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Tii.nk!! Nu hers vi inte igen forran nasta artusendel Ja det later lite avlagset men det ar ju faktiskt inte mer an 
migra manader dit och da har vi redan kunnat konstatera om samhallet brakade ihop ·vid millenniumskiftet 
Pessimistema har ju varnat for allehanda problem med all den elektronik som vi omger oss med i hemmet, 
arbetet och inte minst i bilen. 

Vara kara sma papperslappar kommer dock att ga nasta artusende till motes med samma stoiska lugn som 
manga av dem redan gjorde vid sekelskiftet for 100 ar sedan . 

Frimarken ja! Hasten har varit spackad av allehanda aktiviteter l lnte minst da pa vara moten i Stockholm 
som varit ovanligt flitigt besokta och ansikten som vi inte sett pa aratal har ater dykt upp. Men sa har det ocksa 
varit intressanta foredrag som avhallits och varens moten kommer att ga i samma anda. 

En av hOstens stora begivenheter var naturligtvis NORDIA 1999 i Abo Jag hoppades i torra Rapporten att fa 
se nagon av "de stora" samlingarna dar. Och visst kom han, "Indridi Palsson", med sin fantastiska samling 
Klassiskt island, en samling som bara blir battre for varje gang man ser den . Och Guld blev det torsti'lsll 

Annars var val NORDIA i Abo ingen utstallning som man !agger sarskilt pa minnet. Mycket av det som 
borde vara sjalvklart pa en utstiillning av den digniteten saknades, samlingarna var monterade kors och tviirs, 
inga medaljer redovisades, trots att juryn var klar redan pa torsdagen. m. m. 

Den andra hojdaren miiste vara Hoilands hostauktion dar den amerikanske frikyrkopastoms Gene Scotts 
fantastiska islandssamling gick under klubban med inte mindre an tre skilling-brev som extra lok pa laxen, samt 
massor av annat smiigodis for oss andra med inte fullt sii stinna pliinbocker Trots det enorma utbudet blev 
priserna skyhoga och sjalv lyckades jag inte fa niigot med over huvud taget, och det var jag forvisso inte ensam 
om. 

Nej, for oss med normalt tilltagna plii.nbocker, var nog var egen auktion i Goteborg det som fick galla! 
Johnny och kompani hade, som vanligt vill jag pasta, iiter lyckats fa ihop material till en mycket bra auktion, 
med objekt som spiinde over alia viira samlingsornraden. Aven har gick buden h6gt ibland, speciellt nar nummer
stiimplarna kom upp. Dii fladdrade budlapparna i salen sa att takfHikten blev overflodig 

Sa till Frimerker i Forum, denna fantastiska handlarmassa som ar efter ar tyller det valdiga Forum med 
frimarksentusiaster i alia aldrar Och viii du hitta bra islandskt material A.k till Forum ! II Yid den danska 
Islandsklubbens eget bord i restaurangen brukar det finnas multum att inhandla eller byta av andra samlare 

Arets tema var annars bilar och forutom alia fr imarkshandlare och postverk var lokalen fylld med alit ifran en 
mycket elegant T-Ford Roadster av 1909 ars model! till dagens varstingbil , en illande rod Ferrari med en motor 
som tog upp mer an halva bilens utrymmen. 

Vad som nu hagrar, om endast nagra mii.nader, ar vart eget NORDIA 2000 har i Stockholm ute i Sollentuna
miissans lokaler den 17 - 19 mars . Dar kommer vi att anordna ett mote, likt det som danskarna sa fonjanstfu llt 
ordnade i Odense forra aret och dar jag hoppas att alia klubbmedlemmar som tanker besoka utstallningen sluter 
upp. Mer om detta i mars-Rapporten. 

NORDIA 2000 tror jag kommer att bli en succe trots att forusattningama friin borjan inte var sa goda. Men 
alit verkar ordna sig. Vi ligger bra med i tiden och utstallningen blev snabbt fulltecknad . Det betyder att cirka 
1250 ramsidor snabbt blev tyllda och att det finns ii.tskilliga samlingar som nu stiir pii vantelista om niigon skulle 
dra tillbaka sin samling. Ett tjugofemtal handlare ar redan klara men vi siktar pii 30. Formodligen kommer 
samtliga Nordiska postverk att deltaga och inbjudan har aven giitt ut till de Baltiska statema, Polen och 
Tyskland. 

En kul grej for dig som samlar telefonkort ar att vi tillsammans med Posten och Televerket ger ut ett 
telefonkort med bilden av den vackra silverkannan i Rokoko-blocket fran 1979 Upplagan ar bara 2 000 st, sa 
passa pii. att bestiUla om du viii ha nagra. 

Ja det var val alit for den har gangen och jag slutar med att saga det som man bara kan saga en gang har i 
livet om man inte blir lika gamma! som Ane den gam! e. 

En God Jul och ett Gott Nytt Artusende till er alia sekr. 
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Nar jag nu £attar pennan for att 
forsoka rita ner nagra rader, har kylan 
kommit tillbaka efter denna harliga 
sommar. Lika sakert som att kylan 
kommer ar det att auktionskatalogerna 
dimper ner i brevladan. 

Maste dock saga att utbuden fran de 
olika foretagen ar valdigt lika varandra, 
aven om utropspriserna ar olika. 

Nu om nagot helt annat. Pa vara 
klubbmoten har vi denna host haft olika 
foredragshallare som berattat om lite 
ovanligare omraden. Det har varit 
valdigt roligt att lyssna och sakert har 
de som varit narvarande lart sig en hel 
del om bland annat det som senast 
avhandlades. Det var censurpost. A tt 
det £inns sa mycket pa det omradet var 
en stor overraskning 

Nu har jag en liten £raga som jag 
hoppas att nagon eller nagra av Er kan 
hjalpa mig med! 

Det galler helsakerna med motiv pa 
baksidan, eller kanske snarare ett foto 
av en islandsk plats. Jag tror att det 
£inns 6 eller 8 olika motiv. Jag har sjalv 
bilder av tva av dem, namligen Hekla 
och Geysir samt ytterligare en helsak 
fran Reykjavik med texten "Fra de 
danske kolonier og bilande, Island", men 
vet inte om den tillhor samma serie. 
Hoppas att nagon kan hjalpa mig att 
tala om vilka de ovriga i serien ar. 

Slutar som vanligt med att onska Er 
alia fslandssamlare God JUl och ett 
Gott Nytt Artusende. 

Stig Osterberg. 
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Mote 2/9 1999 

14 medlemmar runt bordet!! Vilket tor de vara nagot av ett rekord for forsta h6stmotet. De skrivelser och 
andra uppgifter som inkommit under sommaren upplastes. Sekreteraren infor-merade om vad som komma skall 
pa Nordia 2000 och 3 nya medlemmar invaldes i fore-ningen. Micke och Asmundur vann narvarolotterierna. 

Kvallens tema var utlandska stamplar och ordf. och sekr. visade sina icke alltfor oavna samlingar. Forst 
darefter, for att de narvarande inte skulle spilla pa dyrgriparna, intogs det sedvanliga kaffet med tillhorande 
mazariner. 

Efter detta berattade Leif nagot om sin Kina-resa och om utstallningen dar borta, samt visade nagra vackra 
block som deltagarna pa resan, sasom varande "YIP-persons", ratt vid invigningen av utstallningen. Da upplagan 
av dessa block ar blygsam, sett ur kinesiska syn-vinkel, torde de snabbt stiga i varde. 

Pa den darefter kommande nummerstampelauktionen steg utropspriserna kraftigt i hojden, men sa hade "den 
strange" denna gang overtraffat sig sjalv med manga svara nummer. Motet avslutades ~a med genomgang av 
haften fran Forbundet och harman sett, dar hittades faktiskt denna gang nagra parlor. 

Mote ombord pa Isabella pa vag fran NORDIA i Abo 

18 medlemmar och 7 gaster deltog i detta nagot informella mote dar var ordforande anordnat en tavling med 
fragor om mestadels islandsk filateli. Denna vanns naturligtvis av varldsmastaren Kaj Librand. Tva andra-priser 
delades ut och de gick till Mats Edstrom och undertecknad . 

Ett narvarolotteri dar en lott ur en 100-ring delades ut vanns av Eva Rinman. De Iotter som fanns kvar i 
ringen saldes till deltagarna - dock hogst tre Iotter per man - och tog snabbt slut. Forsta pris, en sprillans ny 
Facit-katalog, vanns av Kjell Marmbrink: som nu kan sitta hemma och se sin fiimarksformogenhet vaxa. Ovriga 
priser bested av frimarken samt godis som in-handlats i tax-free-butiken ombord. 

"Den strange" hade anordnat en nummerstampelauktion och den gav "som vanligt" ett gott tillskott till 
klubbkassan. 

Darmed var det ordinarie motet slut men ordforanden hade ett litet extranummer i bakfickan i form av en 
whiskyflaska att delas av herrarna och en vinflaska till damerna. Detta extranummer endast for att vi nu befann 
oss pa intemationellt vatten. Vissa problem uppstod dock nar vinflaskan skulle oppnas da ordforanden glomt den 
viktigaste detaljen, namligen korkskruven, hemma i bydtH'tdan. Situationen raddades dock, som oftast av 
sekreteraren, som aldrig aker obevapnad till Finland och vars tina schweiziska armekniv nu ater kom till nytta. 

K vall en avslutades sa, for de flesta, i nag on av fartygets danslokaler. 

Mote 4/10 1999 

16 narvarande, varav en ny medlem. Ordforanden gick denna gang, efter de sedvanliga oppningsorden, direkt 
in pa nummerstampelauktionen, som denna gang blev nagot avslagen, kanske beroende pa att nagra av de varsta 
freakarna uteblev fran detta mote, da stamplarna denna gang inte holl sedvanlig klass. 

Efter kaffet och mazarinema pratade Mats Edstrom om islandska stampelmarken, anvanda fiskalt. Dessa 
marken ses val ofta lite over axeln av oss lite mer traditionella samlare, men ar val varda att samla och de 
svenska sa kallade Revenues blir allt popularare och var i forra arets Facit till och med katalogiserade. 

Mote 4/111999 

Tolv tappra hade in:funnit sig till motet som borjade med att en ny medlem invaldes. Dagens foredragshallare, 
Staffan Karlsson fick sa fortroendet att dra narvarolotteriet och var naturligtvis ofin nog att dra sitt eget nummer 
som vinnare. George Sund vann det andra lotteriet. 

Dagens nummerstampeauktion blev inte sa lysande. Har rar "den strange" baklaxal For manga stamplar med 
samma nummer och alldeles for "vanliga" stamplar gjorde att de for dagen manngrannt samlade 
nummerstampelfreakarna narmast gaspade nar den stackars ordforanden forsokte trissa upp priserna. 

Sa till dagens foredrag. Staffan Karlson som egentligen ar rnilitarpostsarnlare, men med manga strangar pa 
sin lyra, och med censurbrev som specialitet hell ett intressant foredrag om sadan i allmanhet och avslutade med 
att visa nagra objekt med islandsk anknytning. Censurpost ar rasande intressant och islandska sadana ar inte 
speciellt svara att Ia tag i och pa vara auktioner dyker de ofta upp. kanske kan de vara ett samlaromrade i 
vardande da de annu inte betingar alltfor h6ga priser. 



4. 

Nytt om nummerstiimpel 219 

Fran Thor Thorsteins har foljande information om var nummersUimpeln 219 egentligen befunnit sig: 

Med hanvisning till postens arkiv sandes nummerstampeln 219 den 15/9 1927 till rederiet "hf 
Djupbaturinns kontor i isafjordurs hamn for att anvandas ombord pa deras fartyg "Arthur & Fanny, IS-499" 
som seglade for rederiet under aren 1927- 1933, men 1934 gick bolaget i konkurs. Ar 1935 etablerades ett nytt 
bolag med namnet "hf Vestfjardarbaturinn" sam skulle traflkera fjorden och som gjorde sa till och med 1942. 
Detta foretag agde aldrig nagra egna fartyg, utan hyrde atskilliga under dessa ar, ofta under korta perioder eller 
endast for en seglats. Det ar nu osakert i vilken ordning de seglade och om fartygsnamn saknas men utan tvekan 
var nummerstampeln ofta i bruk antingen pa kontoret eller ombord pa nagon av dessa inhyrda batar. 

Den 1/12 1942 etablerades ett helt nytt rederi, ater med namnet "hf Djupbaturinn", sam inkdpte fartyget 
"Fagernes", vilket bdijade sina seglingar 111 1943 och dar man fortsatte att anvanda nummerstampeln till dess 
att den togs ur bruk 1956 

Anvandningen av stampeln blir enligt nedan 
1927- 1933 Ombord pa mk Arthur & Fanny 
193 5 - 1942 Huvudsakligen pa hf Vestfjardabaturinns kontor eller ombord 

1935 
1936- 1939 
1937 

1938 

1939 
1940 
1941- 1942 

1943- 1956 

Ibs Julbrev 

pa inhyrda fartyg av vilka foljande ar kanda: 
ss Egil Skallagrimsson MB-83 
mb Hekla ST-481 
mb Olav 
mb Frigg 
mb Hugin I 
mb Snarfari GK-200 
mb Hugin II IS-92 
mb Hugin III IS-93 
Kolbein ungi 
mb Harpa 
mb Richard 
Ombord pa mb Fagernes eller pa hfDjupbaturinns kontor 

A ven i ar har vi formanen att ra med ett Julbrev fran Ib Schok i Rapporten, dar han pa sitt oefterharmliga satt 
berattar om ett islandskt brevs aden och aventyrligheter. 

Ib namnde, nar vi traffades pa Frimerker i Forum, att det har nog ar sista gangen han skriver, "fOr jag bar 
inga fler brev att skriva om", som han uttryckte sig. 

Men du Ib, det dar tror jag inte pa! Du har sakert skrivbordslactorna fulla med islandska brev som bara vantar 
pa att bli beskrivna och foresten, nar man kan sa mycket om tryckupplagor, portosatser och batlagenheter som 
du, sa kan man skriva ihop en bra artikel om vilket brev som heist!!! 

Sa satt igang bara, garna med detsamma, och skriv ihop nagot trevligt till nasta Julrapport onskar alia vi 
lasare av dina klurigheterll ! sekr . 

-~ 
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"PANIKPERIODEN" 
26/10 1917- 31/12 1919. 

5 . 

Denne periode er en sprendende tid i Islands posthistorie. 
Vi er i efteraret 1917 - 3 ar af f.0rste verdenskrig er gaet. Skyttegravskrigen pa vestfronten 
raser og USA er i april dette ar gaet ind i krigen. Revolutionen i Rusland er i fuld gang. 
Island ligger isoleret oppe i Nordatlanten, skibsfarten er hremmet afTyskemes uindskrren
kede u-badskrig, inflationen l.0ber, omkostningerne stiger og statens pengekasse er som 
sredvanlig tom. 
Hvad g.0r man sa?- Jo blandt andre tiltag beslutter man at hreve posttaksterne- ikke UPU
taksterne, men kun de indenlandske, som har vreret urendrede fra 1.1.1908. 
Altsa med et hug breves aile indenlandske takster pr 26.oktober med iO~% 
(undtagelsen er lokalporto for kort 3 aur og for brev 4 aur) 
Et almindeligt brev af l.vregt (3 kvint=15g/fra 1908 20g) der fra 1.8.1876 har kostet 10 aur 
koster nu 20 aur og samme brevi 2.vregt (op til 125g), der i samme tidsrum har kostet 20 aur 
stiger nu til 40 aur - det er da en stigning, man kan tage og f0le pa. 
Det er netop et sadant brev fra STYKKISHOLMUR til AKUREYRI jeg viser her. Brevet er 
afsendt fra Stykkisholmur 21 .III.18 og mrerkerne annulleret med brostempel B2c 1 som S. 
fik i 1911 og anvendte til 1928. Stemplet er slidt, trrenger til at renses og nederste tvrerbjrelke 
mangler. S. fik dog et nyt af samme type i 1920. Det hmer ikke til de almindeligste brostemp 
ler, og erda ogsa klassificeret med "C" i Islensker Stimplar. 
Der et Akureyri B2c 1 ankomststempel pa bagsiden - som sredvanlig beskidt og slidt, men og
sa brugt flittigt fra 1911 (-1950). 
De fire 10 aur frimrerker med portrret afFr.VIII og Chr.IX er kamtakket 14 x 14lh og pa det 
nye papir med arkvandmrerke kors. 
Deter et af de mrerker, der i nyere tid har vreret megen diskussion om hvad angar oplagstal 
og udgivelsestidspunkt. 
FACIT 1916 
AFA 26.8. 1916 
JON.s bog 1914 
KOHL sept. 1916 
FUGLSIG 25.8 1916 

17.000 ark 
10.313 -
17.399 -
20.837 -
10.463 - - 15o ark Orlov i 1943 = 10.313 ark 

F0lgende afskibninger fra K0benhavn kendes: 
26.08.16 med ISLAND 
27.12.16 med FLORA 
19.04.17 med ISLANDS FALK 
14.04.18 med BOTNIA 
14.05 .18 med BOTNIA 

500 ark fabr. 61-0 
3.584 -
1.645 -
1.000 -
3.734' -

- 61-S 
69-? 
93-H 
93-H 

ialt 10.463 ark- 150 ark Orlov i 1943 = 10.313 ark 
· Leif Fuglsigs opg0relse er den rigtige, idet de fmste 500 ark h0rer til Thieles fabr.61-0 

og dermed rna vrere den f0rste 10 aur trykt pa det nye papir. Den er afleveret til postvresenet 
den 25. august 1916 og afsendt til Island dagen efter den 26. august 1916 som var en l0rdag. 
Med en lille uges sejltid kan mrerket forst vrere taget i brug mandag 4.september 1916 
Brevets fire 10 aur mrerker er efter datoerne sikkert fra fabr. 61-S 
Der blev ikke i anledning af portoforh0jelsen udsendt nye mrerker i h0jere vrerdier- man 
n0jedes med at udsende nye oplag af 3,4 og 5 aur. Dog kom i april I 9 I 8 en 6 aur og en 
20 aur pa det nye papir til af10sning af de gamle fra 1907 - og endelig en I 5 aur tjeneste i 
et oplag pa S0lle 463 ark. 
Tak fori ar og glredeligjul og godt nytar. IB. 



6. 

N2-241 med og uden ring. Wilbur Jonsson and J0rgen Steen Larsen. 

Nummerstemplet N2-241 blev anvendt i Villingaholt som blev abnet som brevsamlingsted 

1.6.1930. N2-241 er et af de mere sjreldne, og nar det ses, er det normalt uden ring. Det fremgar 

af nummerstempelhandbogen, at AStampeln ar kand utan ytterring::: - men ikke, hvornar ringen 

er fjernet. 

Vi har tidligere set N2-241 uden ring pa Fe. 145 eller 146- 1 eyr Chr. X, Fe. 219- 30 aur Chr. 

X 25 ars jubilreum, Fe. 283 - 35 aur Hekla, Fe. 301 - 90 aur Erhverv. De to f0rste stammer 

sandsynligvis fra et Bio-Petersen brev, og de to sidste fra et Folmer 0stergaard brev. I J0rgen 

Steen Larsen=s samling er der sa.Jedes et F0 brev med Fe. 283+301 afstemplet B2a Villingaholt. 

I Frank Mooney=s nummerstempelsamling var der dette meget interessante brev, som nu er i WJ=s 

samling: 

( 

&/~ cgfdff~~ 

?(14~~ia3 . 

&~Mp,-

Brevet er afskaret foroven, og ud fra bagsiden kan det fastslas, at det afskarne stykke har vreret 

tilstrrekkeligt stort til, at der kan have siddet et eller flere Alting-frimrerker. 

Da portoen for et alrnindeligt indelandsk brev op til 20 gram var 20 aur i perioden fra 15. maj 1921 
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til 31. december 1939, er det sandsynligt, at der har siddet et 5 aur Alting-frimrerke pa det afskame 

stykke. 

Altingsfrimrerkerne var gyldige indtil 31 .12.1930. Selv om man ikke kan udelukke, at brevet er 

afsendt kort tid derefter, er det mest sandsynligt, at brevet er fra 1930. 

Som det fremgar af brevet, er 241 stemplet helt uden den ydre ring. Dette betyder efter vor 

opfattelse, at deter mest sandsynligt, at ringen er fiernet allerede inden udgangen af 1930. 

Vi har alene kendskab til 241 med ring pa de to aftryk, der sidder i JSL=s 
I 

N2-241 blev anvendt i Villingaholt, som blev ahnet som brevsamlingsted 1.6.1930. Den sjreldne 

anvendelse af241 med ring passer med, at stemplet tilsyneladende kun har haft sin ring i hojst 2 

ar. At stemplet uden ring er forholdsvis sjreldent kan ogsa forklares med, at brevsamlingstedet dels 

var lille og dels fortrinsvis synes at have anvendt brotypestemplet B2a Villingaholt. I JSL=s 

samling findes der bl.a. et parstykke af20 aur Gullfoss afstemplet Villingaholt 19.8.34 og ifolge 

TT=s brotypestempelhandbog er brotypestemplet kendt anvendt 1936-59. 

Hvis du enten er sa heldig at have et aftryk afN2-241 eller har kendskab til andre anvendelser af 

stemplet med eller uden ring end de der er nrevnt ovenfor, vii vi meget gerne hore fra dig. 

Till derta vill sekreteraren gama gora foljande reflektion; 
I artikeln frarngar art Villingaholt oppnade 1/6 1930 och art forfartarna antar art N 2 -241 blev 

anvand dar ca. 2 ar innan ytterringen forsvann. men 2 ar stammer inte med avstamplingen pa brevet 
som ju iir frankerat med ett alltingsmiirke som endast var kurserat till och med 118 1930, men som 
sakert anvandes hela 1930.(jag vet inte hur hart det islandska postverket hOll pa kurseringstiderna). 

Kan det vara sa art tingen foll bort sa tidigt som 1930?? I sa fall bor JSL:s avstamplingar av N 2 -
241 med ring vara verkliga rariteter. 
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Nya isliindska Jul(rimiirken 

I slutet av augusti, precis lagom for att jag inte skulle hinna !a det i september-Rapporten, 
damp Postphils nyhetstidning, Ny Frimerki, ner i brevh1dan. Denna gfmg i ny skepnad, inte 
utseendemassigt, men val spn1kligt. De tidigare har varit skrivna pa fyra spnlk i samma 
tidning, islandska, danska engelska och tyska, vilket inneburit att text men framfor allt bild
materialet varit i minsta laget. 

Man har nu valt, formodar jag, att ge ut Ny Frimerki pa de olika spraken var for sig och 
den jag fick var pa danska, ett sprak somjag numera beharskar till fullandning. (utom nar det 
pratas forstas). Det nya greppet ar ett start fall framat for Ny Frimerki! Battre text, flera bilder 
samt mer information om de nya frimarkena. 

Varfor jag egentligen skriver detta ar att Postphil i och med arets Julfrimarken borjat med 
nagot som kan betecknas som "svenskomani", d. v. s. en massa frimarken till ingen nytta. 
Man ger salunda ut inte mindre an tretton ( 13) olika julfrimarken avbildande samtliga island
ska jultomtar, islanningama har olika narnn pa dem, visande tomtama utforande sina speciella 
sma hyss. 13 julmarken!! Phu!! Det borjar tyvarr alltmer likna den svenska frimarksutgiv
ningen. Tank Dig bara att forsoka !a tag i alia dessa marken snyggt stamplade!! 

Men det roliga med dessa frimarken ar att Du som bar abonnemang hos Postphil, och bara 
Du, tar dem sammantryckta i ett miniark som julgava. Det later val kul! Skulle tro att detta 
miniark ratt snart kommer att stiga i varde, da upplagan inte lar bli sarskilt star 

En fraga till vara islanningar. Ar dessa tomtenissar de samma som det som tidigare kallats 
"vettar", som sags bo under stora stenar ute i den islandska odemarken och som harom aret 
saboterade ett vagbygge, sa att man till slut valde att dra vagen en annan strackning?? Eller ar 
tomtenissama pa frimarkena nagra andra?? Tacksam for svar pa detta! 

Slutligen kan namnas att Postphil numera flyttat in i nyrenoverade lokaler pa Vesturgata 
1 Oa, IS-1 01 Reykjavik. Sekr. 

') ) 
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Nagra ovanliga makuleringar. 

Pa goteborgamas hostauktion nyligen inhandlade jag, mest pa skoj, nagra islandska frimarken med 
lite annorlunda makuleringar. 

Det forsta, ett tjanstemarke, 10 aur. Christian X med patryck pj6njusta (Facit 57), ar black
makulerat och bara det gjorde det, imina ogon, intressant. Nar jag sedan kom hem bOrjade jag fundera 
over vad det egentligen anvants till? Min forsta tanke, nar jag sag det i aukions-katalogen, var att det 
var Tollur-makulerat, men vid niirmare eftertanke, och da mest pa grund av den laga valoren, slog det 
mig. Det ar naturligtvis anvant som Greidslu-marke!! Det bela stammer ju bra tidsmassigt Greidslu
marken bOrjade att anvandas 1935, men innan de riktiga Greidslu-markena kom till island anvandes de 
fiesta 1 0-aur-marken samt de for andamillet patryckta Gullfos-markena for detta andamill, men jag har 
aldrig tidigare sett ett tjanstemarke anvant pa det sattet. 

Det andra market ar knepigare! Ett Christian X, 5 kr. (Facit 144), stamplat bade med N 2-259 och 
TOLLUR En rask titt i foreningens nummerstampelkatalog ger vid handen att 259:an anvandes i 
Grenjadarstadur aren 1932- 1937 nar huvudstampeln dar, A-GRENJADARSTADUR efter lang och 
trogen tjanst gatt sander och pensionertas. Men Grenjadarstadur ligger en bra bit inne i landet och 
hade ingen TOLLUR-stampel. Daremot behOll man 259:an efter det att denna ersatts med en ny B 5a
stampel. Ja den ar till och med kand sa sent som 1965, da i Stadarh611 (1 ), som tog over BH fran 
Grenjadarstadur 1953. Dessforinnan hade Grenjadarstadur nedklassats fran PA till BH redan 1929. 

Stadarh611 tog alltsa over 1953, men dar kan varken 259:an eller TOLLUR-stampeln slagits. Da 
den senare drags in1938 och den forsta serien av Christian X-marken inte var i bruk vid den tiden. 

Klart ar dock att 5-kr-market verkligen ar anvant som betalning for tull, men ingen BH, som 
Grenjadarstadur var pa den tiden, lar ha haft sa hoga valorer i sitt frimarkssortiment. Market ar alltsa 
stamplat nagon annanstans!! 

Kan det forhalla sig sa att 259:an anvants pa en annan, for oss annu okand, plats innan den kom till 
Grenjadarstadur? Stamplama i serien 251- 275 kom till Reykjavik i slutet av 1929 eller i borjan av 
1930, sa 259:an kan mycket val ha anvants nagon annanstans i drygt ett ar innan den sandes till 
Grenjadarstadur .Men var?? 

Jag overlater, med varm hand, detta delikata problem till herrar stiirnpel-freakar Larsen, Thorsteins, 
Strokirch med flera att bena ut. 

sekr. 

Nya stamplar i island fran och med ar 2000 

Fran nagon, med mycket driven namnteckning, i island (formodligen Thor Thorsteins) har vi :fatt 
uppgiften om att det i island, fran och med millenniumskiftet, kommer att inforas nya stiirnplar, da de 
gamla inte kan stallas om till det nya arhundradet. islandsp6stur bar diirfor bestiirnt att anskaffa nya 
stamplar dar aven deras logo kommer att frnnas med. Var brev-skrivare foreslar att de skall beniirnnas 
B 8b 1 och de kommer att finnas pa postkontoren fran och med borjan av nasta ilr. 
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Eivinds brostempelskole. 

Del5. 

Type B7. 
Som B 1; 0vre og nedre bro gar helt ut til ytre ring . 
Ingen stolper i feltet mellom bro og ring. 

Som aile b- stempler: Dag, maned og ar med arabiske tall. Arstallet skrevet med aile 4 sifre. 
Et lite a propos til dette med 4 sifre: Ved overgangen til ar 2000, :ffir mange stempler pa island 
d0dsst0tet. De greier ikke a vise riktig arstall, de er rett og slett gatt ut pa dato. Det blir 
spennende a se hva som da kommer til a skje. 
B7b er en tallrik gruppe; i alt 44 + 11 RVK- stempler. Aile, bortsett fra 1, har kors, eller 4-
armete stjerner i nedre ring. 
Unntaket er EYRI, som har geografisk beliggenhet MJOAFIRDI i nedre ring. 
De 11 RVK- stemplene mangler korsene i nedre ring, og har sonenummer 1, 2, 3, 4, 8, 11 
eller 12 i feltet mellom nedre ring og nedre bro. 
Aile B7b- stemplene er forholdsvis greie a :ffi tak i, unntatt 2: 
HEYDAL!JR, som erstattet E\'RI MJOAFIRDI, er vanskelig a finne. Dette stempelet var 
bare i bruk fra 1984-88, og det gikk sannelig ikke mye post fra Heydalur i disse arene. 
KOPAYOGUR. Reykjaviks drabantby har ( eller har hatt) to B7b- stempler. 
Det nyeste (levert 28 .8.1989), har mindre skrifttyper enn det eldre (levert 1.4.1987), og er 
praktisk talt ikke i bruk. Deter kjent brukt i 1994, og muligens noe senere, men kvalifiserer til 
betegnelsen "sjeldent". 
Foruten K6pavogur er det bare Husavik som har hatt to B7b- stempler. Bare det nyeste, med 

store skrifttyper, er i bruk \;:\ ·~ -~ ~~~~;;~~·;7 ·~ 

B7c. ..\ ~IJ J . ., ,. ~, ·l 
/ ~, - · -~~-:.:...: .. _:::_ ~~ "j 
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--- -r-- ~' {:fL! 
Som foregaende, men maned med romertall og arstall med kun de to siste sifre .. ornamenter i 
nedre ring. 
"Gruppen" bestar av 3 R VK- stempler. Vanskelig a skille fra hverandre. 
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B7e. 

Som foregaende. men arstallet skrevet med aile fire sifre. 
Gruppen bestar av 9 RVK- stempler. Disse er enda vanskeligere a skille fra hverandre enn 
B7c, og krever spesialstudier. :r·"·,· ·- · · · · · · .. _.,.._1 
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Dato. maned og ar med arabiske talL arstallet skrevet med de to siste sifre. I tillegg er det 
klokkeslett etter arstallet. 
Tre stjerner i nedre ring. 

B7fbestar av to stempler, eller rettere sagt ett: AKUREYRI. 
Stempelet ble tatt i bruk i 1955, og klokkeslettet ble stilt inn ved bruk. Etter 1957 ble det visst 
for besvrerlig a Stille klokka, slik at tiden ble satt til 0. 00. 
Stempelet var i bruk til 1961, og er mest uvanlig a finne med klokkeslett. 

Type B8. 

Som type B3, men mangler loddrette stolper i feltene mellom bro og ring. 
Stjerner eller kors i nedre ring. I noen :fa tilfeller ogsa skrift. 

Som aile b-stempler: Dag. maned og ar med arabiske talL arstallet skrevet med aile fire sifre. 

Dette er en meget stor gruppe, og de fleste stemplene som er i bruk fremdeles herer til denne 
gruppen. 
B8b deles i tre undergrupper, basert pa skrifttyper og plassering av stjerner og kors. 
De aller fleste B8b- stemplene er greie a :fa tak i, unntakene er B8b 1 GULLFOSS og B8b2 
ISAFJORDUR, som jeg har skrevet om i tidligere Rapport. 
Gullfoss var kun i bruk et par ar pa 1970- tallet, og isafjordur skal visst ikke brukes i det hele 
tatt. 
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De fleste B8b- stemplene ble tatt i bruk pa 1980- og 1990- tallet. Mange postkontorer bar :fatt 
byttet sitt opprinnelige B8b 1- stempel, hvor stjernene stod langt fra hverandre, og hvor 
stedsnavnet ble skrevet med store typer, med et mer "moderne" B8b2, med "tette kors" og 
mye mindre skrifttyper. Et darlig bytte, sp0r du meg. 
Pr. dags dato er det bare KEFLA viK, BELLA, NESKAUPST ADUR og REYKHOL T som 
fremdeles broker B8b 1. 
Det siste aret har det ogsa dukket opp hypermoderne B8b3- stempler, som er en bastard av 1 
og 2. Disse har delvis erstattet gamle stempler, delvis er det helt nye postkontor som har :fatt 
stempler. Eksempler er M\'V ATN, FAGURHOLSMYRI og STADUR. Myvatn erstattet 
B8b1 REYKJAHLID, Fagurh6lsmyri B8b3 tok livet av det siste BSa-stempelet som var i bruk 
i verden (alas!) og Stadur erstattet B7b BRU. . 
KEFLA viK FLUGSTOD og HAFNARFJORDUR POST- OG Si:MAMINJASA.FN1D (!) har 
skrift i nedre ring i stedet for stjerner. 

Som foregaende, men maned med romertall . 

Dette er ogsa en meget stor gruppe stempler, og er de opprinnelige B8- stemplene, tatt i bruk 
hovedsakelig pa 1960- tallet. 
Mange av disse ble levert til brevhus som ikke lenger hadde noe srerlig postalt grunnlag for a 
eksistere (fraflytting), og er derfor svrert vanskelig a :fa tak i, i aile fall postalt brukt. 
Av de aller verste er: HAUKADALUR V-IS (i bruk 6 mnd!), LUNDAR, SANDBREKKA, 
SKARD og SOGAMYRI (Reykjavik spiste opp dette brevhuset) 
En kuriositet er GRUND i Borgarfjardarsysla, som offisielt stengte i 1979. Stempelet ble etter 
sigende aldri levert inn, og hvis du er heldig kan du kanskje !a stemplet brevet ditt i Grund 
fremdeles. Selv har jeg et fra 1992. 
Dermed er vi kommet til veis ende i denne "brostempelskolen". Kommentarer og rettelser tas 
i mot med stor takk. 
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Dansk Ostindien Vad ar det? 

Sjalv hade jag ingen aning om att danskarna haft kolonier i lndien forran jag, tor en del ar 
sedan i en dansk auktionskatalog, laste om en post med brev fdm Dansk Ostindien. Utrops
priset var inte alltfor avskrackande, men andra, for mig mera narliggande objekt, pockade pa 
inkop, varfor posten med ostindiska brev gick min nasa forbi. Nagot som jag numera angrar 
djupt. 

Intresset var emellertid vackt och jag bestamde mig for att ta reda pa mer om Dansk 
Ostindien! Sagt och gjort, jag travade in pa nannsta bibliotek som var Stockholms Stadsbilio
tek pa Sveavagen och bad dem ta fram alit om Dansk Ostindien Den stackars tlickan vid in
fonnationsdisken letade frenetiskt i sin dator, men om Dansk Ostindien fanns intet. Samma 
sak hade hant mig nagra ar tidigare, da jag sokte uppgifter om det danska "Bla Korset", en 
hjalporganisation for TBC-sjuka pa Gronland Jag borjade, i detta ogonbl1ck, tviv la pa de 
svenska bibliotekens kunskaper om broderlandet Danmark. 

Men det fanns ett bibliotek kvar att hemsoka , namligen Kungliga Biblioteket, eller KB, 
som det kallas i folkmun. Utifran sett ett maktigt stenkomplex, men invandigt innehallande 
trapanelade lassalar i vanna farger. Aven h~ir stallde man sig 1 borjan tvivlande till om nagot 
om Dansk Ostindien fanns att tillga. Sa smaningom h1ttades dock nagot som heter "Yore 
Tropekolonier" . Kunde det vara nagot kanske ')? 

Ja visstl! Plocka fram den bara! I 
Nu var detta lattare sagt an gjortl Boken eller bockerna, som det senare visade sig vara. 

fanns nagonstans langt nere under Kungstradgardens lindar, i de nybyggda lokaler som finns i 
bergsrum, vilka likt mullvadsgangar underminerar parken. 

Naval, den som vantar pa m1got gott, o. s. v. Efter nagra fika med tillhorande wienerbrod 
pa ett narbelaget cafe, atervande jag till KB for att hamta bockerna. Dom om min fOrvaning 
nar flickan vid disken kom slapande med tva enonna band i folioformat , vagande gott och val 
10 kg. per st. Den ena boken handlade om Dansk Vestindien , den andra om Dansk Ostindien 
och Kina. 

Jag hade, i min oskuld, tankt mig tva " normala backer'' , som jag kunde lana hem tor att dar 
lasa dem i lugn och ro. "Aber nix", sadan backer lanas inte ut och forresten hade jag val 
behovt en karra for att fa dem med mig 

Min ursprungliga tanke, att for Rapportens vittra lasare sknva ihop en kortfattad resume 
over vad som tilldragit sig i Dansk Ostindien, rasade som ett korthus. I denna lunta fanns 
material till gott och val 50 Rapporter 1 Har gallde det bara att l'c)rsoka Ia med det allra 
viktigaste och skala av alit ovidkommande. 

Att plOja igenom en sadan bok tar tid 1 Det kan jag garantera 1 Och pa danska dessutom . 
Salunda satt jag tva dagar i veckan under fyra veckors tid pa KB och tarde de anteckningar 
som sa srnaningom resulterat till kommande essaer i Rapporten 

Yore Tropekolonier beskriver utomordentligt ingaende hur Danmark under drygt 200 ars 
tid och med stora svarigheter bade personellt och ekonomiskt tOrsoktc att fa handeln med 
Indien att blomstra. Man hade dock tva starka makter, Holland och framfor alit England emot 
sig och aven om Danmark, fram till 1808, kom ganska helskinade ur stonnaktemas krig
foring, forefaller det mig som om stbdet fran hemlandet, bade vad det galler pengar och 
trupper var halvhjartat. Det ekonomiska resultatet blev darefter och danskarna drog sig, efter 
drygt 200 ar, ursina kolonialistiska aventyr med aran i behall. 

Bildema, sorn illustrerar berattelsen, ar ta~:,rna ur boken "Fjernt fra Danmark", som pg Fatt 
av vannema Bina och Torben Jensen. En bok, som mera kortfattat beskriver handelserna i 
Dansk Ostindien, men som innehaller massor av bra bilder. Ett stort tack , Bina och Torben. 

P 0 Abrahamson I sekr. 
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Dans borg 

Ett forsok att pa kartan visa ungefar 
var Tranquebar var belaget 
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Tranquebar som det sag ut i borjan av 1700-talet. Kolonin hade da ungefar 5 000 
innevanare och var lika stor som t. ex. Helsingor eller Aarhus i hemlandet. 
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DANSK OSTINDIEN 

Tranquebar 

Sakert har du, som frimarkssamlare , hort talas eller last om Dansk Vestmdien 1 Men hur ar 
det med Dansk Ostindien? Visste du att danskama under mer an 200 ar hade kolonier, bade i 
Afrika, Guinea, (dar de gjorde goda aftarer med bland annat slavar Ca. 50 000 slavar 
fraktades over till Dansk Vestindien pa danska kolar. Detta ar endast /'2 % av alia slavar som 
fordes over havet till Amerika, men andock ), samt 1 Tranquebar pa lndiens ostkust och i 
Canton i Kina. De hade ocksa sa kallade " loger' ' (handelsplatser) pa andra platser i lndien och 
pa m\gra av de stora oama i det nuvarande lndonesien . 

Christian IV, den danske kungen, ville aktivisera det danska naringslivet och tanken pa de 
rikedomar som fanns bortom haven lamnade honom ingen ro . 

Det blev dock pa hollandskt initiativ som det forsta danska Ostindiska Kompaniet 
grundades. I slutet av 1615 kom namligen tva hollandare, Van de William och Herman 
Rosenkrants till kungen och framlade sina planer. Kungen sade sig behova betanketid men 
den 17 mars 1616 utsande han ett oppet brev som gav danska medborgare tillstand att i 
Kopenhamn uppratta ett Ostindiskt Kompani tor att bedriva handel med Kina och Japan runt 
Goda Hoppsudden och i det Magalhaeska havet (lndiska Oceanen) samt overallt dar indiska 
furstar ville tillata handeL Kompaniet tick tillstand att utrusta tva skepp som pa bade ut och 
inresan var befriade fn1n tull . Pa kommande resor och varor skulle kompamet daremot betal a 
tull enligt samma regler som t. ex. hollandarna tillampade Efte r att under ca . ett ar ha 
undersokt mojligheterna och letat efter folk som kande till forh allandena i lndien , kom man 1 

kontakt med en hollandare vid namn Marcehelius de Boshouwer. Han kallade sig ocksa sjalv 
"Prins av Migsomme" riddare av solens orden m m. Denne tilltal ade kung Chnst1an i sa hog 
grad att kungen sjalv tecknade andelar i Kompaniet tor 16 000 riksdaler. och dessutom 
anmodade han andra danskar att gora detsamma. 

De Boshouwer sade sig ocksa ha ovanligt bra kontakter, bland annat hade han en fullmakt 
fran "kejsaren av Ceylon" som gav honom tillstt'md an inga torbund med europeiska furstar 
om handel. 

Ett traktat av den 30 mars 1618 fastslog att det mellan Danmark och Ceylon skulle 
upprattas ett forbund dar Danmark skulle stotta Ceylon med 300 man som hjalp mot 
portugiserna. I gengald skulle Danmark ta ensamratt pa handeln med Ceylon. Kejsaren skulle 
dessutom hjalpa danskama att ffi fotfaste i andra lander i Asien. 

Tecknandet av andelar gick dock daligt och 1629 hade man endast ffitt ihop 180 000 rd. En 
efter dansk synvinkel stor summa, men om man jamtor med det ho11andska startkapita1et pa 
6 Y2 million gulden, ett alldeles for litet kapital. Detta torklarar ocksa i viss man den senare 
utvecklingen av Kompaniet. 

U.nb>t innan aktieteckningen var avslutad sandes de forsta skeppen till lndien under ledning 
av den blott 24-arige adelsmannen Ove Giedde. Kompaniet utrustade sjalvt tre skepp, 
Christian, Kobenhavn, och Oresund. Kronan b1drog med tva skepp, David och Elefanten 

Redan i mars 1616 reste hollandaren Roland Crappe, i torvag med jakten Oresund med 
Ceylon som destination. Crappe hade da redan sj u resor till I ndien bakom sig. Res ten av den 
Iilla flottan foljde efter i november samma ar Kung Chri stian noterade: " Den 29 november 
sejlede vor indianske flade ud af Sundet. Den a!Jnae,gtigste Gud give dem lykke" 

Resan blev dock mycket besvarl ig, moral en var aldrig hog pa G ieddes flotta . Redan i 
januari 1919 cta esk~dern lag vid England uppstod brak med besattningen. Den 19 februari 
uppbringade man i hojd med Cap Verdeoarna tva sjorovarfartyg och ett tredje sattes pa grund 
Flottan ut6kades salunda med tva fartyg och amiralen passade pa att starka sin auktoritet med 
att, enligt tidens sed, tortera och I em lasta en de I a v si na tan gar. 
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Mest betankligt for Giedde maste dock de Boshouwers upptradande ha vant. I ITIClJ fick han 
under ett forhor pa Elefanten reda pa att denne torsokt fa kaptenen pa David att avvika fran 
flottan med nagra penningkistor samt de Boshouvv'ers egen furstliga person Amiralen maste 
ocksa ha undrat over sjalva forutsattningama tor expeditionen Kanske ex1 sterade det inte 
nagon Prins af Migsomme? Kunde det tankas att denne var en svindlare som sjalv utfardat 
sina fullmakter? Det skulle senare visa sig att det forholl sig pa det sattet' 

Den 6 maj 1620 efter 9 manaders seglats fran Afrikas sydkust, anlande man t1ll Ceylon. Da 
hade over 200 man redan avlidit fore Kap Horn och vid framkomsten till Ceylon var over 300 
man doda. Vid denna tidpunkt hade David, med de Boshouwer ombord och Kjobenhavn skilts 
fran den ovriga flottan . Bada skeppen infann sig dock senare, i bukten vid Trinquemale. Fran 
David meddelades da att bade de Boshouwer och hans son var doda sedan 8 mfmader. Denne 
kunde saledes inte sta till svars tor sina !often om handelstorbindelser och landavtraden 1 
gengald mot militar hjalp. Fursten, vars namn de Boshouwer anvant i sina fullrnakter , var 
forvisso inte kejsaren av Ceylon utan kungen av Candy. Han var knappasf den fornarnste a\ 
Ceylons manga furstar och han hade dessutom tre ar tidigare slutit fbrbund med portug1serna 

Likval uppsokte Giedde kungen av Candy och lyckades den 21 augusti 1620 uppratta ett 
nytt traktat dar kungen avstod landskapet Tnnquemale pa Ceylons ostkust till Danmark som 
dar borjade att bygga en fastning till torsvar tor den naturl1ga hamnen Danmarks intlytande i 
Ostindien kom sa smaningom att stracka Sl g over ett enormt omrade fran Persien I vast ove r 
Bengalen i nord till Malacka och Siam i ost. Danska handel sstationer upprattades pa 
Sundaoarna, Sumatra, Java, Borneo och Celebes 

Stbrre lycka hade dock Roland Crappe som kom till Ceylon 1 december 1619 uppnatt. Han 
hade pa eget bevag borjat ett mmdre krig med portugi serna som visser!Jgen kostat honom 
hans skepp Oresund och det mesta av hans manskap, portug1 serna hangde en del av dem som 
sjorovare. Men hos fursten , naiken av Tan_iore pa I ndi ens ostkust. som han kande sedan 
tidigare och hos vilken han sokt sin tilltlykt, hade han !Ort lovande forhandl1ngar om en plats 
pa kusten med det tamilska namnet Tarangambadt eller Tranquebar som europeerna kallade 
platsen 

-· 
. \ ,, ';\. 

~ '. .. '.. .:. ~ · .. ~_:, ~ .. ... 

,;~\~;Jt~~ 
·-' .. · :;· • .... -! : ···· 

: '.!-
·•' '" ' 

,, • 
;., 

. . -;. ... __ ; .. ·: - ~- ... . 

. . \;:;;.~" /:::;~r'::. ·. 
.-< · 

. "... ">' 
'· . l 



l?. 
Kompaniet 1621 -1643 

Det var ocksa i Tranquebar som huvudsatet tor det danska handelsnnperiet kom att hamna i 
over 200 i.lr. Tranquebar var, fore danskamas ankomst, ett litet fi skelage Det ligger vid en 
gren av Cauweriflodens delta och var utan naturl ig dj uphamn, s~1 skeppen var tvungna att 
ankra upp pa redden. Klimatet ar tropiskt med regntid under oktober - december. 

Hit kom Giedde 11 oktober 1620. Regenten over omradet , naiken av TanJore, sande 
omedelbart bud efter Gedde da han var angelagen att s luta handel savtal med DamTtark . 
Giedde gjorde sig dock ingen bradska och gav heller inte nat ken nagra gavor, vilket var praxis 
i denna del av varlden. Sa smaningom lostes dct hcla och ett traktat sl()ts , dar natken avstod 
Tranquebar med omkringliggande byar pa tva a r, dare tler sk ulle han uppbara YISSa inkomster 
darifran. Danmark tick lov att med hjalp av Natkens folk bygga en fa stntng ttl! sttt torsvar. 
Den fick namnet Dansborg. 

Giedde beredde sig nu att segla hem till Danmark och sokte darfor last Dahan hade daligt 
med pengar, maste han salja nagra kanoner til! natken I utbyte mOt ebenholtzS OCh andra adla 
traslag. Giedde seglade sa tillbaka till Ceylon. I Trinquemale var alit i upplosning, mytert 
hade under tiden utbrutit pa de kvarvarande skeppen och fastningsbygget hade inte kommit 
igang. Aven detta reddes sa smaningom ut och David och Elefanten seglade nu ensamma mot 
hemlandet. Hemresan gick betydligt battre an utresan och den 4 mars 1623 nadde man 
Kopenhamn 

Patientia, ett av sjorovarfartygen, och Kjobenhavn lamnades kvar i Trinquemale till bruk 
for Roland Crappe, nu dansk overkommendant i Indien. Henrik Hess utnamndes till kom
mendant i Tranquebar. 

Expeditionens resultat kan inte sagas vara lysande, men Danmark hade tatt fottaste i 
lndien, fastningar och hamn var byggda, fasta stodpunkter var skapade for framtida handels-

expeditioner och traktat var slutna med tva icke sa obetydliga f'urstar. Kort sag1 forel ag 
stora mojligheter for vidare utveckling och kolonisation av Ostasien. 

Ekonomiskt var expeditionens resultat daliga . Tva vardeful!a skepp var forlista och manga 
av manskapet var doda, men detta var trots alit inte nagot ovanlit,rt vid denna tid. De laster 
som David och Elefanten forde med sig hem kunde endast tacka expeditionskostnadema, men 
rackte inte till for att skaffa ny utrustning tor kommande seglatser. 

Den 14 mars 1624 ankrade, efter en kort vistelse i hemlandet. Ove Cliedde pa nytt upp pa 
Tranquebars redd med Kompaniets skepp Perl en och fregatten J uptter. Han var nu utnamnd 
till general och overkommendor over alia kungens och Kompantets egendomar i lndien . 

Situationen var oroande. Den tillfallige kommendanten Christopher von Mohlen hade rakat 
i stridigheter med naiken , och dennes krigsherre, CalicuL belagrade nu Dansborg. Tillstandet 
innanfor murama var elandi!:,rt Dysenteri hade , under vi nterns lopp, reduce rat rnanskapet fdm 
omkring 80, till 30 man. Giedde lyckades dock avstyra vidare f'tentltgheter 

En av de overlevande forsvarama till Dansborg var .J6n Olafsson, en "bosseskytt '' fr (tn 
island. Han hade anmalt sig till den andra ostindiska expeditionen med Kompaniets skepp 
Christanshavn som utgick fdm Kobenhavn den 8 oktober 1622 . 

Jon Olavsson var da 30 ar. Han noterade vad han sag omkring sig och i naikens rike var det 
atskilligt som inte stamde med vad han var van vid fran hans barndoms island Han skriver: 

Var dag valjer kungen en kvinna ur sitt harem om 600 . Dessa aro insmorda och pyntade 
med guld och adla stenar. Guldringar pa tlngrar och tar, i nasan och oronen, ankelband av 
guld och med juvelbesatta diadem i pannan. Nar kungen dor branns alia hans kvinnor 
tillsammans med honom. Tempelkvinnoma som dansar vilt till Baldorens gongong, trum
virvlar och konstiga instruments toner, uthyres till soldaterna och till ogifta man i byn och 
intaktema gar till pagodens kassakista. Att en ''bosseskytt", pa den t1den, kunde skriva ner 
sina iakttagelser tar val anses vara marklit,rt men mte mtndre intressant tor efiervarlden 

Denne Jon Olafsson var todd 1 isatjordur och var en starkt aventyrslysten yngling som 
forsokt komma med redan paden torsta expeditionen, men som tick vanta till 1622 Ar 1626 
atervande han fnln Tranquebar och reste da omedelbart hem till island , dar han tick tre gardar 
i forlaning for sina insatser. Ar 1660 skrev han ner sina ih ttgkomster td.n a ren i Tranquehar 
och aven om minnet ibland sviktade samt an han m1sslorsta tt en del saker, ar hans ned
teckningar en vardefull kalla till kunskap om resorna och manni skorna under Kompan1ets 
forsta ar. 



18. 

Under de foljande :1ren 1622 - 1639 sandes 18 skepp ut , varav 17 n21dde Tranquebar. A v 
dessa forliste 6 i de indiska farvattnen , ett pa hcmrcsan och 3 hoggs upp 1 Jndien Endast 7 av 
18 fartyg vande sl"lledes tillbaka till Kobenhavn . Tva av dessa, David och Ekfanten, hade 
mycket sma laster och tva led haveri och blev uppehallna lange f<:)r reparationer Endast tre 
fulltoljde resan utan storre komplikationer. 

Dessa omstandigheter visar att Kompaniets ekonomi inte var av basta slag. I _1amforelse 
kan namnas att det hollandska kompaniet arligen sande ut I 0 -- 12 stora skepp och mottog 
motsvarande returfrakter. Dessa frakter bestod huvudsakligen av kryddor, framtor all peppar, 
salpeter, adla traslag, socker, porslin, tyger ochjuveler. 

Da utrustningen av fartygen kostade stora pengar och da sa fa fartyg atervande med 
returfrakter, blev Jonsamheten tor Kompaniet dalig och den danska kronan maste ga in med 
307 000 rd. En del av den summan betalades med returfrakter sa den slutl1ga skulden blev 207 
000 rd. Kronan overtog ocksa de tva storsta skeppen, Perlen och Diamanten och skulden var 
da nere i 180 000 rd. 

I Tranquebar arbetades det under tiden pa att knyta handelstorb1ndelser med Bortrc lnd1cn 
och Sundaoarna. Det visade s1g namligen snart att de knutna traktaten med Ceylon mte var 
mycket varda. [nget av alia de !often Giedde tatt av kungen av Candy uppfylldes och fortet 
vid Trinquemale blev aldrig fardit,rt . 

Vad Roland Crappe hoppades pa under dessa iir, var att fran Damnark ta tler och storre 
skepp och mer manskap. Crappe hade totalt 150 man , med vilka han dels skulle bemanna 

Dansborg, dels 2 skepp och 5 lokala "loger" (handelskontor) pa ol1ka platser 1 lnd1en Bnsten 
pa pengar var stor och darmed moJiigheten att ta kred1ter 

Ar 1636 ljusnade det nagot, da fartygen St Anna och St Jakob ankipte ·rranquebar. Hur 
mycket pengar som fanns med ombord ar mte hint men C rappe kunde nu kt)pa upp nva 
kryddtorrad och fyllde snabbt skeppen intor hemresan . Med samrna fartyg lamnadc ocks~i 
Crappe Tranquebar. Hans eftertradare pa posten, Behrent Pessart odsa han hollandare, hade 
ankommit till kolonin ombord paSt. Jakob 

Om Tranquebar skriver Jon Olafsson i sina memoarer. Fastningen var rejalt murad med 
runda forsvarstorn i varje horn . Innanfor murarna, mitt pa monstringsplatsen , stod kyrkan . Det 
var en gamma! byggnad som tidigare tillhort portugiserna. Vid den sodra muren fanns en hog 
byggnad dit manga trappor ledde. Dar bodde befalhavaren . Denna byggnad iJanstgjorde ocksa 
som radstuga, domsal och skrivstuga. Vid den ostra muren fanns koket med stensatt brunn. Pa 
murarna fanns mellan 80 och 90 kanoner av olika slag. De storsta var 9 pundiga, de mindre 
4 Yz pundiga. Fastningen var ocksa val torsedd med muskoter och pistoler. 

Dansborg hade en garnission av 80 vita, men av dem dog, enligt Olafsson, tva tredjedelar 1 

dysenteri sa man kan forsta att Crappe efterlyste mer manskap 
Pessart anlande till Tranquebar da man kunde skonja en ljusnlllg i handeln Han satte ocksa 

full fart med att kopa varor tor de pengar som han rnedlorde fran K(1benhavn Hollandarna 
som i honom sag en konkurrent, motarbetade honorn med alia medel , bland annat med pris
krig sa att han med tiden fick samma kreditsvangheter som t1d1gare Crappe. 

I slutet av 1639 tillstotte ytterligare svarigheter, da kungen av Golconda motte upp med en 
stor har och kravde gavor eller 3 000 rupier av de europe1ska handelsmannen Pessart, som da 
befanns sig i logen Masulipatam, hamnade fiingenskap. Hollandarna betalade utan att pruta , 
men engelsman och danskar som inte hade nagra pengar fick finna s1g 1 en tornedrande hus
undersokning efter vardeforemal Da 1nget av storre varde hmns 1 logen , slapp Pessart undan 
med att lova betala 2 000 pagoder nar nasta skepp fran Danmark anlande Under tiden var han 
under husarrest i Masulipatam. Pessart tarde , under det ca. ett iir som i nterneri ngstiden 
varade, ett leverne i sus och dus i Masulipatam och skulderna okade till 80 000 pagoder 

Pessart blev salunda, av radande omstandigheter, fast i Masulipatarn Han fick vanta anda 
till slutet av 1640, da skeppet "Den forgyllte Sol" ankrade upp pa Masulipatams redd och 
efter mycket palaver sa smaningom kunde losa ut honom. Dock vagrade kaptenen att betala 
for de skulder som Pessart pa eget bevag skaffat sig under det gagna aret. Dessa pengar skulle 
lange vara en kvarnsten om halsen tor Tranquebar och kommande kommendanter dar. 



HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) Ingang fran 
Valhallavagen. Pa alia mOten bjuder vi pa kaffe och kaka . 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen (utom 
januari) varje manad. Klockan 19.00 

Torsd. 13/1 Tema: Antikva och Grotesk-stamplar. Litet foredrag om dessa 
tidiga stamplar. 

Torsd. 3/2 Tema: fslandsk luftpost. Genomgang av Max·N0rgaards artikel 
ur en gammal Rapport. Tag med egna obekt! 

Torsd. 2/3 Arsmote. Efter detta visas en samling marginalnummerfyrblock 

Torsd. 6/4 Tema: Blackmakuleringar. Sekreteraren visar sin samling av 
dessa intressanta, for Island ganska speciella makuleringar. 

Lord. 6/5 Sedvanlig varavslutning hemma hos Lei£ Nilsson i Norrtalje 
kl. 12.00. Liten auktin samt mycket annat smatt o gott. 
Anmalan till Lei£ 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.30 
Moteslokalen oppnas 18.30. Obs! fran och med i varen 1999 
bytesnoten tillsammans med SFF-Goteborg. Pa varje mote har 
vi en liten Miniutstallning och auktion. Val matt pa motena ! 

Torsd. 13/1 Visning av diabilder ur Holger Crafoords fantas tiska 
u tstallningssamling 

Torsd. 10/2 Arsmote. Efter motet visning av film fran 
fslandsresan 1973. 

Torsd. 9/3 Program annu ej bestamt. Se Mars-Rapporten. 

Torsd. 13/4 Program annu ej bestamt. 

Torsd. 11/5 Program annu ej bestamt. 



Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen Islandssamlama 
Postgiro 40 29 57- 5 
Ordi6rande 
Stig Osterberg 
PI 1433 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 

Islandsklubben i Goteborg 
Postgiro 26 73 70 - 5 
OrdfOrande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
4 I 8 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet.se 

Sekreterare 
Per-Olof Abrahamsson 
SOderberga Aile 38 
162 51 Vallingby 7 
Tel/Fax 08-687 02 26 
olov.abrahamson@telia.com 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Dirigentgatan 2 
42 I 38 Vastra Fro lunda 
Tel 031-49 23 49 

Vern vander jag mig till niir jag har fragor rorande fOijande? 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
Leif.A.Nilsson@telia.com 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 ~ungsbacka 
Tel 0300- 134 88 

Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlamallslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren Islandssamlamallslandsklubben 
Rapporter Kassoren Islandssamlama 
Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlama 
Adressandring Kassoren Islandssamlamallslandsklubben 
Auktioner i Rapporten Kassoren Islandssamlama 
Auktioner i Ovrigt Ordf6rande Islandsklubben 

Det iir dags att betala medlemsavgiften for 2000 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) 
VAR VANLIGA OCH BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

FOijande har betalt fOr ar 2000:56,118,224,226,258,272,276,288,363,400,451,485,512,523,552,562,582,604,614, 
623,652,675,676,690,702,709,717,723,729,740,757,758,765,772,776,777,778,780,794,795,812,815 

Foljande har att inbetala en rest:271(10.-),302(60.-),432(70:-),479(10.-),496(12.-),513(58:-),526(37.-), 
588( 67.-),624(15.-)625(30.-),642(75.-),651 (50.-)655(11.-),67 4(8.-), 704( 1 0.-)790(60.-), 791(70.-)797 ( 60.-), 798(70.-
802(70.-),804(75.-) 

Medlemmar boende utanfdr Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $ EL £ (kan ej jiimt belopp 
siindas overfores restbelopp till niistkommande ar). 

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

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 
26 -28 Jan 2001 Nordia 2001 i Tucson Arizona USA Resa med lslandssamlarna Intresse till Johnny 031-54 88 78 

MANUS STOPP FOR MARS RAPPORTEN AR 10 FEB 2000. 
MANUS STOPP FOR JUNI RAPPORTEN AR 10 MAJ 2000 

SE VARAN HEMSIDA PA INTERNET, UNDER SFF.SE 

AUKTION I RAPPORTEN INSANDES SENAST DEN 2000.01.28 TILL LEIF NILSSON,SODERSVIK 
9074, 761 94 NORRT ALJE 



Obj.Nr: 1 
··~ DAtJS \( 11 1 \\ 

SOL..KIG, . 

' F .nr: 8 &.KS. 

Utrop: 'KJ-

Obj.Nr: 5. 
ct:t1 ... 
... \(J.A.KfJO. 
F.nr: 64 

Utrop: 30-

Obj.Nr: 12 

0bj.Nr:~ 
A.lo 
. E'SffJI .. ~AR 
F.nr: 6f, 

Utrop:20-

F.nr: 15 ~h 
Utrop: 2CO 

Obj.Nr: \I:, 
II 42_ \\ 

F.nr: 1G 
Utrop: 10 

Obj.Nr: 20 
/( l26 ,, 

F.nr: 1t 
Utrop: \0 

Obj.Nr: 24 
SAVI>A~ Ke
o\<Ufc:: 22. 8 
F.nr: TJ 3~ 

Utrop: 10 

Obj.Nr:2t 
REYKJAVIK 
2"1. 7.1<} 
F.nr: 82 

Utro:o: 10 

Obj.Nr: Z. 
.De.l a \1 2 

WM 
F.nr: llf a,u& 
Utrop: ~-

Obj.Nr:6. 
C 1 lb (Lik1; 
&~iMs .... ~al) 

F.nr:2.8 

Utrop: "\00-

, Obj.Nr: 13 

F.nr: 101 * 
Utrop: 40 

Obj.Nr: If 
I/ 2\\ 

F.nr: 69 
Utrop: 2..0 

Obj.Nr: 2.1 
11 1 t \\ 

F.nr: t'7 
Utrop: 10 

Obj.Nr: 3. 
5VE J N Sl'AD IK' 
A-S1PL 
F.nr: 10. 
Utrop: \20-

Obj.Nr: 1. 
C1. 4-S' 
fiVOLl (>VA.~) 
F.nr: 10 
Utrop: 20-

0bj.Nr: 10 
II ' 

V~NitfJC>~Df \ 

F.nr: 169 
Utrop: 10 

Obj.Nr: 14 

--,·4'* F.nr: J 

Utrop: 20 

Obj.Nr: \8 
(( \08\\ 

F.nr: 10<:) 

Utrop: \0 
I -- -. -

Obj.Nr: 2.2. 
II 85 \\ 

F.11r: 9G 
Utrop: 10 

Obj.Nr:25 
(I 

S\G.U)8~. 
11.10.15 

F.nr: 84-
~ Utrop:20 

Obj.Nr:28 
ReYKJA\/IK 
l~- Vl. I~ 
F.nr: Blf 
Utrop: 20 

Obj.N5: 4. 
VDf'NI<FJ6Rl>OR. 
G1a. 
F.nr: 10 

. Utrop: 40-

Obj.Nr: 8. 
Ct 
. . RE;.Afi>NtS 
F.nr: 26 
Utrop: '}I)-

Obj.Nr: 11 
010~~ ... 

F~"' 

F.nr: ISh 
Utrop: 50 

Obj .Nr: It;' 
C1. Stt . 
..... J~f>AI( .... 

F.nr: 2.4-. 

Utrop: 20:--

0bj.Nr: 1<3 
lflr;4\\ 

F.nr: Tb 
Utrop: 10 

'0bj.Nr:23 
. SiPL.. ~1_" 

RL>tJI -H~N 
F.nr: TJ '1 . 

Utrop: bO 

Obj.Nr: 2fo 
1 s.&.'f JOi<D u R. 
t0.\0.11 
F.nr: 111 
Utrop: 5'0 
Obj.Nr:2~ 
R6'(\(JAV II< 
23.·4. 2 
F.nr: 85' 
Utrop: 20 


	SBizhub C4518032016060_0001
	SBizhub C4518032016060_0002
	SBizhub C4518032016060_0003
	SBizhub C4518032016060_0004
	SBizhub C4518032016060_0005
	SBizhub C4518032016060_0006
	SBizhub C4518032016060_0007
	SBizhub C4518032016060_0008
	SBizhub C4518032016060_0009
	SBizhub C4518032016060_0010
	SBizhub C4518032016060_0011
	SBizhub C4518032016060_0012
	SBizhub C4518032016060_0013
	SBizhub C4518032016060_0014
	SBizhub C4518032016060_0015
	SBizhub C4518032016060_0016
	SBizhub C4518032016060_0017
	SBizhub C4518032016060_0018
	SBizhub C4518032016060_0019
	SBizhub C4518032016060_0020
	SBizhub C4518032016060_0021

