mail from that district is cancelled at the Post Office 700 
Egilsstadir during the summer months, (June 1st. to September 30th.) and with 
their Date Postmark. During the winter months (October 1st. 
– May 31st.) mail from that district is cancelled at the Post Office 740 Neskaup-
stadur and with their Date Postmark. 

20 The Post Office in the post district 720 Borgarfjördur was closed 
1.8.2005 and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail from 
that district is cancelled at the Post Office 700 Egilsstadir and with their 
Date Postmark. 

21 The Post Office in the post district 755 Stödvarfjördur was closed 
1.10.2010 and is now served by a "Post vehicle" from Reyðarfjördur. All 
mail from that district is cancelled at the Post Office 730 Reydarfjördur 
and with their Date Postmark. 
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22 The Letter Collecting Office in the post district 785 Öraefi was closed     
 1.4.2011 and is now served by an Overland Mail Carrier.  All mail from t
 hat post district is cancelled at the Post Office 780 Höfn and with their 
 Date Postmark. 

23  The Post Office in the post district 820 Eyrarbakki was closed 1.3.2007  
 and is now served by a "Post vehicle" from Selfoss.           All mail from 
 that district is cancelled at the Post Office 800 Selfoss and with their 
 Date Postmark. 

24 The Post Office in the post district 825 Stokkseyri was closed 1.3.2007 
 and is now served by a "Post vehicle" from Selfoss.  All mail from that 
 district is cancelled at the Post Office 800 Selfoss and with their Date 
 Postmark. 

25  The Post Office in the post district 840 Laugarvatn was closed 
 31.08.2012  and is now served by an Overland Mail Carrier. All mail 
 from that district is cancelled at the Post Office 800 Selfoss and with 
 their Date Postmark. 

26 The Post Office in the post district 845 Flúdir was closed 11.7.2008 
 and is now served by a "Post vehicle" from Selfoss.  All mail from 
 that district is cancelled at the Post Office 800 Selfoss and with 
 their Date Postmark. 

27 The Post Office in the post district 870 Vík was closed 02.03.2015 and is now  
  served by a "Post vehicle". All mail from that district is cancelled at a Post 

 hub for this post district and with the same mail dater as was peviously in 
 use at the post office 870 Vik. 

28 The Post Office in the post district 880 Kirkjubaejarklaustur was closed  
 03.03.2015 and is now served by a "Post vehicle". 

 All mail from that district is cancelled at a Post hub for this post district and 
 with the same mail dater as was peviously in use at the      post office 880 
 Kirkjubaejarklaustur. 

Black = Own Post Offices with a cancel (mail dater) 
Red = Post Offices, run in cooperation with 
others, with a cancel (mail dater) Green = Let-
ter Collecting Offices, with a cancel (mail dat-
er) 
Blue = Overland Mail Carrrier, with no cancel (mail dater) 
Orange = Post vehicle (Post office on wheels) does not have a mail dater 

All Post Offices use registration numbers for registrated mail. Letter Collecting Of-
fices do not. 

This list does not indicate which Post Offices/Post Terminals have roll postmarks 
nor machine postmarks. 

If  you need more information regarding cancellation of 

stamps with above postmarks (mail daters) in use by Ice-

land Post you are welcome to contact  

Mr. Vilhjalmur Sigurdsson at vilhjalmurs@postur.is 
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      I år är det Island som arrangerar  
      NORDIA2018 och följande resultat kan      
 noteras: 
 
Court of Honour: 
Storckenfeldt Iceland until 1901: Skilding and 
original aur values. 
Claes Arnrup:  The Mamsell cover. 
 

Jury klass: 
Árni Gústafsson:   Ship mail 
Sigurður R. Pétursson:  Two Kings 
 
Mästarklass. 
Sigtryggur R. Eyþórsson:  Iceland Postal stationery 1879 – 1920 
 
Traditionell Filateli. 
Páll A. Pálsson:  Christian IX of Iceland 8 ramar 80p V 
Páll A. Pálsson:  Variants on Icelandic stamps Christian IX King of        
Iceland and Denmark 5 ramar 79p LS 
Erik Jensen: Íslensk jólamerki og – póstur 1904 – 1964 5 ramar     
72p S 
Lennart Hultgren Små tjänste i litet format 1910–1912             
5 ramar 88 p LV 
Leif Nilsson Silhuettutgåvan 1911–1912 inkl. Provisorierna 8 ramar 
83 p V 
 
Posthistoria. 
Sveinn Ingi Sveinsson: Icelandic numeral cancels 5 ramar 81p V 
Eiður Árnason:  þingeyjarsýslur Postal History 1823 – 1944 75p LS 
Hjalti Jóhannesson:  Icelandic crown cancels 83p V 
Ebbe Eldrup:  the first period of postal Law 1´st 1902 – Postal His-
tory of the Í Gildi ´02-´03 Issue 88 p LV Hp 
David Loe:  The Postal history of Allied Forces in Iceland in WWII 
86p LV 
David Loe:  Icelandic Postal rates 1876 – 1950 86p LV 
Brian Stwalley.  The Last king of Iceland. The Postal History of CX  
1920 – 1946 75p LS 
Steve Lund:  Lund, Postal History to 1935  88p LV 
 
Vykort: 
Einar Nagel:  White Star Line vs Cunard Line   82 p V 
 
Leif Nilsson 
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Presidentpost      Rune Bengtsson  
 
 
Samfundet Sverige-Island, som funnits sedan 1930-talet, lade ner sin verksamhet 

vid ett sista årsmöte hösten 2017. Inför nedläggningen gjordes en genomgång av 

samfundets arkiv inför deponering på Riksarkivet. Bland dokumenten fanns ett 

brev till Birkagårdens Islandscirkel, avstämplat i Reykjavík 1952. Inget märkvär-

digt med själva kuvertet, mer än att avsändaren inte verkat ha varit särskilt nog-

grann med frimärkenas placering och orientering eller med att ta reda på adressa-

ternas exakta adress. Innehållet däremot bjuder på en liten historielektion. Avsän-

dare är Ásgeir Ásgeirsson och han tackar adressaterna för kärkomna lyckönsk-

ningar. Dessa lyckönskningar torde ha avsett det faktum att nämnde Ásgeir tidigare 

det året tillträtt som Islands president. 
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         Auktioner 
                   Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år) 

Phileas lokaler, Svartensgatan 6.  Auktionsdag lördag. Visning normalt åtminstone tors-

dag–fredag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen från kl. 10:00. 
 

Internationella auktioner i Stockholm (4 per år) 
Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag. Visning normalt måndag–

tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen kl. 10:00-15:15. 

 

Företaget har bra Islandsmaterial 

 

Hemsida  www.philea.se    e-mail: philately@philea.se   Tfn: 08-640 09 78 

Internationella frimärksauktioner arrangeras två gånger om året. 
Klassiska toppobjekt, genuina samlingar och större partier bjuds ut. 

Frimärken och brev från hela världen sökes till kommande auktion-
er, handelsvärdet bör vara minst några hundra Euro per objekt. Vi 

köper även gärna kontant.       Tel. 040-258850 

stampauctions@postiljonen.se   Hemsida:www.postiljonen.se 

 JF Stamps Danmark 
Åløkken 24 
DK 5250 Odense SV 
Danmark 
CVR 77762752 
E-mail: info@jf-stamps.dk 
Phone +4540892380 Hemsida: http://jf-stamps.dk 

Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 182  Augusti    

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 
1070 Sven Nilsson , 1071 Chris Järnståhl 
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Hopflug Ítalia brev nr 144 

Nyupptäckt Balbo brev 
 

Vi har 155 Balbobrev som är kända av oss samt avbildade. 

Leif Nilsson 
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Möten i Stockholm,  Hösten 2018 
 

Vi håller till i AB Phileas lokal på Svartensgatan 6 i Stockholm,  tvärgata till 
Götagatan.  Åk till T-banestation Slussen uppgång  Götgatan. 

 

  
September      6       Att vara kommissionär och juryman   Mats Söderberg  
        berättar. Auktion 
 

Oktober          4       Mats Edström berättar om rörpost, auktion 

 

November       8      Grönland och dess frimärken BertilKristensson,  

                                Auktion 

December       6       Julavslutning med glögg och lussekatter, auktion 

 

Välkommen till Islandssamlarnas möten och ta del av kväl-
lens 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,  Slus-
sen. Mötena hålls som regel den första torsdagen i måna-
den. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram 
för medlemmar att ta med objekt att lämna in till auktion-
en. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 

Möten i Stockholm,  Hösten 2018 
 

Vi håller till i AB Phileas lokal på Svartensgatan 6 i Stockholm,  tvärgata till 
Götagatan.  Åk till T-banestation Slussen uppgång  Götgatan. 

 

  
September      6       Att vara kommissionär och juryman   Mats Söderberg  
        berättar. Auktion 
 

Oktober          4       Mats Edström berättar om rörpost, auktion 

 

November       8      Grönland och dess frimärken  

                                      

December       6       Julavslutning med glögg och lussekatter, auktion 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
   

 

       Program för hösten 2018 
 

September    13 Islandsresan till Nordia 2018, Göran, Einar, Kaj & Johnny 

 
Oktober         11 Bertel Thorvaldsen, julmärken och historia, Mats Ahlmark 

    Visning av auktionsmaterial för höstauktionen. 

 

        27      Höstauktion, i Gamlestadens Medborgarhus. 

 
November      8 Island 100 år av självstyre, Kaj Librand 

 
December      13       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. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

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  

 

Vi träffas på torsdagar i klubbens lokaler, 

Gamlestadens Medborgarhus på Skaragatan 4, OBS! NY ENTRÈ 

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. 
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 Svensk ryttmästare i undran över färöiska frimärken     
                          
Rune Bengtsson  
 
De första färöiska frimärkena utkom som bekant år 1975, men redan dessförinnan 
hade frågan ställts om inte Danmark borde ge ut åtminstone något frimärke med fär-
öiskt motiv. Det var ju dock danska frimärken som brukades på Färöarna. Grönland 
hade fått egna frimärken redan 1938.  
Bland dem som ställde frågan var den svenske dokumentärfilmaren mm, ryttmästare 
Sten G:son Nordenskiöld (1889-1987). Nämnde Nordenskiöld hade redan på 1 
920- och 30-talen varit på Färöarna och bl.a. spelat in en film, Farornas ö, som  
utspelar sig på Skúvoy och Stóra Dímun och som handlar om det ibland farofyllda  
livet på öarna, t.ex vid fågelfångst och äggplockning. 

Bilder från filmen ”Farornas ö” som hade premiär 1930.  

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=3666#plot-summary  
 

På 1960-talet återkom Nordenskiöld till Skúvoy och sina vänner där. Våren och som-
maren 1965 var han där och ägnade lediga stunder åt att tillskriva generaldirektören 
för Post- og telegrafvæsenet för att förhöra sig om eventuella planer på färöiska motiv 
på danska frimärken. Delar av den skriftväxling som följde finns bevarad och speciellt 
de brev som Nordenskiöld fick från Köpenhamn. I ett första brev, daterat Köpenhamn 
den 4 juni 1965, får han följande besked:  
 
”I anledning af Deres brev af 25. maj d.å. kan jeg oplyse, at et af frimærkerne i en se-
rie ”Dansk fredning”, hvis udsendelse er påbegynt, vil blive fremstillet med et motiv 
fra Færøerne.  
Frimærket med færøsk motiv agtes udsendt som et af de næste frimærker i serien, 
d.v.s. inden for det kommende år.  
Herudover indgår der i overvejelserne vedrørende frimærkeudgivelser i de kommende 
år også overvejelser om udgivelse af frimærker med karakteristiske færøske motiver.”  
 
Det lät ju förhoppningsfullt. Dock slutade brevväxlingen efter ytterligare några vän-
dor med ett brev från den 26 april 1966 och som återges nedan, inklusive Nordenski-
ölds frågetecken om vad som skulle kunna väcka anstöt ”i visse færøske kredse”…  
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DANMARK 
MINISTERIET  FOR OFFENTLIOE ARBEJOER  

 

GENERALDIREKTORATET FOR POST

-  00   TELEGRAFVA:SENET 

Tiet,mspde 372 Kebenhavn V 

III. Nr 561. 

Dato 22. april 

1966 

  

Hr. friherre Sten Nordenskj6ld, 

Grevturegatan 76, 4. TR, 

Frimaerker  med          feer      sk   motiv 
 

I anledning af      Deres brev   af    den 25. januar 1966          meddeles, at det i skrivelse herfra af  11. 
januar 1966     anf  rte har relation til det i generaldirekt rens skrivelse af  den 4. juni 1965 
oplyste om  1) at et af  frimaarkerne i serien "Dansk fredning" ville blive frem stillet med et mo-
tiv fra Fi:er erne, og 2) at der i overvejelserne vedr rende frimaarkeudgivelser i de kommende år 
også ville indgå overvejelser om udgivelse af  frinmrker med karakteristiske feerske moti-
ver , 
Vedr rende det f  rste sp rgsmål skal man til Deres personlige ori entering oplyse, at tanken om 
udgivelse af  et frinmrke med motiv af  en fredet feer sk bygning i en serie, der b!BI'er betegnel-
sen "Dansk fredning" har måttet opgives, idet generaldirektoratet er 
blevet frarådet at udsende et sådant frinmrke, der ville kunne V<Bk ke anst d i visse feer ske 
kredse•Sp rgsmålet om udgivelse af  andre frinmrker med karakteristiske fa:ir ske motiver, er 
endnu ikke endelig klarlagt. Egentlige feer ske frimaarker, der kun kan benyttes til frankering af  
forsendelser af sendt fra Feer erne, kan imidlertid kun udgives, såfremt det feer ske landsstyre 
selv overtager det fer ske postVcesen, idet de interna tionale bestemmelser vedr rende 
udstedelse af  frinmrker foreskri ver, at poststyrelserne er de eneste, der kan udgive frinmrker 
be stemt til frankering.tilknytning hertil kan det ruevnes, at udgivelsen af  gr nlandske 
frinmrker, ikke kan sidestilles med udgivelsen af  feer ske frimaer ker, idet postV<Bsenet på Gr 
nland drives af  Den kongelige gr nland-ske Handel. Udgivelsen af  gr nlandske frinmrker har 
alene til for målat sikre Den kongelige gr nlandske Handel indtaigten af  porto en for de for-
sendelser, der indleveres på Gr nland. 
 
 

 

 E.B. 
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Mötesresume från stockholmsträffarna under våren 
 

11/1  
Var första mötet för terminen och då har vi en stående punkt sedan ett antal år till-
baka som brukar vara ganska så populär, det är temat ”årets fynd”. Vad man lägger 
in i den betydelsen är upp till var och en att bestämma. Det fanns först en hel del  
att rapportera efter helgerna i form av en del skrivelser, samt att vi började med  
att hylla vår ordförande Björn som just idag fyllde år så samtliga reste sig upp och 
klämde i med ett fyrfaldigt hurra. Lars-Ove van inteckningen och två tröstpris  
delades ut till Micke och Claes. Så till årets fynd. 
Björn började med att visa tre vykort, ett från Västervik med järnvägsstationen  
samt två kort från Åland ett av dem från Mariehamn. Tomas visade ett antal Paake-
portomärken som alla var stämplade på Grönland före 1930, vilket inte är så vanligt 
förekommande. Leif visade en singel 2kr Sigurdsson med omvänt vattenmärke,  
vilket står som noterat sällsynt i facit. Han visade också ett brev med en kork-
stämpel skickat från Island till Tyskland. Mats visade på fraktmärken från  
Färöarna. De var ju privata fram till dess att posten startades, märkenas giltighetstid 
var 1926—1946. Micke visade på fynd man kan göra i sändningarna som vi har,  
visade på 7 moderna block med knepiga valörer från Grönland och Färöarna som  
är frankeringsgiltiga och köptes för typ 7sek och valören var typ 41.50dkr  
(danska kronan står ju i 1,38) så billiga fynd kan göras. 
Wolfgang har inte samlat just Island så länge men Danmark. Så han visade en  
Dansk tvåfärgad siffertyp f31 med nummerstämpel 1 och del av stämpel Fra Island. 
En liten fin kuriosa och historisk fint märke för att markera postgången före de  
Isländska frimärkena. Anders visade ett kort med en Tidningsstämpel daterad  
Ånge 7/11 1914. Claes visade ett brev som han hittat i ett parti med brev han köpt, 
en svensk variant från -76, julmärket saknar röd färg. 
 
 
1/2  
Detta möte samlade 14 medlemmar som fick lyssna till Björn som höll föredrag om 
Åländska poststämpeltyper. Inteckningen vanns av Tomas och tröstpriset gick till 
Björn. Mötet avslutades med sedvanlig auktion samt cirkulationssändning. 
 
 
1/3  
Marsmötet är också vikt åt årsmöte som vi betade av först utan några större  
ovationer eller andra svårigheter. Sedan hade vi vårat vanliga möte med en del  
skrivelser samt en förfrågan om hur många som var intresserade av att gå en  
guidad rundvandring i frimurarhuset under hösten. Tomas tog även denna gången 
hem en inteckning och vi lottade ut inte mindre än 3 tröstpriser som gick till Mats, 
Micke och Leif N. 
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5/4  
Kom 13 styckena för att spänt få höra på kvällens föredrag av Mats Söderberg, men 
han hade tagit fel på dag eller nåt så där stod vi utan tema. Men det gick bra en då, 
då vi har duktiga och kunniga medlemmar som har med sig nåt brev eller annat som 
man kan visa och berätta om. Vi hade dessutom denna gång en välmatad auktion på 
hela 30 objekt så bara den tog ju en stund. Närvarointeckningen gick till Helmut och 
tröstpriset till Arne F. 
 
12/5  
Så var det vår och vackert väder samt samling i Roslagen hemma hos Leif och Ann-
Eva lika trevligt som alltid. Vi var 14 + 3 närvarande så totalt 17. Vi hade det trevligt 
med lite kaffe och bulle samt efter mötet lite mat. Mötet var inget speciellt på dag-
ordningen, temat för denna träff brukar var köpa, sälja byta, ta med vad du har. Kjell 
Idling vann inteckningen och vi delade ut 4 tröstpriser till Pentti, Eva, Johnny och 
Stig. Sedan hade vi auktion med 52 objekt och bara 3 vart osålda. Sedan blev det 
kollande efter fynd i sändningen och i de album som några få hade tagit med sig. Ef-
terhand lämnade vi värdparet då bilarna åkte åt olika håll hemåt efter en heldag med 
islandssamlarna. 
 
Sekreteraren 
 

 
Statsbesök från Island 

 
Den 29 december fick jag ett kuvert i brevlådan, med namn och adress utskrivet på 
data och stämplat med en stämpelmaskin som finns på företag. Reklam tänkte jag 
och var på väg att slänga det men råkade vända på det och på baksidan fanns en is-
ländsk flagga med vapen i. Då blev jag nyfiken och öppnade kuvertet, inuti låg då 
en inbjudan. Jag tackade ja förstås och gick i väntans tider och med spänd förväntan 
naturligtvis. Så kom då dagen och jag beger mig till Moderna museet på Skeppshol-
men. I god tid var jag där blir man avprickad av personalen på ambassaden så får 
man sitta ner och vänta en stund. Efter en stund reser sig alla upp och den Isländske 
presidenten med fru tågar in tillsammans med kungaparet samt den islandska am-
bassadören här i Sverige, när de satt sig så serverades det en god och välsmakande 
buffé bestående av: Isländska piccolotomater, Tunnbröd med pepparrotskräm och 
rökt röding, Fårhuvudssylta med rotmos, lammtartar på baobröd med libbstickema-
jonäs, torrfiskchips, lammfiol med friterat tunnbröd och örtmajonäs, klenor, skyr-
tårta, isländska ostar med tillbehör islädsk chocklad. 
Till detta fanns det också ett bord med dricka öl, vin mm till och med svarta döden. 
Emedan jag satt och åt kom en man och gjorde mig sällskap, han var från förening-
en Norden, som har väldigt mycket olika sammarbeten inom de nordiska länderna.  
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Och jag berättade om vår förening. Vad kul tyckte han och han tipsade oss om  
diverse fonder vi kan söka pengar från då vi bland annat reser till Island. 
Då vi besöker så mycket olika saker och annat så tyckte han att det räknades som  
en studieresa och för det finnes pengar att söka så gör det till nästa gång. 
Bra att hålla i huvudet till om 5år då nästa Nordia är på Island. 
Efter det att jag ätit och druckit gott försökte jag få fatt på Estrid för att tacka men 
hon var upptagen så jag fick fatt i Elin istället och framförde mitt varmaste tack för 
att jag fick komma på denna tillställning. 
 
Inbjudningskortet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björn Söderstedt  
       Ordförande. 
 
 
 
Varning för försäljare på Tradera:   interpreter2 
 
Hej Johnny,  
  
För din och islandsklubbens kännedom har skickat det till några av mina samlarkollegor . Dessbättre för 
egen del så vann jag bara två av objekten totalt 1571kr mycket mycket stora pengar däremot för alias Tem-
bladera och Tageroo om du vet vem Tageroo i Linköping är så kontakta gärna honom kanske har han inte 
betalat ännu. 
 En annan fråga är hur han lyckats få till bilderna på topobjekten? Knappast hans egen samling 
  Med vänlig hälsning, 
 
Andreas 
 
Vidarebefordrat brev: 
  
Säljaren med tradera alias enligt nedan är en skurk, har just tagit emot ett rek brev från honom utan innehåll 
och av de nya omdömen som han nu fått verkar det varit samma sak för andra som vunnit auktioner 
Om du vann någon av hans auktioner så betala inte  
Trist, första gången detta händer vad gäller frimärken noterar att det är en arab från södertälje som är i far-
ten, tyvärr vet man ju inte detta på förhand brukar inte vilja göra affärer med araber just pga detta de är inte 
hederliga även om det finns undantag 
Blev blåst på 1571kr men det finns de som råkat mycket mycket värre ut 
Undrar vad fan han fick bilderna på toppobjekten ifrån? Postiljonen? Knappast hans egen samling. 
  
Om du vet vem alias Tageroo i linköping är så skicka gärna vidare detta han har handlat för stora summor, 
för Tembladera verkar det redan kört av omdömmena att dömma 
  
Med vänlig hälsning, 
Andreas 
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Viktiga Datum 2018-2020 
 
31-2.9             Malmex  2018 i Malmö 
27.10               Islandssamlarnas auktion i Göteborg 2018 
29-2.6             Stockholmia2019 i Stockholm 
23-25.8           NORDIA2019 i Grålum nära Sarpsborg 

     Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 182  Augusti    Sid 23 

2-9.5                London2020  London 

4-6.9                Nordia2020 Malmö 

Föreningens resa till Island 1—11 juni 2018 
 
Tänk vad tiden går fort, det var för två år sedan vi senast besökte Island och reste då 
över höglandet en fantastisk resa med många upplevelser. Så var det nu dags igen, 
men nu också i samband med Nordia-utställningen. Redan innan avfärd strular det 
till sig lite då Iceland air flera gånger ändrar sina flygtider till och från Arlanda, 
även vårt hotell ändrar sig och skall ha andra priser men allt detta lyckas vi reda ut 
och det blev en underbar resa. 
Solen lyste den 1 juni och vi samlades på respektive flygplatser för att flyga upp till 
vår sagoö. Några utav oss passar även på att handla lite taxfree när man nu åker ut-
anför EU hehe. Väl uppe på Keflavik möter Isar oss med buss och ett glatt leende, 
sen får vi vänta en liten stund på Göteborgsgänget så att de hinner igenom tullen 
och hämta sitt bagage men nej, det blev inget, utan bagaget kommer med nästa plan 
dagen därpå pga ombokningar från ett annan plan samt då också övervikt. De kom 
tillrätta så det var ingen fara med det. Sen hade vi äran att denna gång ha med oss 
lite internationella gäster på denna resa några från USA, Holland, England och Nya 
Zeeland. Mycket kul det visar ju verkligen att föreningen har en stor bredd både 
vad det gäller kunskap och samlande, men också att medlemmarna vill besöka Is-
land och ha trevligt tillsammans, bara det är guld värt. Så när alla är inräknade så 
åker vi till Kriunes som vårt boende heter. Och det betyder tärnnäset, och visst 
fanns det ett antal par med tärnor där men inte som på Grimsey, där de fanns i tu-
sentals. Här gjorde vi oss då hemmastadda och fick våra rum som de flesta hade ut-
sikt ut över den lilla sjön. På Kvällen serverades det middag på hotellet. 
Dag 1 på Island efter det att en del av oss ätit frukost på hotellet så var det dags för 
uppsittning i bussen för att bege oss in till Reykjaviks centrum och Kollarporti, där 
vi blev insläppta lite tidigare till Reynir som har sitt stånd med frimärken och vykort 
där, för att sedan få går runt och titta på de andra nasarna så var vi tvungna att 
vänta, vilken tur att det fanns ett bra fik på andra sidan av loppisen. Kl.11 då loppi-
sen öppnades rusade många in för att fynda. Personligen hittade jag inget och jag 
tyckte att det inte var så mycket loppis längre utan många sålde nya saker och 
mycket hantverk. Henk gjorde ett fynd då han samlar Gullfoss hittade han en stäm-
pel med just orten Gullfoss.  



 

 

 Handlaren begärde lite för 
mycket betalt för den, så det 
blev ingen affär. Hur den har 
hamnat hos honom och inte hos 
posten är ju också en gåta, men 
stämplar får fötter ibland och 
dyker upp då och då på samlar-
marknaden. Efter besöket här 
var det dags för lunch hos Arni 
Gustavsson innan vi sedan 

Bad i Fluðir 

skulle bege oss till Felag Frimerkjasafnaras klubbmöte, för de som inte ville följa 
med dit fortsatte turen ut på stan. Gisli som är dess ordförande hälsade oss väl-
komna, det fanns kaffe och bullar samt tre medlemmar som hade med sig sina 
dubbletter och sålde ur så det var bara att gå runt och fynda. Dumt nog hade jag 
personligen inte kollat exakt var mina luckor fanns men jag hittade lite vykort samt 
var vissa till hjälp då de letade efter olika saker. Så jag tror att alla som var med 
hittade någonting. Så var mötet slut och vi steg in i bussen för att hämta de andra 
samt få en liten rundtur i Reykjavik. Albina var med som extra tolk och som vår 
eminenta guide under hela resan.  
Väl hemma igen hade vi lite fritid att göra lite vad vi ville, bada potta, ta en dusch, 
ta en öl. Sen på kvällen hade vi bjudit in ytterligare gäster till hotellet där vi hade 
mingelafton med mat och dricka och ett lotteri där många vann. Här passade jag 
på att gå runt med vår närvarobok och få allas namn i den och vi var 52. 
Oj vilket trevligt mingelsurr det var på Isländska, svenska och engelska i en salig 
blandning och en stämning som var på topp. 
Dag två var det tomater och hästar som tema för dagens utfärd.Första stoppet på vi 
utfärd var vid sprängkulls kratern Keriö, jag tog mig runt ett varv dels för att se 
kratern från olika håll men också för att studera naturen, jag tycker det är så fasci-
nerande med alla de blommor som växer på Island många är inte höga utan 
kanske bara ett par cm, men vilka färger. Hittade en liten klarvit blomma var bara 
drygt 3 cm men så vacker där den växte i bergsskrevorna. Den hette Sortulyng på 
Isländska och arctosa phyusuva urst på latin. Sen var det dags för ett bad i varm 
källa, en av de äldsta badkällorna faktiskt. Aaa mycket välgörande för både kropp 
och själ. Sen var det dags för lunch i växthusen på Fridheims, ett ställe som vi också 
besökte förra gången och som många gillade, det var lika denna gång tomatsoppan 
och ölen slank ner i magen. Efter lunchen hade vi fått en specialshow med islands-
hästar inbokad för oss, vid en liten rundbana intog vi vip-läktaren och fick se dem 
rida i alla de olika gångarterna som finns och då särskilt tölt som de hästarna be-
härskar mycket bra.. Den yngsta ryttaren för dagen var 8 år. Sedan fick vi även gå 
runt i stallet och klappa och prata med de hästar som de hade, samt blev bjudna på 
kaffe. Sedan var det tänkt att vi skulle stadsvandra lite och för de som ville gå upp i 

tornet på Hallgrimskyrkan, men den var stängd då, så vi åkte hemåt tog det lite 
lugnt hemma på hotellet innan vi skulle till tre frackar och äta mid-
dag. 
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Dag 2 var det tomater och hästar som tema för dagens utfärd. 
Första stoppet på vi utfärd var vid sprängkratern Kerid, jag tog mig runt ett varv 
dels för att se kratern från olika håll men också för att studera naturen, jag tycker 
det är så fascinerande med alla de blommor som växer på Island många är inte 
höga utan kanske bara ett par cm, men vilka färger. Hittade en liten klarvit 
blomma var bara drygt 3cm men så vacker där den växte i bergsskrevorna. Den 
hette Sortulyng på Isländska och arctosa phyusuva urst på latin. Sen var det dags 
för ett bad i varm källa, en av de äldsta badkällorna faktiskt. Aaah mycket välgö-
rande för både kropp och själ. Turen fortsatte efter badet till lunchen i växthusen 
på Fridheimars, ett ställe som vi också besökte förra gången och som många gil-
lade, det var lika bra denna gång, tomatsoppan och drycken slank ner i magen. Ef-

ter lunchen hade 
vi fått en special-
show med islands-
hästar inbokad för 
oss, vid en liten 
rundbana intog vi 
VIP-läktaren. Där 
vi fick se dem rida 
i alla de olika 
gångarterna som 
finns och då sär-
skilt tölt som de 
hästarna behärs-
kar mycket bra. 
Den yngsta rytta-
ren för dagen var 
8 år. Sedan fick vi 
även gå runt i stal-

let och klappa och prata med de hästar som de hade, samt blev bjudna på kaffe. 
Sedan var det tänkt att vi skulle ha en stadsvandring i Reykjavik med bl.a. Hall-
grimskyrkan, och för de som ville gå upp i tornet på kyrkan, men då den var 
stängd, så blev det hemfärd till hotellet. På kvällen blev det sen avfärd till tre 
frackar för att äta kvällsvard. 
Dag 3, idag var det utfärd på sydlandet längs kusten bort till Vik. På vår resa ditt 
besökte vi även några vattenfall, Skogafoss och Seljalandsfoss som går att gå runt 
så man hamnade bakom fallet, en småskojig upplevelse. Island har väldigt många 
små kyrkor och vi besökte den landsortskykan som var ”rikast” det var Stranda-
kyrkan vid Ölfus. Detta pga att många turister stannar vid den och köper ett vy-
kort eller går till dess ”önskebrunn”, den är också lite speciell av ett skäl till och 
det är att den är till 98% byggd av drivved och det som spolats upp från havet. Vid 
det andra vattenfallet vid skogar fanns även ett museum som vi gick runt och tit-
tade i. vid det vatten fallet kunde man även gå upp på toppen för de 427 trappste-
gen. Vi hade fyra tappra som hann med detta. Väl framme i Vik så var det där fri 
lunchpaus innan vi vände och for tillbaka igen. Middagen intogs i ett vikingahus i 
Ölfus, där vi fick oss en välsmakande buffé. 
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