
T<ayyort 
nr 128 December 2002 

F oreningen Islandssamlama 

Mikael Magnusson Gullrnarsvagen 120 120 39 Ars ta 
Tel 08 - 722 91 88 e-mai l mikaeldansochstamps@teli a.com 

Hej alla islandsvanner! 

\ 
Har kommer nu rapporten med lite god lasning over jul 
och nyar. Det har ju varit en host med mycket sam hant 
och hojdpunkten var ju jubileet vi hade pa postmuseet 
vilket gar att lasa mera om pa ett annat stalle i tidningen. 
Nagra fa tappra av oss var nere pa Forum i Kopenhamn. 
Dar vi fick lyssna pa ett intressant men lite langt foredrag 
om skeppspost till och fran Island. Det var ju den danska 
islandsklubben sam stod for det motet. Fjallfil i 
6stersund har ju ocksa passerat och nagra fran 
foreningen var dar och stallde ut. Ett litet grattis tiller 
och era medaljer, om man nu kan saga sa. Nasta ar sa 
arrangeras Nordia pa Island, narmare bestamt i 
Reykarvik vilket kan ses som en trevlig hojdpunkt pa aret 
att aka ditt ( se rapportens sista sida). En del medlemar 
tanker stalla ut dar. Ar det nagon mer sam vill det sa kan 
ni maila mig eller sand a ett kart sa skickar jag er 
reglementet. Aktionen i Goteborg den 26/10 gick ocksa 
bra enligt uppgift. Mycket sa.Ides aven pa efterforsaljning. 
Det fanns ju mycket dar att gotta sig i, bade for de med 
star och liten planbok. Jonny, Tom, Kaj mfl som sitter 
och far ihop den aktionen till vad den blir ni skall ha all 
heder for det, alla des sa timmar sam gar at. Tack till er. 
Hoppas nu nasta ar blir ett lika trevligt ar sam i ar bland 
islandssamlar-vanner pa motena och resorna. 
God Jul och ett Gott Nytt ar 

Mikael Magnusson 



Fran min horisont. ..... .. .. . 
Nar jag nu aterigen Satter mig vid datom och forsoker Ia ihop nagra intressanta rader 
ar jag trots allt lite trott efter foreningens 40-arsjubileum. Det mesta gick bra, men det 
fanns givetsvis detaljer som kan forbattras. Jag riktar har ett varmt tack till alla som 
gjorde att allt fungerade.Sarskilt ett stort tack till Ambassadoren Svavar Gestsson som 
i sitt invigningstal var mycket engagerande och fick ahorama att nastan rusa ivag och 
bestalla biljetter till Island. 
Nu ater till vardagen, som vanligt nar vi borjar narma oss decembermorkret kommer 
auktionskatalogema neddimpade i stora hogar. Vara egna auktioner hoppas jag givit 
oss ett gott overskott sa att vi kan komma pa fetter efter jubileet, som trots allt kosta- · 
de foreningen nagra kronor. Men egentligen ar det ju kassorens uppgift att ordna detta 
En helt annan fraga, islandsblocket 1937 ti1125-arsjubileet med marken 15,25 och 50 
aur ar betydligt dyrare stamp lade. Min fraga ar om stampeln inte beror markena utan 
bara sitter i nederkanten pa blocket. Kan man da anse art blocket ar stamplat? 
Markena i blocket ar inte makulerade utan kan rivas ut och anvandas anda tills deras 
giltighet gar ut. Om stampeln ej beror markena ska man da rakna blocket som ostam
plat. En medlem uppmarksammande detta nar vi traffades pa Postmuseum och han 
hade i en auktionskatalog satt ett block med makulering i nederkanten och det utbjods 
som stamplat? Vad tycker ni kara lasare, skriv garna nagra rader till mig sa kan vi 
gora ·en utvardering av detta. 
Redan nu ar kassoren Leif Nilsson redo att ta upp preliminara anmalningar till Island, 
resan sker i oktober 2003 till Nordia-utstallningen i Reykjavik. Men vi har diskuterat 
lite andra begivenheter innan vi besoker utstallningen. Mera upplysningar kommer i 
kommande Rapporter. 
Nar jag satt och bladdrade i var danska vanforenings tidskrift Islandskontakt sag jag 
att dar fanns en artikelserie av Jorgen Steen Larsen om sen anvandning av kronstamp
lar. Dar fanns en del som jag aldrig sett och de var pa Tva kungar, jag bar inte heller 
uppmarksammat dem pa nagra utstallningar. Kanske nagon av vara lasare aven har 
nagon kronstampel pa tjanstemarken? Ni har ju min actress skriv eller anvand datom. 
Vi som gor den har Rapporten vill att Du skall :fa en lasvard och informativ tidskrift. 
Vi forsoker hela tiden gora den battre och battre.Naturligtsvis jobbar vi for att 
Rapporten skall :fa nya och lasvarda artiklar 
Slutar som vanligt med att onska alia lasare och medlemmar 

God Jul och Gott Nytt Ar 
Stig Osterberg Ordforande 
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JULEBREV 2002. 

Et vrerdibrev aff0rste vregtklasse (max 20 gram) fra Seyoisfjorour ti l,<\..lzureyri.Brevet er 
afstemplet i Seyoisfjorour den 13.XII.21 med byens gamle brosternpel! B2cl. son1 de 
allerede fik i 1911 og brugte belt til 1976. Der er ca. 290 km. til Akureyri, og brevet 
ankomststemp- les her den 27.XII.21 - ogsa med et B2c1 stempd fra 191 ]. Detk stempel 
var for en gangs skyld rimeligt renset! Det tog altsa 14 dage i den morke vinter at komme 
sa langt. Juleaften var en l0rdag ogden 27. en tirsdag dette ar. 
Der er indlagt kroner 40,00 og brevet koster i porto 80 aur i:flg. Brian Flack. Vier i 
portoperioden 15 maj 1921 til 31. december 1939 som siger 2Q_JmJ: f(,Jr brevet og 6Q_.§1::h!: 
for v::erdierklreringen ( 20 aur pr. 100 kr dog minimum 60 aur.) 
De 80 aur tilvejebringes med to stk bla 20 aur og et stk md/gmn 30 aur, begg.;; af den nye 
Chr.X konseudgave + et stk. 10 aur rod af den gamle dobbelthovedudg<w~ . De to Chr:-X 
mrerker sendtes til Island forste gang med S/S "NIDAROS" den 63.1920 (1000 ark af 
hvert) - den gamle fintakkede 10 aur rned korsvandmrerket havde v~eret i landet siden 
august 1916. 
Oet var i sidste f!ieblik 10 aur ..Q.gjO aur mrerkerne blev anveiD!d~ . .::Jie_.Q~~LliiT!L!i!~ 
begge erklreret ugyldige fra den 31.12.1921. Her kan skrives en lang beretning orn 
mrerkelige dispositioner i anledning af UPU-bestemmelser om farve~ndringer o .. s.v, men 
den rna komme: en ancien gang. I ovrigt blev ogsa de nye Chr.X 5 aur gnm, 10 r.vr fi!Hi, :2:5 
aur gmn/brun og 40 aur lilla ugyldige fra samme dato- sporg bare vor ven Leif Fuglsig. 

- og sa som sred!vanligt til "historaen" 
Brevet er adresseret til Halld6ra Bjarnad6ttir- som vi kender sa godt i mang·~ andre 
sammenhc.enge- og afsenderen er boghandleren i Seyoisfjorour Pj etur Johannsson., der 
efter at have indlagt 40 kroner kontant, satte de obligatoriske to laksegl og sit fine 
signetstempel pa bagsiden af brevet Byen, der betragtedes som o:•;tl,mdets ho'v edstad , 
havde i 1921 ca. 800 indbyggere og i oplar1det la omkring 20 beboede g{trde rncd vel 150 
beboere. 
Halld6ra underviste i folkeskolen indtil 1918. Hun startede i 19 i7 et kvindcb iad , .. -HJin" .. 
som bc::skreftigede sig med husholdning, hfmdarbejde og andre sysler fix danK:rne. JUin er 
navnet pft en gudinde, som Odins kone Frigg, satte til at passe pa menneskene og reddr;;~ 
dem, nar de kom i fare. Bladet udkom en gang om aret og kostede - de forste 20 :1r - l 
krone pr. nummer. 
Det blev fonnodentligt trykt i Reykjavik, og jeg tror, at det for en :~tor. del blev 
distribueret af hendes gamle elever, der boede rundt om i landet. Husker I et julebrev om 
Bjorg i Vik, der sendte penge for Hlin i pasken 1918. Men det blev altsa ogs3 solgt hos 
boghandleren i Seyoisfjorour. Han sendte i december afregning for r~rets salg - 40 st:k., og 
det var fint klarct - for de godt 900 indbyggere reprresenterede sjkke11t kun omhing 100 
busstande. 
- og sa til dct llJ!!mmmme- Brevet har pa forsiden en blyantsp~ltegning '·''36''' sorn 
Ha11d6ra sikkert har skrevet efter at have konfereret med sine fordelingslister Pjdur 
havde kun faet 36 eksemplarer, men afregnede for 40 stk. Man kan tro, at dct ucUignede 
sig de f0lgende ar- hvis ikke - har boghandleren i Seyoisfjorour stadig 4 kroner til gode. 

JEG 0NSKER .JJB:R ALLE EN GOD OG GL!EDELIG JUL. 
lB. 

., 
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Hfu kommer nu fortsattningen pa delar av det matrial varan 4 norske van Eivind Kolstad har pratat om pa moten bade i 
Stockholm och Gote borg. Brostamplar, vilket ar hans 
samlingsomrade. Vi som har fatt fuan att hora honom beratta om 
detta, marker att han lagt ner mycket tid och intresse for att 
finna sa mycket information om dessa stamplar. 

B2a. 

En stor gruppe, sannsynligvis 108. de aller fleste er "kartlagt" og har vrert i bruk, men Reykir 
Skag er helt ukjent for meg. Ukjent for alle er ogsa de to Saurbrer-stemplene fra 
Borgar:fjardarsysla og Eyjafjardarsysla, samt Sp6nsgerdi. 
Det mest kuri0se er kanskje Vatnajekull, hvor navnet inneholder en bokstav som ikke fmnes 
i islandsk, nemlig den dansk/norske 0. 
Dette stempelet, som burde vrert klassifisert som et spesialstempel, ble kun brukt pa det 
midlertidige brevhuset som ble opprettet pa isbreen under noen slags ekspedisjon sornrene 
1936-38. 

B2b. 

En ~tallig gruppe. Mystisk er imidlertid Undh6ll, som etter handboken skal vrere kjent 1955-
65, men som verken jeg eller no en jeg kjenner har sett eller h0rt om. 
Undhollligger i Skaga:fjardarsysla, en av syslene som skaper mest tmbbel for oss 
brostempelsamlere. Her fmnes mange av de vanskeligste stemplene, og den dagen jeg f'ar 
Skaga:fjardarsysla komplett, tror jeg at jeg kan hvile pa mine laurbrer. 

B2a. 
B2b 

/al 
~/ 

B2cl. 

Mange vii kanskje si at B2c 1- gruppen er litt kjedelig. Det skyldes furst og frem~t at de aller 
fleste i denne gruppen er vanlige og 1ette a :fa tak i. Det blir liksom ingen utfordrmger. Men 
jeg synes gruppen er spennende. Stemplene er o:fte vakre, og nar de i tillegg er ganske enkle , 
harman gode muligheter til a skaffe seg prakt/lux- stempeler og brev. 
B2c 1- stemplene ble levert til byer og st0rre steder, ingen av disse ble brukt pa brevhus. 
Holar ble riktignok degradert til brev hus i 1925, men var postafgeidsla ved levering av 
stempelet. 
De aller fleste B2cl ble tart i bruk mellom 1911 og 1929. 

B2c2. 

En ganske stor gruppe, med Melbreid (Skagafjardarsysla!) som det eneste "hapl0se". Holl, 
med skrivefeil, rnanglende apostrof over 0 , ble ogsa laget, men aldri tart i bruk. 



B2cl 

B3e. 
En tallrik: gruppe, ofte vakre og tydelige stempler. Efstalandskot er en oott. Garden 
Efstalandskot ligger nederst i Oxnadalur, en kort kj0retur pa ringveien vest for Akureyri. 
Nabogarden heter Steinsstadir, og her flkk man sitt eget B2a-stempel i 1930. Brevhuset la 
f0rst pa Steinsstadir, og ble i 1944 flyttet til Efstalandskot. Sannsynligvis var naboene gode 
venner, og Steinsstadir-stempelet fortsatte a bli brukt pa Efstalandskot, til tross for at garden 
flkk sitt eget stempel i 1956. B3e Efstalandskot er helt ukjent for meg. 

B3 

B3a B3c 

B3d B3e 

0,. . .L>?::."' 
JCV:.CE?ISSE 1](!-iJl.i!S.,..if:r ·f'"~ .1 di; ;; 

Le Io:~nigne dicL;re avoi~ ~~ t:-._;~/ f/JJ:~r; ;.i 
\. ~· "- _b >gT(~ ....................... ...... ;;;~~~:,:~·; ) " •• • ·····-~!?~ 

········ ·········· · ····· ... ·• · ··•· · · · • .... .. .. . : 



Tva kungar Frederik VIII och Christi~ IX 
Da har det blivit dags att ga igenom 5 aur, kanske det marke som har flest varianter 
eller kanske man skall saga skador. Nar det galler ramfel finns det manga, flest dock 
i ovre ramen. Ramhornen i ovre ramen bade till boger ocb till vanster verkar vara 
utsatta for pafrestningar, dar bar jag sett flest 

A. Tva vita streck pa Frederiks VIII huvud 
B. Rambrott i bada ovre homen 
C. Gron prick ovan IS i Island 
D. Vit flack boger sida vid ME i Frimerki 
E. Diverse rambrott ovre rameb och vanster sida 
F. Fargflack framfor Christian IX nasa 
G. Gront streck ovan N i Island 
H. Hartofs 
I. Portratt t:rycket forskjutet fram eller bakat 

' '.P 
I 

. /, 
" 

Det var nagra av de somjag har fler an ett ex av. Nu skall vi forsoka lista nagra 6aur 
ocksa, dar har jag inte sa mfmga 

A. Flack ovan N i Island 
B. Gn1 flack ovan Christian IX :s huvud 
C. Stort streck efter vanstra ramsidan 
D. Hartofs ./ ) 

~~/ 

E. Stort marke 
I 

Nar det galler intresse for det har avsnittet har vi faktiskt ffitt ett svar som omtalar att 
han har ett marke med spegeltryck, vet inte vilken valOr det var. Har sjalv ett block 
pa 3 aur med spegeltryck. Givetsvis firms det pa alia valorer omvanda vattenmarken. 
Nu tar Ni vanta till nasta ar pa nasta avsnitt. Stig 0 . 

. .;. 

-., 

L,_ 
• .. 



Nytt om "S. T:" 

I forra Rapporten skrev om en del svar som inkommit angaende min forfragan om vad "S. T." 
egentligen betyder. En hel del svar hade da influtit fran manga av vfu·a filatelistiskt kunniga 
medlemmar och alla dessa var overtygade om att "S. T." star for "Salve Titulo" som da skulle betyda 
"utan titel". Svaren var sa manga och sa overtygande att jag da inte hade nagon anledning att betvivla 
dess sanningsenlighet. 

Men sa fick jag, for en tid sedan, ett nytt brev fran Gunter Wahl, derma gang pa engelska, som 
paminde mig om att min tyska inte iir vad den borde vara. Gunter har en betydande meritlista och 
fOrutom det att han iir medlem i islandssamlarna iir han Forbundsprufer for Dk, S, DWI, G, F och 
naturligtvis island. Han skriver: 

I forra veckan jick jag nr 127 av Rapport en och kunde da under rubriken "S. T. vad betyder det" 
/tisa att denna jorkortning betyder "Salve titulo" Detta tir inte korrekt! Den rtitt overstittningen av 
forkortningen ar "Sine Titulo." Ordet salve tir latin och betyder pa engelska "bee greeted" och pa 
tyska "sei gegrusst". Det korrekta ordet maste vara "sine" och det betyder "utan" och pez , tyska 
"ohne". Jag tror att delta med "salve" ar ett skrivfel, eller som vi sager i Tyskland, "der 
Schreibfehlerteufel" eller fe/stavningsdjtivulen. Jag tror ocha att alia medlemmar blir glada om du 
medde/ar dem denna ratte/se i Rapporten 

Gunter Wahl. 

Ja dar ser man! Den som fragar i Rapporten f'ar svar, aven om de ibland kan vara lite olika. Sjalv iir 
jag nog, trots att mina studier i latinska sprak inskranker sig till nagra ars kvallskurser i spanska fran 

\ den tiden da jag och nagra likasinnade, under ett antal ar pa 60-talet, terroriserade Mallorca, benagen 
att Mlla med Giinter. Trots att de flesta spanska glosor med tiden fallit offer for en begynnande 
senilitet, kommer jag anda ihag att det spanska ordet for utan iir "Sin" och med all respekt for ovriga 

medlemmars oversattningar skriver jag saledes "Sine Titulo" 
Per Olov Abrahamson 



Grund och [(feberg 

I fjol host samt i varas fick jag ett par brev fran Sigurour I>ormar rorande brefhiroingen 
Grund som har satt myror i huvudet pa mig! Den gode Sigurour tror nog att jag har glomt bort 
det bela, men som sagt, jag har inte riktigt forstatt inneborden och forst nu, nar golfsasongen 
ar over, har jag satt mig ner for att tillsammans med diverse bocker forsoka sammanstalla 
uppgiftema i mailet. 

Sigurour skriver i sitt forsta brev: 
K/eberg var en BH aren 1936-1937. Daflyttade Sigurour Helgason som omhiindertog 

posten pa Kleberg, men posten jlyttade fran Kleberg till Grund pa den andra sidan av 
landsviigen diir Guojon Sigurjonson overtog BH till 1948 - 49. Han hade iiven hand om 
mjOlktransporterna fran omradet till Reykjavik. Diirefter jlyttade BH tillbaka till Kll!berg. 
Det fanns ingen poststiimpel pa Grund! Upplysningarna hiirstammar fran skolliiraren pa 
Kleberg, Olafur Magnusson som talade om dettafor mig 1974 

och i sitt andra brev skriver Sigurour: 
Jag har fatt ytterligare upplysningar fran den tidigare skolliiraren pa Kleberg om Grund 

pa Kjalarnes. Han beriittade att da posten flyttade fran K/eberg till Grund sa fanns ingen 
brostiimpel med, men diiremot nummerstiimpel N 1 a - 162. Nst {lyttades till Grund och 
anviindes diir fran 19 3 7. Grund hade ocksa en tid N 1 a - 196, det var han helt siiker pd. Da 

\ han 1974 hiivdade att det aldrig funnits nagon brostiimpel pa Grund sa menade han 
Kleberg-stiimpeln. 

Sa Hingt breven. Det hela ar mycket underligt och stammer inte! lnte minst de av mig 
understrukna meningama! 

For att borja fran borjan sa har, enligt rnina egna anteckningar och I>6r I>orsteins Posthus 
och Brefuiroingar, Kleberg aldrig flyttat till Grund. Kleberg oppnade 1936-07-01 och stangde 
1980-03-31 och hade under de aren stamplama N 1a-162 och B 3e-KLEBERG samt 
eventuellt, alldeles i borjan av oppettiden, B la-BRAUTARHOLT som kan ha toljt rned del 
BH flyttade fran Brautarholt till Kleberg. Den senare starnpeln ar dock okand och det ar 
tveksamt om den nagonsin anvants l Grund Jigger dessutom i en annan sysla och , vad jag 
forstar, inte "pa andra sidan landsvagen", visserligen inte sarskilt langt fran Kleberg, men det 
var mycket ovanligt att en BH flyttade fran en sysla till en annan. 

Grund oppnade forst 1957-01-01 och kan saledes inte ha tatt nagra stamplar 1937 som 
framgar av brevet. Man fick 1959 brostampeln B 8e-GRUND som hangde med under hela 
oppettiden. Nagon uppgift om attN 1a-196 har anvants dar har vi inte. Senast kanda plats for 
196:an ar pa Birtingaholt fran den stora rundfragningen som Reykjavik 1950 gjorde om vilka 
stamplar som fortfarande farms kvar ute pa de olika PA och BH. Birtingaholt stangde 1960-
12-31 och det troliga ar attN 1 a-196 farms kvar dar anda till slutet. 

Nej, och det ar det som forbryllar mig! Den gode skollararen torde ha mints alldeles fel~ 
Kleberg flyttade aldrig till Grund utan stangde under den tid Grund, enligt P & B, fortfarande 
var i drift! (kan nagon medlem toresten meddela mig nar Grund stangde. det ar en uppgift jag 
saknar). 

Enligt Per Hanners anteckningar och P & B flyttade aldrig Kleberg till Grund, varken 1937 
eller senare utan var, enligt dessa bada i normala fall sakra kallor, oppet hela tiden mellan 
1936- 1980! Aven Birtingaholt var oppet under den aktuella tiden (1913- 1960) 



Nar jag skrivit sa har langt slog mig plotsligt tanken. Tank om 1937 ar ett tanke eller 
skrivfel och att det skall vara 1957! Da kommer saken i ett annat lage, men det stammer inte 
riktigt anda! 

Bade Kleberg och Birtingaholt var oppna da Grund oppnade 1957 och kan darfor 
rimligtvis inte ha lamnat ifran sig sina brostamplar d:l dessa behovdes i det dagliga arbetet. 
Daremot anvandes inte nummerstamplama annat an mojligtvis som sigill pa vardepost. 

Eftersom Grund inte fick nagon brostampel forran 1959 sa uppstodju har ett vacuum! och 
kan da detta vacuum ha utfyllts av nummerstampel N la-162 och senare, efter 1960, av N 1a-
196?? 

Dessa, senare tankar ar rimliga i det island dar BH titt som tatt flyttades mellan de olika 
gardama och dar de manga likalydande namnen pa dessa stallt till det for stampelforskningen. 
Sa varfor skulle da inte nagra stamplar, tillfalligtvis, ha kunnat utlanas for langre eller kortare 
tid? Detta ar en teori och det vore intressant om nagon kan bekrafta den. 

Jag tar mig darfor friheten, att tills sakrare bevis foreligger, inte gora m\gra andringar i 
Nummerstampelkatalogen som, trots att den nu varit ute sedan 1992 och saledes fyller 10 ar i 
ar, uppenbarligen var ganska ratt fran borjan, en sak som vi i mangt och mycket kan tacka just 
herrar I>ormar och l>orsteins gedigna forskningar i islandska arkiven for. Endast mindre 
justeringar har behovts goras, fomtom da den revision som gjordes 1994. Sedan dess har just 
inget nytt inkommit fran vara medlemmar. Anda ar det just nummerstamplar som, atminstone 

1 har i Stockholm, samlas med stOrst frenesi av alia islandska stampeltyper. 
Till sist vill jag tacka dig Sigurour for att du, med jamna mellanrum, sander mig uppgifter 

och kopior, inte minst de om Bilp6stur, som jag raknar med att ra skriva om i nagon 
kommande Rapport. Sadana har sma klurigheter, som ovan namnda, forgyller tillvaron for 
mig och gor att jag maste tanka till lite och grava i alit det material som finns nerpackat i min 
dator. 1\.1era sadant~ Tack! 

Per Olov Abrahamson 

'fhe tnain road fron1 l)ingcyn on D~'Tafjordur 

\Yhere it crosses bY bridge tO\ Yards the ncx + -· '-

short stretch of the southern ed£c of Onund . 
'-' 

(l)orfinns Place) , a sl 

BreHtiroing opened 24 il1 June 1 (>21 . 

!\llocated nutncrul. cancci 53. pre\ 1ous1y 

\G\2 0 

l-\coLJcc f ro n1 l1 dy 193D by briclse 1-ype B2a 
i 
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Rapport fran jubileet helgen den 16-17/11 

F6rberedelserna gjordes pa fredagen medans vi invantade pa tiliresta. 
Fran inget vaxte det tram en utstallning pa 26 ramsidor med ett mycket 
tint och varierat inneha/1. Bord och stolar flyttades for att det skulle bli 
rymligt och det skulle bli mest praktiskt. Pa fredagkvallen sa var vi nagra 
som var pa China tea tern och sag Revisorn med Robert Gustavsson och 
Peter Haber i huvudrollerna. Etter det fortsatte vi pa herr ordforandes 
hotel/rum med lite att dricka och prata lite skit i glada vanners lag. 
Lordagen da var det invigning klockan 12. 00 av den islanske 
ambasadoren Svavar Gestsson (vilket gar att lasa i sin helhet pa nasta 
sida). Det var val bortat 60-70 som kom till invigningen som sedan 
minglade runt bland samlingarna och passade pa att titta pa 
aktionsobjekten eller kopa en /ott av Leonard. Stig hade lite att gora da 
han var "postmastare" under he/gen. Nyinkopta kort med islandsfalken 

\ pa stamp lades med specialstampeln vi hade. Banketten senare pa 
kvallen avnjots pa Hotel/ Reisen i Gam/a stan. Tre olika snittar med ett 
glas moserande vin var forratten, Varmratten var flaskfile med 
hasselbackspotatis och vin eller ol till del. Kaffe och avec tick vi serverat i 
deras pianobar. Dar avholls ocksa alia tal och gratulationer. A ven en liten 
prisutdelning pa nagra tipsfragor vi tick vid maten. Oenna gang vanns 
inte tavlingen av Kaj utan av Svavar Gestsson. Kaj kom dock tvaa och 
trea blev ambasadorens fru. Stig var forst ut att saga nagot inte bara att 
kaffet var serverat utan ocksa ett tack till alia som hjalp till och bidragit pa 
nagot satt. Mikael tog sedan till orda och framforde Gratulationer fran 
den danska islandsklubben som gav en bok i "foddelsedags present". 
Jonny P gratulerade ocksa fran isladsklubben i Goteborg med att 
overracka en bok om postvagarna pa island, dock pa islanska. 
Dragningen av varat jubileumslofteri forraftades ocksa med mycket fin a 
vinster. S6ndagen var sedan angnad till aktionen av nummerstamplar. 
Stig klubbade ut objekt etter objekt till nya lyckliga kopare. Etter aktionen 
var det bara aft aterstal/a postmuseets filmsal till filmsa/ igen och 
summera helgen med aft det var en lyckad he/g. Lofterna tog slut och 
aktionen gick bra och Stigs stamplande var inte ails forgaves. Kort sagt 
foreningen far blicka tillbaka pa delta jubi/eum och minnas hur trevligt det 
var. Men en sak ar saker hade inte ni medlemar som visade en del ur 
eder samling inte stallt upp sa hade det inte blivit nagon utstallning. 

Eft start tack till er som stallde ut. 
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Bildsvep fran postmuseet if 

"Postmastare" Stig i stampel tagen. Alla i viintanstider infor invigningen 

)tir:~ och Svavar med varsin blomsteruppsiittning Jonny gratulerar 

Aktionen styrs au dessa tva 



Nedan foljer ett facsimile av Ambassador Svavar Gestssons tal vid invigningen av 
Foreningen islandssamlarnas 40-ars jubileum den 16.11 2002 pa postmuseum. 

Arade gaster! 

Filatelistiska foreningar brukar inte betraktas som massorganisationer, dom har till 
exempel inte nagon avgorande betydelse inom de politiska partierna, de utgor ofta en 
avskild varld. Jag vet inte om jag har ratt men jag tror att nya medlemmar blir 
valkomnade sasom den forlorade sonen, det vill saga med oppna armar. Jag vet inte vad 
det ar som driver folk med att borja med fllateli eller handel med frimarken, men jag vet i 
all fall att denna verksamhet inte i fOrsta hand handlar om ekonomiska varden utan 
allting pa en gang, ekonomi, kultur och social samvaro eller social isolering, vila eller 
hektisk verksamhet, vetenskap, alit beroende pa vern det ror sig om. 

island skiljer sig fran manga andra lander i detta avseende, det beror pa att vi ar sa fa och 
det faktum att det ar en ganska kort tid sedan island kunde bestamma over sitt eget 
postvasen. Det var inte sa lange sedan man frrade hundraarsminnet av att det islandska 
postomradet blev en sjalvstandig forvaltningsenhet, vilket var den 1 Januari 1873. 
Motsvarande forhallande galler aven fOr Faroarna och Gronland och dar har vi, de 

I. vastnordiska landerna, mycket gemensamt. Jag har ocksa fOrstatt att i Er forening 
befinner vi oss alia, de vastnordiska landerna, i samma bat, aven om foreningens namn 
rakar vara F oreningen islandssamlarna. 

Lakaren, Dr. Einar Kristjansen, som en langre tid satt med i styrelsen, hade vanligheten 
att lana mig ett antal exemplar av Rapporten som ar fOreningens tidskrift. Det var 
verkligen underhallande lasning. Jag bladdrade i ett antal argangar och sag da saker jag 
inte tankt pa tidigare. Allting i vart manskliga samfund har speciella lankar som vacker 
nyfikenhet, fragor eller ar underhallande, om man bara bryr sig om att soka efter dem. 
Jag skulle tro att det ar vanligt att de som samlar frimarken, av kortsynta bedomare som 
det finns alldeles for manga av i var varld, far hora att deras sysselsattning stamp las som 
trakig. Jag skulle tro att det ar mycket vanligare inom Er grupp an inom manga andra 
intressegrupper att Ni infOr andra manniskor i det narmaste maste rattfardiga det Ni L 
sysslar med, det utifall att de bryr sig om att visa Er det minsta intresse eller minimum av 
artighet. Men vid narmare betraktelse visar det sig att Er varld ar inte mindre 
mangfacetterad och nyfikenhetsskapande an andra manskliga domaner, oavsett vad det 
ror sig om. For den oinvigde kan det till exempel vara roligt att lasa uppsatsen om 
fOreteelsen "Felstavad Reykjavikstampel" fran 1981. I den beskrivs utfOrligt hur detta 
kom sig och hur lange denna stampel var i bruk och varfOr. Dar bakom ligger en hel 
historia. I Rapporten ser man ocksa allting fran den egna synvinkeln. Vidare berattas att 
Islands president Kristjarn Eldjarn har gatt bort men att det fmns en trost i sorgen, "Vi far 
sakert snart se honom pa frimarke liksom hans tva foretradare." 

De som samlar pa frimarken maste veta vilka som ritat frimarkena, vern som givit ut dem 
och varifran de olika poststamplarna kommer. I Rapport vacker de stamplar som finns pa 
islandska frimarkena ofta undran och fragor liksom var de olika poststationerna kan 
ligga. Sedan fmns de som agnar sig at speciella fragor, det berattas bland annat om att en 
avEra medlemmar framst har intresserat sig for-"nummerstampelkarusellen i 
Grjenadarstadur" " .... och skrev en hel bilaga om den (Pelle Hanner).Och fortsattningen 
i Rapport lyder. "N u visar sig det andra av Stig Osterbergs objekt, ett julkort fran 1915, 
vara verkligt sensationellt". Men varfOr ar det sa sensationellet? Jo, darfOr att en annan 
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me diem hade ocksa ett postkort stamplat samma dag och det var fran Blika16n, det ena 
kortet hade stampel nr 50 och det andra nummer 52. Men var ligger Blika16n? Sedan 
borjar den spannande jakten pa Blika16n. Ar det K6pasker? Nej, det kan det inte vara. 
"Har ar alltsa en ny harva att reda ut. Om stampel 52 fanns i K6pasker, vad hade da 
Reykjahlid? Knappast nr.50, eftersom ett av Blika16nskorten harden stampeln. Kan nr 
50 ha varit Raufarhofn? Da kunde Reykjahlid ha haft nr 51, men detta ar bara en av 
flera mojligheter, ty det kan rora sig om en annu langre kedja av forvaxlingar .... ". Kom 
sa inte och sag att frimarkshistoria inte ar spannande och rolig och att den inte kan 
ersatta tusen deckare eller tiotusen biofilmer, eller vern kanner inte till historien om 
Alltingsjubileumsfrimarkena fran 1930,da en osterikisk svindlare lurade islanningarna 
och gjorde sig pengar pa tryckning av frimarkena, fragan har aldrig blivit till fullo utredd. 
Den som samlar islandska frimarken eller handlar med dem maste vara ordentlig insatt i 
huvuddragen i islandsk kultur och historia. Vern ar till exempel denne Jon Sigurdsson 
som dyker upp pa sa manga frimarksportratt? VarfOr finns alia dessa danska kungar med 
pa bild? Vad betyder alia bilderna som finns med pa Alltingsjubileumsfrimarkena? 
Vikingaskeppen eller vad ar det fOr taltlager som finns pa det grana frimarket fran 1930? 
Vad ar det som karlarna bar mellan sig pa det bruna frimarket? VarfOr har man tryckt 
Zeppelin over ansiktet pa sjalvaste kungen? Vad ar det for vattenfall eller sprutande 

, kallor? Vad heter blommorna? Vern ar kvinnan pa frimarket fran 1965? Ar det forsta 
. gangen en kvinna ar avbildad? Kan det vara sa? 

Med fr1markena banar Ni en vag for Er till island och Ni ar all hjartligt valkomna.Vi 
tackar fOr Er flit, Ert ofortrutna intresse och obrutna vordnad av islandska kuturvarden, 
islands historia och islandsk natur. Vi skattar Er vanskap hogt. Med dessa ord villjag 
forklara denna utstallning ordnad av Foreningen islandssamlarna aret 2002 officiellt 
oppnad for alia som vill komma och se och betrakta den. 



F ARO-Rapporten av Mats Edstrom. 

Efter ett olyckligt avbrott sa aterupptas rapporterandet igen. En lang och vatm sotnrnar samt en iskall 
dator omojliggjorde nagra rader till det forra nmmet. Ordningen ar nu aterstalld och med full fart 
framat i maskin blir det nagot om faroisk battraflk och dess fraktmarken. 

Den privata och statliga reguljara battrafiken pa Faroarna. 
Den har gangen ar amnet bade smalt och udda. Ja, inte for faringen forstas . Den reguljara battraflken 
har en central roll i dennes vardag. For rapportens lasare, som val framst ar islandssamlare, ar nog 
fraktmarken en ny bekantskap. Island har inte heller, vad jag vet, berikats med det. Behovet att med 
postverket sjovagen konkurrera eller komplettera befordringen av t.ex. paketgods har sannolikt aldrig 
funnits. Forenklat kan man val saga att Island har mycket land och lite kust. Faroama daremot har det 
omvanda. Gemensamt for de bada landema ar behovet av att irnportera ett flertal varor, frfunst da fran 
Danmark. Pa Faroama ank01nrner sadana varor till T6rshavn. Handelsmannen ute pa oama och i 
bygdema fungerade, i alla fall forr om aren, som ombud for i stort sett alit. Att 1a onskade varor 

\ levererade med den reguljara battraflken fanns det darfor tidigt en organisation for. 

Under 1800-talets sista decennier var det tva bolag som bedrev traftk mellan oarna. A/S J.Mortensens 
Eftf. Trangisvaag var ett valrenomrnerat bolag med en omfattande impmt och exportverksamhet. Att 
bedriva sadan verksamhet framgangsrikt forutsatte ett val utbyggt traflknat. Bolagets mest kfu1da 
skepp var "Smiril" som sattes i traflk den fjarde januari 1896. Andra traflkerande skepp var "Slangen" 
och "Edward" . "Smiril" som aven var postforande hade ett 30-tal angoringar. De brev som mottogs for 
befordran stamplades med den beromda stjfunstfunpeln. Nfu· de forsta brevsamlingsstallena inrattades 
ar 1903, med egna stjarnstamplar, sa upphOrde sannolikt stfunplandet ombord pa "Smiril". Ar 1919 
saldes "Smiril" till det f<iliska lagtinget for traflk i ett upprattat offentligt traft.knat. Ar 1932 ersattes 
fattyget av ett nybyggt med samma narnn. 

Det andra bolaget var A/S Thorshavns Ma:lkeforsyning og Margarinefabrik De bedrev lokal traft.k 
efter Streymoys kust. Bolagets skepp var "Sigmund", "Trondur", "Dugvan", "Streymur" och "Ruth". 
Det sistnfunnda, minst nyttjade men mest kanda, vars orsak ar stjarnstampeln med texten Ruth, var i 
traflk fran 1908 till 1928. Stampeln, som ar mycket sallsynt, kanner jag dock tveksamhet for ett 
reguljart anvandande av. "Ruth" var under en kort period aven postforande men da var redan brev
samlingsstallena med sina egna stjamstamplar inrattade. Personligen tror jag att de !a akta exemplar 
av Ruth-stampeln som fu· kanda ar orderstfunplade. Poststfunplar sarnlades ju aven i bOrjan av 1900-
talet och Faroama var val for mangen sarnlare, som frfunst var danska, lite exotiskt. 

[ slutet av 1930-talet okade lagtingets intresse for att bedriva all rutetraft.k i egen regi och de uppkopte 
NS J.Mortensens Eftr. Varldskriget omojliggjorde en fullfoljning av traftkplanema men 1946 koptes 
traft.kavdelningen fran NS Thorshavns Ma:1keforsyning og Margatinefabrik. Dessa bada verksamheter 
och lagtingets tidigare reguljara trafik sarnlades i bolaget "Strandferoaskip Logtingsins" (Lagtingets 
Kusttraft.k). A.r 1973 natnnandrades bolaget till "Strandfaraskip Landsins". 

Fraktmarkena. 
Det ar bru·a ett av de tva bolagen som, vad man hittills vet, hru· anvant frab..'tmarken i sin verksamhet. 
Som forstatt fu· menas tiden fore lagtingets ovettagande. Bolaget ar A/S Thorshavns Ma:lkeforsyning 
og Margru·inefabrik vru·s forsta mark en utgavs pa 191 0-talet, eventuellt ar 1915. Markena som ar av 
frimarkstyp ar ttyckta pa vitt papper, perf. 11 \/.t, och bfu· endast bolagets narnn och valor. Fyra valorer 
utgavs: 5 ore gron, 10 ore svatt, 50 ore brun och 1 kr brun. En femte bla valor rader det osakerhet om. 
Eric v. Wowems katalog fran 1988 tvekar mellan 20 och 25 ore. Vetskapen bygger pa att britten 
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Roland King-Farlow beskrivit ett 20 alt. 25 ores marke i en tidskriftsartikel. Vad som daremot kant ar 
sa utgavs - nagra iir senare? - ett gront 25 ores marke. Det har ett latt forandrat typsnitt i text och valor. 
Endast anvanda marken ar kanda. Hiilmakulering eller penna har anvants. De marken som makulerats 
med en biljettang(?) har ett Jitet stjamformat hal. Det grona 25 ores market ar kant makulerat med en 
rakstampel med bolagets narnn. Detta makuleringssatt tillampades i fortsattningen. Bolagets marken 
f'ar alla anses som sviiratkomliga, men dessa forst utgivna ar stora raritetei. Sjalv ager jag inga av 
dessa forsta och de enda jag sett ar de som avbildas i Wowerns katalog. 

MS Thorshavns llilllke iorsy11in~ 
ng Mm·yartneiauril.s nuto!wado 

2 ~~r 
a\!1 • 

Fragtmaerke : 
.~ 

I bOrjan av 1920-talet andrades utforandet pa bolagets fraktrnarken . Texten ar nu: A/S Thorshavns 
Mcelkeforsyning og Margarinefabriks Rutebaade. F mmatet ar liggande. Sarntliga av bolagets senare 
utgivna marken har detta utforande. Markena ar tryckta pa vitt papper. Sex olika utgavor ar kanda och 
omfattar oftast valorer mellan 5 ore och 1 krona. Under 1940-talet ut6kas de tva sista utgavoma med 
valoren 2 kr svart och 5 kr violett. 
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Fraktsedel fran Christian Holm Jacobsen i T6rshavn, agentur for Shell, for petroliumvaror sanda med 
SIS Streymur till handelsman Hjalmar Nielsen, Sandavagur, den 25 okt 1937. Fraktkostnaden 1,50 kr 
iir redovisad med fraktmarke 1 kr rod och 50 ore brun. Bilden ar forminskad till 80% storlek av 
originalet. 
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Bilden till vanster visar en fi·aktsedel for varor fi·an A/S Thorshavns Mrelkeforsyning og 
Margarinefabrik sanda med SIS Dugvan till Fru Rasmine Andreassen i Eidi den 30 sept 1933. 
Fraktkostnaden 1,55 kr ar redovisad med fraktmarken 1 kr rod, 50 ore brun och 5 ore gron. Bilden till 
boger visar en fraktsedel dar 201 kilo varor sants med SIS Streymur till handelsman Hjalmar Nielsen i 
Sandavagur den 23 mars 1943. Fraktkostnaden 4,85 kr ar redovisad med tva 2 kr svart, ett 50 ore brun, 
ett 25 ore gron och 10 ore bla. De bada bildema ovan ar fonninskade till 50% storlek av originalet. 
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Alit gods som befordrades pa batama fick inte erlagt fraktbelopp redovisat med fraktmarken . Fak'tw·or, 
konton och kontantbetalning dar fraktsedeln I -brevet stamplades betalt far anses vara det vanligaste 
sattet. Bilden visar en fraktsedel utan fraktmarken men med en stfunpel Goldio A/S Skipafelagio 
F0royar. Bilden ar fotminskad till 50% storlek av originalet. I nasta nummer av Rapp011en 
aterkommer jag med marken och historik fran tiden efter lagtingets overtagande av trafiken . 
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Hastens mi)ten I Stockholm 

Den 5/9: George Sund var dagens talare och beriittade om miistergnwore n Cz eslaw 
Slanias olika gmvyrer och historia. Han har ju gmvemt 18 gmuyrer dt Isla.n.d . 
Niirvaro dragningen vanns av Leonard somfick en inteckning, Leff ick tro.stp rise l. 10 
tappra hade hittat till motet efter sommaruppehallet. 

Den 3/10: Janne Brant stod for kviillens tema sam var Gn5nland. Hur so.mlcrr man, viUca 
hjiilpmedel finnes det, 
Var finner man material?? Dessafragor harman nog somfrimiirk.ssam.lare s tdllt sig 
manga ganger. Janne borjade utifran dessa fragor och kom sedan in pa vad. han sja.'u 
samlade pa ni.imligen Pakkeporto. Hiir kom special kunskapema fram, olika pap p er mm 
studerades och utrontes. 13 personer hade tagit sig till motet denna Jcvii ll. 

Den 7/11: Pa detta mote hade vi inget tema, den mesta tiden gick at till att p rata ih cp sig 
om det stundande jubileet. Det rapporterades lite alit mojligt denna kviill. 
Niirvarm.nteckningen vanns av Leonard och Mats fick trostpriset. 14 pers.one.r besO ict1: 
motet. 

Den 5/12: Kvc'illen till iira hade vi ingen sam hade nagot joredra9 utan vi a i'Jnjot gWgg och 
pepparkakor samt kaffe. 
15 mecllemmar hade sokt sig till motet. Kuiillens inteckning togs ov George och Perra fide 
trostpriset. Vi diskuterade jubileet som alla tyckte var en trevlig tillsti.illning och dar bc'i.de 
styrelsen och d e som hjiilpt tillfick tack och beromfor detjobb s om hiivts o u olik a s lag. 

Detta var det som hosten med Islands-Samlarna i Stockholm ib,ojudit p£'l. 
Viii matt igen pit varens moten. 

Varens rnoten i Stockholm 

!-okal i Fa.ltoy~rsten: Valhallavagen 148, T-hana Karlaplan. 
Moteslokalen. liiigger i samma bus som tunnelbanan 
Med ingang fran Valhallavagen. Pa alia moten bjuds det pa kaffe: och bulle. :C1![otena 
borjar kl:19.00 

Motesdagar s a:mt teman under varsasongen 2003: 

9 I 1: Mats Edstrom bera.ttar om stampelmarken fdm 
Faroarna. Liten auktion. 

6/2: P-0 Abra hamsson berattar om Tollur-stamplar. Liten auktion. 

6/3: Foreningen haller Arsmote.Liten auktion 

3/4: Motestema ar inte bestamt.Liten auktion 

3/5: Varavslutning hemma hos Leif Nilsson, obligatorisk anmalan. p it 
tfn 0176- 420 85 
Auktion (Auktionslista utsandes med Mars Rapporten mm )-

ALLA MEDl.EIWMAR AR VALKOMNA ATT BESOKA V'A:R:tA M()1':1~l!il I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 



ISLANDSKLUBBEN I G0TEBORG 
Program for varen 2003 

Januari 9 5 aur gron och 10 aur rod tandning 14. Vi har fatt 
formanen av en frimarkshandlare som kept in massvara pa 
dessa 2 utgavor att ga igenom och kopa stamplar och 
nyanser innan han sjalv borjar att salja till andra samlare. 

Miniutsti:illare: Owe Jakobsson. 

30 Gemensam Auktionskvall med SFF, tamed material. 
0 •• 

Februari 13 ARSMOTE, "Porslinsplattor" med anknytning till 
klubben, Tom Rinman visar vad han har hittat. 

Miniutstallare: Bengt Pahlman. 

Mars 13 lslandska vykort med skeppsmotiv, 
"Ta med vad du har'' 

Miniutstallare: Bertil Westerberg. 

April 10 Stamplar och bilder fran KIRKJUBAEJARKLAUSTUR, 
"Ta med vad du har'' 

Miniutstallare: Kjell Malmbrink 

Maj a lslandska stampeltyper fran 1873-, 
varan van och medlem Jorgen Steen Larsen fran Danmark 
besoker oss och visar och berattar om dom olika stampeltyper 
som har forekommit i Island 

Miniutstallare: Walter Attefalk. 
0 

15 V ARFEST tillsammans med SFF pa "Terra Nova". 

Valkornrnen till varens rnoten och ta 
del av foredragen och den sedvanliga 

kvallsauktionen. 
Vi gor i ar en Nygarnrnal satsning rned 

en miniutstallning pa varje mote. 

Vi traffas som vanligt i klubbens lokaler pa 
Gardabo, Garverigatan 2, hallplats Svingeln. 

Moteslokalen 6ppnas 18.30 och vi borjar motet 19.00. 



Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen Islandssamlarna Postgiro 40 29 57- 5 
Ordf6rande Sekreterare 
Stig Osterberg Mikael Magnusson 
Dalenvagen 8 Gullmarsvagen 120 
136 91 Haninge 120 39 Arsta 
TelJFax 08-500 341 46 Tel 08 - 722 91 88 
stickan.island@swipnet .se 

Islandsklubben i Goteborg 
Ordf6rande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet. se 

mikaeldansochstamps@telia. com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveri 2:es ti·amsida(GJ,swipnet. se 

Vern viinder jag mig till niir jag bar fragor rorande f6ljande? 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 

Tel/Fax 0176-420 85 
LeifA.Nilssonr7ilteliacom 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300- 134 88 
lennart. engstrom@post. netlink. se 

Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlama/lslandsklubben-Kassbren 
Medlemsavgift Kassbren Islandssamlama/lslandsklubben 
Rapporter Kassbren Islandssamlama 
Text till Rapport en Sekreteraren Islandssamlarna 

\ Adressandring Kassoren Islandssamlarna/Islandsklubben 
Auktioner i Rapporten Kassoren Islandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforande Islandsklubben 

Det iir dags att betala medlemsavgiften fOr 2002 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 80:- (Do not send checks.charges is to high) 
V AR V ANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSA VGIFTEN SA FORT SOM MOJLJGT. 

Medlemsavgift for 2003 SEK 100:-

Foljande bar ej betalat medlemsavgiften for 2002: 
FOLJANDE MEDLEMMAR STRYKS: IB,283,444,507 
Foljande bar att inbetala rest: 80:-
Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfOr Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $ EL £ , € (kan ej jiimt belopp 
siindas overfores restbelopp till niistkommande ar). 

Bestiill gamla Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto.dessa iir ett maste fOr en 
islandssamlares referensbibliotek da de innehaller mycket Hisviirt. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Mare Balticum Kiel 23-25 Maj 2003 

Nordia Reykjavik 16- 19 okt 2003 Anmalan till Leif Nilsson (troligen 1 vecka eller mer se Rapporten) 

MANUS STOPP FOR MARS RAPPORTEN AR 28 FEB. 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 
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NORDIA2003 
I Reykjavik 

Hej alia islandsvanner, 1 '} 
Foreningen kommer harmed ett utkast for NORDIA 2003 ,~- 19 oktober 2003 pa island. 

Reykjavik 

Prisuppgifter som finns har avser 2002 (Bara som en upplysning vad det kan kosta). 

Weekendpaket med flyg fran Stockholm, Oslo eller Kopenhamn t/r,tva natter pa 
Hotell Leifur Eirikson, i dubbelrum, med fmkost smnt flygskatter fran Stockholm. 
Tillagg for flygskatter fran Oslao och Kopenhamn. Transfer tillkommer. 

Hotellet ligger med 5 minuters gangvag till centrum.29 rum med badrum,telefon, 
Satellit TV och minibar. 

Pris for ovanstaende ca 3500:- (SEK) tg for extra natt 400:-/st (Pris 2002) i dubbel
rum. 
D.o for enkelrum 3900:- (SEK) tg for extra natt 600: -/st (Pris 2002) 
Transfer t/r ca 200:-
Priset kommer att oka da en resa till Akuryeri ar inplanerad 

I samband med utstallning kommer utflykter att anordnas. 

F.n ar 22 medlemmar prel.anmalda. 

Preliminar anmalan kan lamnas till Leif Nilsson och Johnny Pernerfors senast 
15 maj 2003. 

VAL MOT PA EN TREVLIG RESA OCH UTSTALLNING. 
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