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Nordia 05 i Goteborg en succe ! 

Sa har sommaren gatt och man ser fram emot frimarksmoten och studerande av 
auktionskataloger, montering av sin samling samt andra saker sam hor var hobby till. 
GRATTIS till alia ni i Goteborg sam gjorde Nordia till .vad det blev. I detta nummer 
kommer en liten resume om vad foreningen gjorde och en kart presentation samt 
aven valor- och poangtilldelning av samlingarna sam beror vara omraden. Mare 
Balticum star ocksa for dorren och det blir sakert en trevlig utstallning det ocksa. Mer 
om den kommer i nasta nummer av Rapporten . Vi ar nagra fran foreningen sam 
kommer att aka ditt och titta pa vad Alanningarna har att erbjuda. Sjalv var jag ju med 
och hjalpte till nere i Goteborg med att montera ramar, satta upp samlingar mm. 
Stamningen och humoret pa de sam var med och hjalpte till var pa topp, vi hade 
mycket kul tillsammans. Vi han valdigt mycket pa kart tid och blev klara i god tid med 
alit sa vi kunde ga och finjustera och fixa innan utstallningen oppnade. Jag hann 
givetvis aven ga och titta pa stan i Goteborg och handla lite. Pa ett av vara moten vi 
hade fick vi ocksa en inbjudan till Island ar 2007, formodligen blir det i september 
eller oktober. Det beror lite pa Danskarna nar de tanker Forlagga Nordia 07. Detar 
med anledning av att Frimarksforeningen i Reykjarvik, sam vi besokte pa var 
lslandsresa ar 2001 sam firar SOar och tanker arrangera en utstallning da sa de 
inbjuder ass bade sam besokare men framfor alit sam utstallare. Sa putsa och fixa till 
era samlingar och gor dem klara till 07, ni har ju lite tid pa er till dess. Men denna fin a 
inbjudan far vi lov att aterkomma till med storsta noje. Da har vi en resa att se fram 
emot. Foreningen planerar aven att anordna till Nordia Nasta ar da den gar av 
stapeln i Helsingfors masshallar sista helgen i september nasta ar. Sa hall utkik i 
kommande Rapporter om vara planerade resor. Jag hoppas da bara ocksa att nagon 
nagra foreningar i Sverige tar sig i kragen och planerar for nagon utstallning det ser 
valdigt klent ut pa den fronten de narmaste aren, hoppas trenden vander sam sagt. 
Jag sam redaktor och vi i styrelsen ar intresserade av vad ni tycker om rapporten . Vi 
har behandlat en hel del genom aren men det kommer ju samtidigt ocksa nya ron att 
forska lite runt. Ni har ju alia en hel del kunskap sam vi/jag skulle kunna ha nytta av 
till rapporten. Vara artiklar och innehall tycker vi borjar bli lite val tunt da behover vi 
hjalp av er. En enkel grej att skriva om som inte ails behover vara krangligt och svart 
ar att ta ett brev, vykort, singelmarke eller vad det nu ar scana in det i datorn eller ta 
en fotostatkopia pa det och skriv lite om det. Det kan vara for att det ar overfrankerat 
eller gatt nagon rolig eller speciell vag innan det kommit adressaten tillhanda. Eller 

. beskriv helt en kelt vykortet varifran det ar och nagon liten rolig historia. Eller om det 
ar en bat eller byggnad varfor inte lite fakta bara om den. Helt enkelt vi behover hjalp 
fran er medlemmar med att till en del fylla var tidning med intressanta inlagg och ron. 



Fran min horisont ........ .. . 
Nar jag skriver dessa rader ar vi langt in i augusti manad. Kan val inte saga att det vackra 
sommarvadret hellier i sig. Men kvar pa nathinnan sitter en av arets hojdpunkter,"Nordia" 
De lyckades, Kjell. Johnny, Tom och Roland det blev den basta svenska utstallningen 
sedan varldsutstaliningen i Stockholm. Nu var det inte bara dessa fyra narnnda som gjorde 
Nordia till en sadan succe. Det var manga som kom fran nar och fjarran och hjalpte till med 
arbete under en vecka. Hela tiden tyckte jag att alla job bade i en positiv anda, den andan 
genomsyrade hela utstallningen. Mycket folk cirkulerade bland ramama och tittade pa 
samlingar och bedomningar. Som vanligt tycker val inte jurygubbama lika som betraktarna 
och utstallama. Nagra av utstallama var sakert besvikna men manga var sakert glada over 
bedomningen. Goteborgarna hade ordnat en verkligt trevlig bankett, inga langa tal utan i 
stallet trevliga overraskningar. 
Nu ar vi snart pa vag mot nasta utstallning, Mare Balticum pa Aland. Aven dar ar det manga 
svenska samlingar pa plats. Som vanligt satter vi igang vara moten i Stockholm och Goteborg 
i borjan av september. Val mott dar, kanske Du kan gora ett fynd pa auktionen eller lara dig 
nagot som Du tidigare inte hade en aning om? Kanske i haftena dyker det marke e11er den 
stampel upp som Du lange saknat. 
Ibland kanns det som vi maste fomya oss och inte bara rulla:a i gamla fotspar, kanske finns 
det nagra ute i landet som har forslag till andra aktiviteter. Hor gama aver, vi vill gama ha 
kontakt med vara medlemmar. Nar vi lyckligt och val kommit tillbaka fran Aland ochMare 
Balticum kan vi konstatera att utsta11ningen var bra med manga fina samlingar tyvarr hade 
inte handlama nappat pa chansen att salja sina produkter dar. Oet var ratt mycket folk som 
tittade pa samlingama och man traffade manga bekanta dar. Nu ska11 jag fdrsoka fa ti11 en bra 
avslutning pa min Iilla spaltfy11nad. 
Onskar Er alla valkomna ti11 vara moten i Stockholm och Goteborg. 

Stig Osterberg Ordfdrande 
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Landortsmotet i Orebro Lordagen den 13 mars 

22 personer hade tag it sig till Blabands lokalen/huset pa Gustav Adolfs aile 10 i 
Orebro. Portarna oppnades 11.00 och folk kom, borjade mingla runt och halsa pa 
varann. Nagra av medlemmarna visade delar ursina samlingar pa nagra skarmar. 
Kaffet och macka var huvudattraktionen just nu da de allra fiesta akt fran Goteborg 
eller Stockholm. 
Kl : 11 .30 Halsade alia hjartligt valkomna genom att inviga/ klubba igang detta mote 
med att halla ett litet tal samt att beratta vad dagen kommer att innehalla med lite 
halltider och sadant. Foreningen hade tva lotterier ett for 20:-llott och ett for 10:-llott 
som Leonard K salde och Sekreteraren hade hand om dragningen efter den auktion 
vi hade med 37 objekt klockan 14.30. Det fanns sju samlingar man kunde titta pa 
bland annat Sven-Erik Agrens samling om 4:ans sparvagnslinje som var en ringlinje i 
Stockholm, vykorten kom fran tidsperioden runt 50-talet, Mikael M visade en del av 
sin DVI-samling. Staffan Andersson var den handlare som kom och hade med sig 
material , som lockade manga till att gora fynd till sina saml ingar. Vi hade aven bjudit 
in Anders Gronqvist men da han tackat nej pa grund av utlands vistelse sa var hos 
oss bara en handlare. Dagens "klo" var Staffan Karlsson som hall foredrag om vad 
visste vi inte alias innan utan det var hemligt anda tills det var dags. Men da han har 
en mycket fin militarpostsamling sa handlade detta foredrag om "sorgliga brev med 
militar beroring" hade han dop sitt foredrag till . Vad handlar nu detta om ? Jo, 
tillexempel sadana brev fran de som lag inne i det militara och skickade brev hem 
men brevet kom aldrig hem utan kom tillbaka eller pa villovagar. Det kunde ocksa 
vara pa vilket satt eller med olika typer av fortryckta brev och kort vilket man 
meddelade anhoriga om stupad krigare i fait. Eller ocksa diverse aden som hande 
batar som sjonk och hade post ombord som kunde bargas sa kallad krachpost av 
diverse slag. Han blandade visandet av olika brev med att aven visa vykort pa Batar, 
flygplan och stallen som hade med det han berattade om. Ett mycket intressant 
foredrag pa ca:45min blandat med mycket kunskap och humor i framforandet. For 
detta blev han tackade med en flaska. 
Dagen i lokalen borjade kannas klar vid 15.30 da packade vi ihop och drog oss mot 
det hotel! dar vi "langvaga" bodde och skulle fortsatta vart landsorts mote med en 
trevlig middag pa Ramanda Hotel!. 
Man kopplade av, duschade eller bara kopplade av. Styrelsen passade pa att ha 
styrelsemote pa ordforandes rum. Klockan 19 var det middag som bested av: Toast 
Skagen till forratt och sedan en liten Buffert med tre olika kottbitar samt olika tillbehor 
med kaffe efterat. Sedan var det fritt mingel i Hotellets bar, dar manga av oss satt 
och pratade och ditten och datten samt om den lyckade dagen. 
Detta med landsortsmoten pratade vi i styrelsen om pa varat mote om att gora det 
med mellan rum. Vi hoppas da att ni medlemmar var ni an bor kommer med 
synpunkter pa vad dagen skall innehalla samt aven onskemal pa var vi skall halla 
dem. De motena vi haft har vi haft i Orebro med tanke pa att det ligger ungefar mitt i 
mellan Goteborg och Stockholm, darifran de fiesta hitintills kommit ifran . Men finnes 
det andra onskemal far vi ta till oss det och forsoka gora det basta av det hela vi 
arrangerar trots alit dessa moten for er som bor utanfor Stockholm och Goteborg som 
vanligtvis inte kommer pa vara moten. Detta skall vi nu f6rs6ka halla kontinuerligt 
cirka var annat eller var tredje ar sa nasta mote blir da 07 eller 08. Val mot da. 

Sekreteraren 
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Bildsvep fran landsortsmotet i brebro. 
Fotograf: Mikael Magnusson 
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Lot 11 i specialauktionen den 14 april 2005 
Johnny Pernerfors 

Lot: 11. 

I fdrra Rapporten's resultatlista fdr specialauktionen med endast marken ur serien Vyer & 
Byggnader sa omnamndes bland annat Lot 11. Lot 11 var ett 10 aur· s marke som ar mycket 
vackert stamplat Reykjavik 5.V.1928 men som jag sjalv -kopte fdr varianten "Skadat R" i vanster 
sida. Vad jag inte namnde var att i samma marke sa fdrre kommer ytterligare 1 variant och det ar 
ett "Tunt streck mellan ME" ocksa i vanstersida, tyvarr sa satt stampeln pa market i lot 11 over 
denna variant sa nu visar jag har nedan en ny uppforstoring men nu fran ett ostamplat marke ur 
min samling pa utgavan. 

Nar det galier positionen for dessa 2 varianter sa skrev jag okand men nagon vecka efter det att 
rapporten kom ut till alia medlemmar sa fickjag fran var van i Danmark LeifFuglsig beskedet att 
positionen ar nummer 10 och att varianten fdrre kommer i alia tryck som for 10 aur 's valoren ar 
4 stycken melian 1925-1930. Varianten finns ocksa med i dom fdrsta prov trycks arken som nu 
mera finns bevarade pa Postmuseum i Kopenhamn. Leif papekade ocksa som kuriosa att om man 
ar lyckosam sa kan man ju :fa den kanda varianten "Hake pa M" som sitter i position 15 
tillsammans med denna variant i ett lodratt par, denna kombination har jag tyvarr inte i min 
samling med par och 4-block med dessa 2 varianter. 
Utgavan Vyer & Byggnader ar tryck i ark som bestar av 5 marken vagratt och 10 marken lodratt. 

Ovan Variant "Hake pa hager M" 
position 15 i alla tryck och 

omnamnd i Facit som 
katalognummer 169 v 1. 
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Arden hiir stiimpeln unik ??? 

Pa februa.Iimotet i Stockholm inhandlade jag pa auktionen in ett 3 aur. Tva-kungar-marke med en 
mystisk stfunpel. Stfunpeln var, av "den strange", beskriven som "maskinstampel", och jag ropade in 
den for den fabulosa summan av 10 kr. (svenska). Men om de nu ar en maskinstampel, sainte arden 
islandsk! Ett narmare studium pa plats med ganska dalig belysning gav v id handen att det nog stod 
" WINNIPEG" i stmnpeln. Vid ett narmare studiwn i hemmers lugna vra och med ordentlig forstoring 
kundejag utlasa "WINNIPEG CANADA" samt darunder "12". Men en maskinstampel ar det nog·'" 

Nu ka11 man undra hm i all varlden ett islfu1dskt brev lyckats ta sig sa langt in i Canada som man 
rimhgtvis kan komma frfm vilket hall man an anlander, anda till Winnipeg pa den canadensiska 
prarien, mest bekant har i Sverige for att ma11 en gang i tiden hade ett ishockeylag dar en massa 
svenskm spelade, utan att ha bllvit makulerat av m1gon nitisk posttjansteman? Pa den tiden fanns ju 
inga flygplan utan brevet maste forst anlant till Canada med bat och sedan fonnodligen gatt vidare 
med tag, utan att ha stfunplats!l Val framme i Winnipeg fanns det dock en skarpsynt postis som upp
marksammat fadasen och stfunplat brevet. Ar det mahanda nagon fonn av rullstlilnpel som anvants?? 

N u ar fragan: Har nagon av vara medlemmar sett en Winnipeg-stfunpel p~t ett islandskt frimm·ke 
tidigare?? och vad kan det vai·a for stampel?') 

Tacksam for svar. P. 0. Abrahamson 



~ Iceland Post 

Icelandic Post Offices and Letter Collecting Offices using Date Postmarks 
Post Code _I Address I___ Stre~t I_ Pl~c;e ·1 Operation I Remarks 

101 Iceland Post P6sthusstraeti 5 Reykjavik Post Office 
102 Iceland Post St6rhofdi 32 Reykjavik Post Terminal 
105 Iceland Post Skipholt 50 A Reykjavik Post Office 
108 Iceland Post Grensasvegur 9 Reykjavik Post Office 
109 Ice land Pos t Thbnglabakki 1 Reykjavik Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
"110 Iceland Post Rofabcer 39 Reykjavik Post Office in a shop Cooperation wi t11 a local shop 
112 Iceland Post Hverafold 1-3 Reykjavik Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
170 Iceland Post Eidistorg 15 Seltjarnarnes Post Office 
190 Ice land Post Tjarnargata 26 Vogar Post Office in a petrol station Cooperation with a local petrol station 
200 Iceland Post Hamraborg 18 K6pavogur Post Office in a shop Cooperation with a local st1op 
210 Iceland Post Gardatorg 5 Garoabcer Post Office 
220 Iceland Post Reykjavikurvegur 50 Hafnarfjordur Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
230 Iceland Post Hafnargata 89 Reykjanesbaer Postphil Philatelic Service 
230 Iceland Post Hafnargata 89 Reykjanesbaer Post Office ..... 
235 Iceland Post Keflavikurflugvollur Keflavikurflugvollur Post Office Keflavik Airport 
240 Iceland Post Vikurbraut 25 Grindavik Post Office 
245 Ice land Post Sudurgata 2 - 4 Sandgerdi Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
250 Iceland Post Gardbraut 69 Gardur Post Office 
270 Ice land Post Thverl1olt 6 Mosfellsbaer Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
300 Iceland Post Kirkjubraut 37 Akranes Post Office 
310 Iceland Post Borgarbraut 12 Borgarnes Post Office 
320 Iceland Post Reykholt Reykholt Post Office 
340 Iceland Post Adalgata 5 Stykkish61mur Post Office 
345 Iceland Post Flatey Flatey Post Office 
350 Iceland Post Grundargata 50 Grundarfjordur Post Office 
355 Iceland Post Baejartun 5 Olafsvik Post Office 
360 Iceland Post Klettsbud 7 Hellissandur Post Office 
370 Iceland Post Miobraut 13 Budardalur Post Office 
380 Ice land Post Kr61<sfjardarnes Kr6ksfjnrdarnes Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
400 Iceland Post Hafnarstrceti 9-11 lsafjordur Post Office 
401 Ice land Post Vigur lsafjordur Postal Pici<-Up station 
401 Iceland Post Aedey lsafjbrdur Postal Pick-Up station 
415 Iceland Post Adalstraeti 14 Bolungarvik Post Office in a bank Cooperation with a local bank 



420 Ice land Post Grundarstraeti 3-5 Sudavik Post Office in a bank Cooperation with a loca l bank 
425 Ice land Post Rc'margata 1 Flateyri Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
430 Ice land Post Adalgata 8 Sudureyri Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
450 Iceland Post Bjarkargata 4 Patreksfjordur Post Office 

I 460 Ice land Post Strandgata 38 Talknafjordur Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
: 465 Ice land Post Longuhlid 1 Blldudalur Post Office in a bank Cooperation with a local bank 

470 Ice land Post Fjardargata 2 Thingeyri Post Office in a bank Cooperat ion with a loca l bank 
crf l lcu lancl F1cst Hrafnseyri Tt<inqevri Postal Pick-Up sta tion I 

~17 1 Iceland [Jc)st t·Jlij)Ur ThinsJeyri r-•ostal Pick Up stat1on I 

500 Iceland Post Stadarskali Sladur Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
510 Ice land Pos t Hafnarbraul 19 H61mavik Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
520 Ice land Post Borgargata 2 Drangsnes Post Office in a shop Cooperation with a local shop 
C)2~2 iceland Pc,,i K1c>rvoq ur H6irnavik Postal Pick Up station 
h23 lcc:iand F'nsi Fsacr lk;lrn<:rvii, Postal Pick-Up station 
h:24 Ice land Po,t f,lun!ur fjhrcJtH Hc!lrnavik Postal Pick-Up sta ti on 
530 Iceland Post Laekjargata 2 Hvammstangi Post Office 
53'1 iccianr.i Post LauSJahakkr Hvarnmstanqi Postal Pick-Up station 

540 Iceland Post Hnjukabyggd 32 Blondu6s Post Office 
545 Ice land Post Bogabraut 10 Skagastrond Post Office in a bank Cooperation witt) a local bank 

550 Iceland Post Kirkjutorgi 5 Sauoarkr6kur Post Office 

b60 Ice land Posi Go6d<·11ir Vc:.mnahii6 Postal Pick-Up station 
560 Ice land Post Varmahlfd Varmahlid Post Office in a sl)op Cooperation with a local shop 
565 Iceland Post Sudurbrau t 10 Hofs6s Post Office in a shop Cooperation with a local shop 00 

580 Iceland Post Adalgata 24 Siglufjordur Post Office 
600 Iceland Post Skipagata 1 0 Akureyri Post Office 
603 Iceland Post Fjolnisgata 38 Akureyri Post Terminal Same Mail Dater as at in the Main Post Office 600 
610 Iceland f:Jost Aegiss icJa 7 Grenivil< Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
61 1 Ice land Post Flugstod Gri msey Post Office in an Air Terminal Cooperation with the local ava ition service 
620 Iceland Post Hafnarbraut 26 Dalvik Post Office 
625 Iceland Post Aoa lgotu 14 Olafsfjordur Post Office in a bank Cooperation with a local bank 
630 Iceland Post Norourvegur 6 - 8 1-lrisey Post Office in a bank Cooper<'ltion with a local bank 
640 Iceland Post Garoarsbraut 21 Husavik Post Office 
650 Ice land Post Kjarna Laugar Post Office in a ban~\ Cooperation with a loca l bank 

660 Ice land Post Helluhraun 3 Myvatn Post Office in a bc:mk Cooperation with a local bank 
670 Ice land Post Bald\anata 2 K6pasker Post Office in a bank Cooperation with a local bank 

675 Iceland Post Aoalbraut 19 Raufarhofn Post Office 

680 Iceland Post Fjaroarvegur 3 Th6rshofn Post Office 
685 Iceland Post Hafnargotu 3 Bakkafjordur Post Office 
690 Iceland Post Kolbeinsgata 8 Vopnafjordur Post Office 

700 Iceland Post Fagradalsbraut 9 Egilsstadir Post Office 
710 Iceland Post Hafnargata 4 Seyoisfjordur Post Office 
715 Iceland Post Brekka Mj6ifj6rdur Post Office 
720 Iceland Post qorgarfjordur Post Office 



730 
735 
740 
750 
755 
760 
765 
780 
785 
800 
810 
815 
820 
825 
840 
845 
850 
860 
870 
880 
900 

Iceland Post Buck .. c:yri 2 Rey6arfjbrdur Post Office in c.. ank 
Iceland Post Strandgata 55 Eskifjbrdur Post Office 
Iceland Post Midstraeti 26 Neskaupstadur Post Office 
Iceland Post Sk61avegur 55 Faskruosfjordur Post Office 
Iceland Post Fjardarbraut 49 Stoovarfjordur Post Office 
Iceland Post S61vellir Breiodalsvik Post Office 
Iceland Post l<ambur 1 Djupivoqur f:1ost Office in a bank 
Iceland Post Hafnarbraut 21 Hofn Post Office 
Ice land Post HrictJI[!i:l VE~ilir 5 Oraefi Postal Pick-Up station 
Iceland Post Austurvegur 26 Selfoss Post Office 
Iceland Post Breidumbrk 22 Hveragerdi Post Office 
Iceland Post Reykjabraut 2 Thorlakshofn Post Office 
Ice land Post Eyrargotu 4 9 Eyrarbakki Post Office in a petrol station 
Ice land Post Hasteinsve~Jur 4 Stokkseyri Post Office in a petrol station 
lcelancl Post Lauqarvatn Laugarvatn Post Off1ce in a bank 
Iceland Post Akurgerdi 4 FIC1dir Post Office in a bank 
Iceland Post Thrudvangur 10 Hell a Post Office 
Iceland Post Austurvegur 2 Hvolsvbllur Post Office 
Ice land Post Austurvequr 15 Vik Post Office in a service firm 
Iceland Post 1\lausturvequr 15 Ki rkj ubaejarl\laustu r Post Office in a bank 
Iceland Post Vestmannabraut 22 Vestmannaeyjar Post Office 

- -

Ovanstaende 3-sidor ar torteckning pa de nu verksamma 
postkontor eller likv. pa island 

Denna lista/forteckning listar de postkontor eller inrattningar 
som finns pa island idag. De uppgifter som finns ar: Postkontorets 
nummer, adress, stad/samhalle samt staus pa inrattningen. 
Det viii saga en del ar sa kallade post i butik, bensinstation mm . 

Cooperat ion with a local bank ' 

Cooperc-1tion with a local bank 

Cooper8t ion with a local petrol station 
Cooperation with a loca l petrol sta tion 

Cooperation with a local bank 
Cooperation with a local bank 

Cooperation with a loca l service firrn 
Cooperation with a local bank 

<D 

Updated 23.03.3004 

TilE ICE'Lt.'-;OI(: f+II!AE I.IC GURE "li 
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Nordia 05 en succe i Goteborg 

Vi som var dar nagon utav de fyra utsta!lningsdagarna kunde bara konstatera att har 
fanns mycket att titta pa och fynda ur hand!arnas parmar och sortiment. 
Jag kunde ocksa konstatera att manga denna gang verk!igen tog sig tid att ga och 
titta pa samlingarna som var utstallda, det var alltid folk bland ramarna som tittade pa 
just de samlingar som de tyckte var intressanta. Annars verkar det for det mesta vara 
sa att det som handlarna har att erbjuda ar det som ar det vasentliga. 

Man far val da ocksa passa pa att gratulera Leif Nilsson och .Johnny Pernerfors till 
Forbunde~s fortjanstmedalj for att ha arrangerat denna utstallning till vad den blev .. 
Grattis ! 

Foreningen var rikligt representerad nere i Goteborg da vi hade ett foreningsbord fran 
vilket.vi spred intresse om foreningen och lyckades fa nagra nya medlemmar till 
foreningen . Vi hade tva moten ett pa Lordagen och ett pa Sondagen. Vi hade ju 
ocksa en he! del av vara med!emmar som sta!lde ut ·sina sam!ingar. 

Vi var aven ett ganska stort gang ur foreningen s.om var de!aktiga i uppbyggandet av 
utstal!ningen. Montering av ramar, byggning av handlarbas samt uppsattning av 
samlingar. Detar mycket som skall till for att det skall bli det som det blev .Men vi 
hjalptes alia at under Johnnys och Leifs ledning sa flat det pa va!digt tint och 
utstallningen kuode oppna i tid och da var alit pa plats. Jag maste saga att vi var ett 
glatt gang som arbetade under en vecka i Goteborg och hade mycket kul 
tillsammans. 

Motet pa Lordagen: Axel Miltander som ar en av grundarna av Goteborgsforeningen 
hade ett litet foredrag om hur det var da med tanke pa att foreningen i ar jubilerar. 
Han berattade och visade en mycket vacker och speciell bok som inneholl forlagor 
och annat som har samband med alltingsutgavan pa Island. Denna bok delades ut ti!l 
nagra prominenta personer samt att ett antal becker ar kvar pa Island. Denna bok ar 
idag i Svensk ago. Sedan tag vi upp diverse fragor som kom upp bland annat hade 
vara ut!andska gaster nagra fragor som de fick besvarade. Magni och Svenir fran 
Island hade med sig frimarken som de salde pa motena. 

Motet pa Sondagen: Leif Nilsson berattade om nummerstampelhandboken som 
omarbetats och tryckts ny nu till Nordia. Manga nya intressanta data har kommit fram 
under resans gang sa dar av detta nytryck. Detta mote var inte sa beman nat med 
deltagare da utstallningen stangde snart och manga hade da redan akt hemat eller 
vantade pa att ta hamta sina samlingar. 

Pa nasta sida kommer en fortackning pa de samlingar som berorde vara 
samlingsomraden med en liten kommentar (gjord av mig, redaktoren) och vad de tick 
for bedomning samt valoren pa medaljen. 
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Samlingar fran Island, Faroarna, Gronland & Danska Vastindien 
som var utstiillda pa Nordia 05 i Goteborg. 

Mastarklass 
Roger Schnell lee/and 1788-1902 
Fram till skillingarna fanns inte sa mycket men de brev som fanns var fina , dar ut 
efter sa fanns en hel del olika varianter och annat som gjorde denna sam ling vard sin 
plats i mastarklassen. Eftersom den var i mastarklassen fick den en guldmedalj. 

Traditionell filateli 
Rolf Johansson Danska Vastindien 1855-1905 
Efter att ha sett hans mycket fina sam ling som behandlar forfilatelin pa Nordia 03 
kommer har forsta delen av frimarksperioden fram till overtrycken pa de tva fargade. 
Stamplar, varianter vissas pa ett mycket bra satt samlingen har manga godbitar i 
form av snygga och bra brev, singlar och fyrblock . Guld och 91 poang. 

Johnny Pernerfors Island 1873-1943 
Mycket sokande med forstoringsglas har kravts for denna saml ing som har en 
mycket stor spannvidd och noggrannhet over de tidiga varianterna som finnes pa de 
tidiga lslandska frimarkena , Tyvarr far jag nog saga att den blev klent belonad bara 
vermeil och 82 poang. 

Douglas Storkenfeldt Island 1873-1901 
Har har vi en specialsamling av dignitet. Jag far nog saga att jag tycket att denna 
samling var mer noggrann och detaljerad an R. Schells samling och naturligtvis 
pricken over i:et i denna samling ar ju Bibelbrevet. Aven denna samling klent belonad 
den ar av guld-klass och far bara stor vermeil och 88 poang. 

Stig Osterberg Tva kungar, Island 
Vad var ordforande inte vet om utgavan tvakungar ar inte vart att veta. En mycket 
omfattande samling med hartofsar, brott och riss mm. Ocksa en he! del tina brev 
frankerade med denna utgava pa olika typer av brev sa som: rek-, f!yg-, bat- & 
zeppelinbrev visas. Belonades med vermeil och 83 poang. 

Posthistoria 
Lennart Engstrom Geysir-utgavan 1938-194 7 
Annu en som staller ut en separat utgava fran Island. Brev och singlar finnes med for 
att beskriva postgangar och lite extra intressant blir det ju da kriget kommer och 
denna utgava anvands och breven fastnar i censuren da finnes ju en del intressant 
att beskriva om de breven som da ar frankerade med denna utgava. Belonad med 
silver och 73 poang . 

Hjalti Johannessen lslandska stamplar, antika och lapidar stamplar 
En rundresa pa Island och dess orter mellan aren 1873-1911. Har finns manga fina 
brev och marken framst pa aura-markena. Fran Reykjarvik gar farden norrut och 
sedan osterut mot Aukuryri sedan medsols varv runt tillbaka till huvudstaden. 
Belonad med vermeil och 83 poang. 
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Markku Lehmuskallio Postalhistoria pa Gran/and 
En samling med uteslutande brev mellan 1776-1959. En bred samling med "axplock '' 
och nerslag vid olika ar och utgavor. Censur, postpaket, Dk-frankering , Krigspost, 
flygbrev samt paakeporto finnes med i denna samling. Belonades med vermeil och 
83 poang . 

Leif Nilsson Nummerstamplar 1903-1970 
Var Kassor som varit mycket delaktig i var nummerstampelhandbok staller har ut sin 
egen sam ling nummerstamplar. Visas pa olika utgavor for att visa pa hela tiden de 
var i bruk. Stamplarna anvandes i ett motsols varv med utgangspunkten fran 
Reykjarvik. Belonades med start silver och 75 poang . 

lngi Sveinn Sveinsson Nummerstamplar 
Till skillnad fran Leifs samling sa har lngi bara med ett eller tva marken med varje 
nummerstampel , den ar inte ails lika detaljerad om var stamplarna varit och hur lange 
de var i bruk mm anda blev den belonad med start silver och 78 poang . 

Stamplelmarken 

Jan Lieby Petersen stampelmarken fran Danska Vastindien 
Papperstyper och tryckningar i noga uppstallt och overskadligt monterat. Jag hade att 
det fanns sa mycket om dessa marken som har visades. Det var en hel del intressant 
matrial som blev belonat med en stor vermeil och 89 poang. 

Enramsexponat 
Kaj Librand Gullfoss 
En liten men mycket god narstudie av denna utgava. De olika tandningarna fanns 
med samt varianter samt ocksa visade pa andra anvandningsomraden an frankering 
da syftar jag pa Orlof och Greiloslumarki . Belonades med silver och 41 poang . 

Leif Nilsson J6n Sigurdsson & Fredrik VIII 
Var kassor som aven specialsamlar dessa utgavor visar har brev frankerade med 
dessa utgavor. En bra borjan for att kanske senare bli fler ramar och da aven visa pa 
olika tryck och varianter. Bagge samlingarna belonades med var sitt silverbrons och 
34 poang . 

Oppen klass 
Ove Frisch "Trawlergalop " danska orlogsskep 
Baten ar ju viktig pa dessa oar som tillhor vara samlingsomraden. Ett mycket 
beskrivande exponat om nagot dessa lander standigt talar om namligen fisket och 
det maste ju regleras, kvoteras mm. Nagra maste ju da se till att det foljs har finns da 
brev dokument kort och bilder som beskriver personer samt yrket med dess olika 
inspektioner. Belonades med silver och 72 poang. 

Litteratur 
William Benfield Handbok om danska essays 1920-1939 stor vermeil 89 p 
Henry Regeling frimarken fran Island 1902-1919 vermeil 83 p 
Heimir Porleifsson lslandsposthistoria 1873-1935 stor vermeil 88 p + juryns 
gratulationer 
P6r Porsteins lslanska stamplar 1894-2003 start silver 75 p 
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Bildsvep fran Nordia 05 i Goteborg 
Fotograf: Mikael Magnusson 

Har foreningen bord dar vi salde varan nummerstampelhandbok 

Leif Nilsson och 
Olafur Eliassen i samsprak 

Har varat foreningsbord 
med bemaningspersonal 



Magni Magnusson saljer 
Fran sin svarta vaska pa varat mote. 
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Goteborgsordfora nden 
Johnny Pernerfors 

En av grundarna av Goteborgsforeningen 
Axel Miltander berattar for ass om 
grundandet samt om en mycket specie!! bok 
med alltingsutgavan sam ar i svensk ago. 
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Ny och omarbetad utgava av Nummerstampelhandboken 
Foreningen har reviderat nummerstampelhandboken och utgav den pa 
NORDIA2005. 

Handboken ar helt omarbetad med alia nya ron som har inkommit sedan 1996. 
Utgivningen kommer att ske i bladsats med ohalade blad . 

De som harden bla resp bruna parmen med gamla bladsatsen kan erhalla bladen 
halslagna for dessa, alt. ar att erhalla bladsatsen ohalad. 

Pris per bladsats ar SEK 150:- +porto med verklig kostnad tillkommer 
pa varje bladsats. 
Ange samtidigt om bladen skall leveras halslagna med Europahalslaget eller ohalat 

Anmalan om kop av handboken gores till : 

Foreningen lslandssamlarna 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 Tel nr 0176-420 85 
Sweden 
e-mail : leif.a.nilsson@telia .com 

Ny bok om Christian IX samt Tva kungar av Henry Regeling. 
Ni som viii bestalla boken kan ta kontakt med Johnny Pernerfors, Pris €60 . 
Detar en mycket informativ for Er som samlar Christian IX och Tva kungar, 
den avhandlar bl.a . alia kanda varianter 

Kronstampelhandbok finns till forsaljning pris SEK 150:- +porto 

Anmalan om kop av handboken gores till Leif Nilsson. 

Foljande medlemmar har att inbetala resterande medlemsavgift: 100 {SEK} for 2005: 

40 Hakan Carlen 100- 687 Leif Ostelind 100-

507 Bo Sonnsjo 100:- 733 Lars Osbeck 100-

513 Sigurour Porsteinson 90:- 812 Roger Holmberg 65-

520 Finnur Kolbeinson 40- 845 Stig Einehag 100-

526 Sigurour Peturson 50:- 846 Eine Gustavson 100:-

649 Guoni Gunnarsson 100:- 855 Steen-Jack Petersen 100:-

652 lnorioi Palson 100:- 883 Porvalour Parson 100-

VAR V ANLIGA OCH BET ALA ER MEDLEMSAVGIFT 
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Nvtt Ahrenbergbrev 

Under mina rm1nga ar som sekreterare i islandssamlama roade jag mig med art anmala nyupptackta 
Balbo och Ahrenberg-brev. Niir ingen annan verkar vara intresserad av dessa, i mitt tycke mycket 
intressanta om an dyrbara rariteter, maste jag nu ta upp min egen fallna mantel och slaiva lite om ett 
"nytt'' Ahrenberg-brev som bjods ut pa Hojlands septemberauktion till priset av l 0 000 dkr. V arfor 
dessa brev ar avseviirt billigare an de kanske mer spektakulara Balbo-breven, som ju iinda finns beva
rade i ett betydligt stone antal overgar min fattningsfonm'tga. Jag har tidigare skrivit om Ahrenberg
breven i Rapport nr 88, men en kort rekapitulation kanske ar pa sin plats for nyiillkomna medlemmar. 

Den svenske aeronauten Ahrenberg och hans besattning hade pa sin Nordatlantflygning ar 1929 
med sitt sjoflygplan av market Junker, hamnat i Reykjavik da Ahrenberg kom pa iden att man skulle ta 
med post till Amerika. De som nappade pa erbjudandet var i huvudsak kiinda frimiirksfinnor, 
fonnedlade av den islandske frimarkshandlaren K. A. Hansen, men aven nagra privatpersoner ar 
kiinda. Man hade ej heller lang tid pa sig art agera innan det var meningen art A skulle liimna 
Reykjavik. 

l'v1an vet att det togs ombord 65 registrerade brev vilka stamplades med en treradig stampel "Par 
Aviators, Ahrenberg Floden, Iceland New York.". Breven stiimplades liven REYKJAVIK 9 Vl 29 
24, "d. v.s. 9 juni 1929 kl. 24". Portot for breven var 26 kr. 5 aur, varav Ahren berg tog 25 kr. 

Som sa mycket a1mat vid denna flygning misslyckades dock struien da en vag slog sander 
propellern och man kom inte ivag foniin den 20 juli kl. 12,45, inte 26.VI 29 kl. 18.00 som en allllan 
stiimpel pa breven anger och som visar pa ytterligru·e ett misslyckat sta1iforsok. 

Efter att antligen ha kommit upp i luften stalldes sa kosan mot Gronland som siktades vid ett-tiden 
pa natten. Oturen holl i sig och man flog in i en valdsrun orkan och blev tvungna art nodlanda i 
narheten av Ivigut. Planet hade ratt avseviirda skador och trots forsok att reparera det, bl. a. med 
overblivna konservburkar, maste man till slut instiilla flygningen. 

Man blev nu kvar i Ivigut rill dess att det danska kustt"~niyget ''Julius Hansen" anliinde. En av 
besattningsmiinnen, Ljungblad, fick i uppdrag att folja med fartyget och fora posten rill New York dit 
han anliinde den 9 november och dar breven, pa baksidan, stamplades NEW YORK, N. Y. REG'Y. 
DIY. 9- II. 1929 

Det nyupptackta brevet har Reg-nr. 391. Nagon rak ordningsfoljd av Rek-numren typ den pa 
Balbobreven frfu1 1 -298 nagra ar senru·e, synes inte ha anviints pa Ahrenbergbreven iiven om de fiesta 
kiinda ligger in om ordningsfoljden 35 5 - 400. Dock har jag i mitt arkiv bilder av brev med nummer 66 
och 259. 

Brev nr 391 ar overfrankerat med I 05 aur, vilket tyder pa att mottagaren, Mr Landon, bestallt sitt 
brev via fumarkshandlaren Scott Stamp & Coin Co. i N. Y. vilken star som mottagare av breven nr. 
393 och 395, fi·ankerade med exal-.1: srunma frimiirken och sarnma overfranketing. 

2·;,:·.- ;-<:~:.·::~~ ~\~:·/ 
V"ia Air-}lib.il P..EYKJAV"IK- NEN YORKj~.ar.a~I~I};~':, · 
earned by AHhi::l.'TBERG & FLQDEN ~ .~Loftl~:~~f~ ·:·{ 

R Reykjavik 

Nr. 391 

'vc,,.:.,";. ._.,. -~ · ·•·..r·~ 

Mr. Ki"-'K ;\. . Landon 
1860 nroad111ay 
~ e w Y o ; k city 

Per Olov Abralwmson 
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Tavlingsdags ! 
Det ar gladjande att nagra utav er skickar in och far vara med i 
utlottningen. De hemliga paket med jubileumsinriktning ar med 
tanke pa Nordia i Goteborg och Mare Balticum I Mariehamn sa 
vinsterna ar fran dessa bad a utstallningarna vad det blir vet jag 
da inte an utan blir hemlig vinst som ar skankta av postverken 
pa Island, Faroarna och Gronland. Hjartligt tack tiller. 

Grattis till er som skickat in och vunnit. Vinsterna kommer oer 
I 

post tillsammans med rapporten varje gang. De fem lyckliga 
vinnarna som draaits som vinnare ar: ..., 

Stig Osterberg, Haninge 

Tommy Heurlin, Sundsvall 

Tommy Alderbring, Angelholm 

Kjell Larsson, Goteborg 

Nils-Goran Nyberg, Alta 

Grattis Grattis Grattis Grattis 
Grattis Grattis Grattis Grattis 

Denna gangen sa om man har turen att bli dragen sa kan man vinna en 
arssats fran Faroarna fran 1999. Fem styckena lottas ut ibland den som 
skickar in ett vykort till redaktoren fore den 1 november. 

Da vi aven lyckats fatt vinster/gavor fran bade Faroarna och Gronland 
kommer nu vinsterna aven komma fran dessa "lander". Des sa ingar ju 
ocksa i var forenings intressen. Tack sa mycket aven till dessa postverk 
for det vi fatt som gava till foreningen. 
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A strange cancel that looks like Nla-11 ? Ron Collin and J0rgen Steen Larsen. 

Facit 76*2 + strange cancel. 

The cancel on the piece above looks like N 1 a-ll , but is it N 1 a-ll ? 

J0rgen Steen Larsen sent a scanned image of the above cancel to some Iceland coiiectors, asking 

what they thought of this cancel. A portion of Ron C_oiiin ' s response was: "Because of the 

question you have posed to us, I reviewed my examples of my Numeral 11 cancels. I find that I 

have two examples similar to your Facit 81 . I also have three examples similar to your Facit 94 . 

I will continue to investigate this also." 

That is what formed the beginning of this article. 

The diameter of the cancel on the piece is approximately 21 mm, and seems to be nearly the same 

as on N 1 a-11. Perhaps the diameter above is slightly smaiier. 

The figures above are vertically shorter than on N 1 a-ll, and the lines at the top and bottom of the 

"1 " are missing. 

The distance between the two vertical lines is I Yz mm, whereas the distance between the two 

vertical lines on Nla-II is 2 mm. 

Could this be another cancel than Nla-11 ? 

Could it be a false cancel version of NIa-ll? 

In our opinion - yes. 

We do not think so. 

Has anybody seen a cancel similar to the one shown above? Kindly look in your coiiection 

and among your duplicates -you might have a similar strange cancel. 
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Facit 67, 81, 112, 135, 170, Tj. 45. 

Above you can see examples ofNla-11 from Ron Collin's collection of numerals. 

Facit 64 81 115 94*2 Tj. 49*2. 

Examples ofN 1 a-ll from J0rgen Steen Larsen's collection oflcelandic cancels. 

In our opinion all the 6 + 5 copies above are from N 1 a-ll. 

It should be noted, that the circle on Facit 94*2 has bulges, whereas the circle is perfectly 

round on Facit Tj. 49*2. Could a repair ofN 1 a-ll have taken place, and could the strange 

cancel have something to do with that? 

We have already solicited comments from some of our collector friends. Following are some 

of their responses: 

Ole Svinth. 

I fully agree with you, but I can't explain what it is. I haven't got a similar cancel. 

Ebbe Eldrup. 

No clue, J0rgen. Never seen it before. Could it be another numeral cane? 
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LeifNilsson. 

There was a similar cancel in Per V. A. Hanner's collection, where one of the 1-figures was 

like the "1 's" in the strange cancel. I think, that the strange cancel is just an ordinary N 1 a-ll 

where lack of ink has changed the look. 

Facit 93*2. 

Comment RC & JSL: Although Leif is a specialist in numerals we disagree, as the cancel has 

small lines both at the top and the bottom of the " 1''. 

Additional remarks. 

Ron Collin: (the rest of his comments). They are most definitely from different cancelers. I 

don't recall seeing any notation anywhere about canceler 11 being replaced (possibly broken) 

with another canceler 11 , though that may account for the difference. 
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Hastens maten i Stockholm: 

Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-bana Karlaplan.Moteslokalen 
ligger i sarnrna hus sorn tunnelbanan. Med ingang fran Valhallavagen. Pa alia 
rnoten bjuds det pa kaffe och bulle. Motena borjar k1.19.00.Cirkulationshaften 
kornrner att tillhandahallas pa rnotena. 

Motesdagar sarnt ternan under hostsasongen 2005: 
1/9 Liten auktion. Janne Brandt berattar om militarpost 

6/1 0 Liten auktion. Ej faststallt 

3/11 Liten auktion. Anders Pleijel kommer och berattar om sitt samiingsomrade 

1/12 Liten auktion. Ej faststallt. Julavslutning med GIOgg och lussekatt 

Hastens maten i Goteborg: 
Moteslokal: Nordostpassagen 61 B.Hallplats Vegagatan ,buss 60 
Moteslokalen oppnas kl 18.30 Och vi borjar mote kl.19.00 

Motesdagar sarnt ternan under hostsasongen 2005: 

085 Andrad dag MANDAG 

De tre forsta motena tittar vi pa nagra av de samlingar som 
stalldes ut pa Nordia 2005. 

12/9 Gullfoss.lslands bruksserie 1931-1937.De fyra tandningarna bekrivs och visas for 
varje valor. Vanliga portosatser visas med forsandelser. Kaj Librand. 

10/10 Island. En studie av Geysir utgavan 1938-1947. Geysirserien 1938-1947 visas med 
provtryck och marken.Tandningar, fargnyanser och tryckfel studeras. 
Med brev och stamplade marken beskrivs den posthistoriskt intressanta period 
dar WWII ingar. Lennart Engstrom 

5/11 Stor hostauktion i klubblokalen. OBS NY DAG 

14/11 Island 1873-1943. Exponatet visar frimarks-och tjanste frimarkutgavorna i 
perioden med huvudinriktning pa kliche-,tryck-,tandnings och pappersvarianter. 
Johnny Pernerfors 

12/12 Sedvanligt julmote med Glogg och lussekatt 

ALLA MEDLEMMAR AR V ALKOMNA ATT BESOKA V ARA MOTEN I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlarna 
Ordforande 
Stig Osterberg 
Dalenvagen 8 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 
stickan. iSiand(ci)te le2se 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@tele2. se 

Postgiro 40 29 57- 5 
Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Frbvigatan 7 
124 70 Bandhagen 
Tel 08- 647 31 28 
m 1 kaeldansochsta m os@tel ia. com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjbrcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
svenoes frams1da@comhem . se 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 NorrtaiJe 
Tel/Fax 0176-420 85 
lei f. a. nllsson@te!ia se 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 6 
434 32 Kungsbacka 

Tel 0300- 134 88 
lenna1i@aid se 

Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassbren lslandssamlarna 
Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassbren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordfbrande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften for 2005 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommmer att 
return eras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 100:- (Do not send checks.charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 
Medlemsavgift for 2005 SEK 100:- Utlandsmedlemmar betalar €15 eller $15 

OBS.Frfm och med 2006 skall ALLA medlemmar betala sin medlems
avgift till postgiro 40 29 57- 5 

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gar det NU!!!!!! Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL VALUT A T.EX $, € (kan ej jamt belopp 
sandas overfores restbelopp till nastkommande ar). 

Bestall gam Ia Rap porter kostar bara 1 0:-/nummer+porto.dessa ar ett maste for en islandssamlares 
referensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson . 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
Jubileums auktion i Goteborg , 5 November 2005 
Forum i Kopenhamn 11 - 13 November 2005 
Nordia 2006 Helsingfors 27- 29 oktober 2006 Finland 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 25 Februari , Juni RAPPORTEN AR 20 Maj, September 
RAPPORTEN AR 25 Augusti, FOR December RAPPORTEN AR 20 november 

Foreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt 
ev.uppgifter om sarskilda samlingsomraden som var och en anmalt.Registret far endast anvandas intern! inom 
foreningen och klubben 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben 
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