
Nr 117 mars 2000 

F oreningen islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson- Soderberga alle 38- 162 51 Vallingby 

Tel. 08/687 02 26. -E-mail: olov.abrahamson@telia.com 

IN MEMORIAM 

LARS INGEMANN 
6/31919-41121999 

Foreningen islandssamlarna har mist en av sina grundare. Lars liimnade oss den fjiirde 
december efter en tids sjukdom. Redan pa 1960-talet traffade jag Lars, som redan da var 
en etablerad samlare med gott renomme och som stallt ut sin samling och erovrat manga 
medaljer. Lars kunde mycket om isHindsk filateli, man kunde alltid fraga honom och han 
visste svaret pa de fiesta fragor. 
Lars var fran borjan sekreterare i foreningen och sande ut protokoll fran motena, en 
foregangare till nutidens Rapport. Han var mycket stolt over sitt medlemsnummer, 1. Niir 
han ring de sa han all tid, "det iir nr 1 ". 
Foreningen kommer alltid att sakna sin hedersmedlem som var en mycket engagerad 
islandssamlare och som hade en unik formaga att formedla sina kunskaper och skapa 
kontakt. 
Med detta vill vi, alla hans vanner, tacka Lars for all vanskap han gett oss och lysa frid 
over hans minne. Stig Osterberg. 

Kiira viinner 

Saar vi da mitt inne i en ny sasong och ett nytt artusende. Sjalv kanner jag ingen skillnad och jag antar att det 
iir detsamma for de flesta. De befarade datorhaverierna, som manga olyckskorpar kraxade om, kom ju ocksa helt 
av sig. 

Det som nu star pa tur iir sasongens stora hojdpunkt hiir i Sverige, namligen NORDIA 2000 ute i 
Sollentunamassan den 17 - 19 mars! I skrivande stund vet jag inte hur manga islandssamlingar som ar anmalda, 
men intresset for utstallningen iir start och vi tick snabbt de 1200 ramarna fyllda, samtidigt som det star 
samlingar pa ko om nagon utstiillare skulle angra sig i sista minuten. Inte mindre an 32 handlare och postverk 
kommer ocksa att delta, med forhoppningsvis bra islandskt material. 

Invigningen sker pa fredagen kl 12.00 av Torbjorn Falldin, sasom hedersordforande i Foreningen Norden, en 
av tillskyndarna till utstallningen. 

"Du islandssamlare", sam besoker massan "maste" komma pa vart mote, som avhalls i en lokal vid sidan 
av den stora utstiillningshallen, sam heter "Freja" och tid en ar mellan 15.00 och 17.00 IOrdagen den 18 mars. 
Vi i styrelsen kommer att gora alit for att de tim marna skall bli sa trivsamma som mojligt och dessutom iir det ju 
alltid kul att tratfa andra islandssamlare, forhoppningsfullt fran andra lander. 

Du som aven vill narvara pa banketten med prisutdelning pa restaurang Cirkeln i ABF-huset, Sveavagen 41 
skall snarast satta in 340 Skr. pa NORDIA 2000 postgirokonto 197 95 41 - 8. Ange pa talongen vern eller vilka 
personer som betalningen galler for! 

Jag viii ocksa passa pa att tigga lite hjiilp fran Dig som inte bor aUtfor langt fran Stockholm! Fran och 
med mandagen den 13 mars kl 12.00 till och med sista utstallningsdagen behover vi hjalp med uppbyggnad av 
ramar och handlarbas, montering och nedtagning av samlingar, vakthallning och mycket annat. Speciellt 
tisdagen, onsdagen och sondagskvallen behover vi mycket folk. Vi lar !a jobba hela sondagsnatten for att riva 
urstallningen. Betalning utgar i form av fortiiring. 

Om Du kanner for att hjalpa till sa ring mig eller maila. Telefon-nummer och Mailadress star overst pa forsta 
sidan i denna Rapport. Kom ihiig, att vi fOr sakerhetens skull maste veta ditt namn i fOrvag. Annars 
kommer Du inte in pa massomradet. Om Du aldrig har varit med om att bygga upp en star utstallning tidigare, 
sa ar detta ett gyllene tillfalle att Ia prova pii. 

Valkommen alltsa, antingen Du valjer att hjalpa till med uppbyggnaden av utstallningen eller om Du endast 
kan delta pa islandssamlarnas mote pa lordagen!! sekr. 



2. 

Fran min horisont 
Efter en sedvanligt lugn host har vi nu laddat batterierna och kanner suget efter islandska 

frimarken igen! Vi ser fram mot en trevlig samvaro pa Sollentunamassan dar foreningen hyrt 
lokal. Hoppas att manga samlare kommer pa besok dit. Det galler alltsa NORDIA 2000 som 
engagerat manga av vara medlemmar. Vi hoppas givetvis att det skall bli succe! 

Nagot som blivit populart de senaste aren ar samlandet av vykort, gama med stampel fran 
den ort som motivet visar. Inte bara vyer samlas, broar, batar och vulkaner finns med. Sjalv 
blev jag glad da jag lyckades forvarva Islands Falk pa ett kort. antagligen kan man inte visa 
det i en samling traditionell filateli, men som posthistoria bor det val ga bra. Kanske nagon av 
vara domare kan svara mig pa det? 

Auktionsprisema ar, som vanligt, for hoga om man vill kopa och for laga om man vill 
salja. Det ar nagot som vi samlare :far leva med! Huvudsaken ar val att man har roligt och 
skaffar sig kamrater. Det tycker jag att vi islandssamlare har lyckats med, vi har ju kontakt 
med manga lander 

Snart ar det dags for arsmote med manga narvarande och med manga viktiga beslut att 
fatta hoppas styrelsen. 

Alia, nastan alia, samlar numera nummerstamplar, nagot som kassoren Leif uppskattar 
valdigt mycket, da foreningen inhandlat ett par mycket fina nummerstampelsamlingar. Vi 
haller auktion pa ca. 20 nummerstamplar pa varje mote och gladjande nog brukar alia bli 
salda. Jag ser fram emot att :fa traffa Dig! Kanske i Sollentuna eller pa nagot mote. 

Stig Osterberg. 

Ett icke helt oavet objekt fran H0ilands hostauktion 
Ett ship-letter till England frankerat med 2 par av 5 aur. bla fintandade. 

Vid ankomsten till Leith har brevet stamplats med den attkantiga stampeln SHIP LETTER, 
som var i bruk under aren 1880- 1903 

Brevet hade ett utropspris pa 50 000 Dkr men saldes for 70 000 + 25% provision 
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Julmote 2112 1999 

Endast 11 medlemmar niirvarande, trots att det var Juhnote. I brist pa ordinarie ordforande, som 
hamnat pa sjukhus, ledde undertecknad motet. 

Eftersom det nu var Julmote sa inledde vi med kaffe, lussekatter, pepparkakor och sa glogg 
naturligtvis. Alla Hit sig val smaka och gloggen var av den alkoholfria sorten sa att alia kunde ta bilen 
hem. 

Fyra nya medlemmar invaldes och niirvarolotterierna vanns av George och Karl Erik. 
Sedan informerade George, dels om Postmuseums nyoppnande i renoverat skick, dels om Posten 

visning av nasta il.rs frimiirken , som agt rum ute pa Cirkus pa Djurgarden (dar fick jag det sagt), 
tidigare pa dagen. 

Nummerstiimpelauktionen, med en bel del bra nummer, gick hyfsat 
Till sist visade sekreteraren. over-head-bilder ur den bok om kanda skillingbrev, som han patat med 

under kulna hOstdagar. 

Mote 1311 2000 

Motet bOrjade med att ordforanden askade en tyst minut fOr den strax fOre jul bortgangne 
Lars Ingemann. 

Tretton vid bordet later niistan som en rysare av Agatha Christie, men jag kan forsiikra att alla hade 
det riktigt trevligt. Det av "den strange" tidigare inkopta kaffet, bryggdes derma gang av densarnme 
och de tidigare, likasa av honom, inkopta mazarinema ersattes tillfullo av Marianne Osterbergs goda, 
hembakade bullar. Pa sa vis sparar Foreningen vid vare mote ett antal hundralappar och detta till en 
mycket obetydlig arbetsinsats. 

Den av Foreningen till nummerstiimpel-freak omskolade "fore detta Slania-samlaren", George, 
vann niirvarolotteriet for tredje gangen och kunde diirmed hava hem priset, "en postfrisk serie 
Bjomsson", for gott. Ordforanden var diirefter ofin nog att dra sig sjalv som vinnare av kviillens 
trostpris. 

En ny medlem, Mike Edwards fran United Kingdom, invaldes i Foreningen. 
Efter en kort genomgiing med over head-bilder av Antikva och Grotesk-stiimplar av sekreteraren 

var det sa dags for "kvallens clou", nummerstampelauktionen! Eftersom alla nummerstiimpel
freakama denna gang var niirvarande, blev buden hOga pa de inte alltfor svil.ra stiimplama, men "den 
strange" gnuggade naturligtvis handerna. 

Vad man an kan saga om SFF:s hiiften, inte iir de nagra hOjdare inte! Denna gang fanns det, pa 
grund av datafel pa Forbundet, nastan inget island med, diiremot hittade en samlare av danska 
stjiirnstiimplar nagot litet till sin samling. Diiremot plockades en hel del ut ur Foreningens eget 
material. 

Mote 312 2000 

12 niirvarande kriivde omdragning niir "den strange", som derma gang fick fortroendet att dra 
niirvarolotteriet, naturligtvis drog sin egen lottsedel som virmare. Efter en stunds palaver tillerkiindes 
han dock vinsten och han har nu den forsta inteckningen i" det nya priset, "en postfrisk serie Hekla fran 
1948". Trostpriset gick till Karl Erik. 

Da kviillens tema var Flygpost hade nagra av medlemmarna tagit med sig sina finaste objekt for 
forevisning. Dessa cirkulerade runt bordet och visade att det faktiskt finns fma grejer hiir i 
Stockholm!! Nordia 2000 diskuterades och foreningen kommer att pa manga satt hjalpa till vid 
uppbyggandet och nerplockandet av ramar och handlarstand. Jag behOver val inte nii:mila att 
nummerstiimpelauktionen blev en rysare med bud langt over katalogprisema. Kanske dags art se over 
dessa? Det iir ju numera foreningens jobb. 

sekr. 
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Helsaker med motiv 

I Jul-Rapporten efterlyste Stig Osterberg information om de isHindska brjefspjaloen med motiv pa 
baksidan. En som uppmarksammat hans vadjan ar Hans von Strokirch i Australien, som sjalv har en pa 
utstallningar rikligt belonad samling av islandska helsaker och som aven lyckats med konststycket att 
fmna flera av dessa, mycket svara, med motiv pa baksidan. 

Hans skriver: 
Har nagra rader om Osterbergs f"Orfragan. Leif Fuglsig, med blygsam hjalp fran mig, 

forskade ide illustrerade helsakema f"or en del ar sedan. Det framkom att det f"tnns nio olika 
kort. "BILANDE" i underskriften pekar pa att det ror sig om flera lander. 

Har en beskrivning pa de kort som till dags dato kommit i dagen. Det ar inte belt omojligt att 
ett tionde skulle dyka upp, ett andra fran DVI eller mojligen Gronland. 

island 

" 
" 
" 
" 
" 
Faroarna 

" 
DVI 

1. Hekla 
2. Geysir 
3. Reykjaviks baron 
4. Reykjaviks Althingsbygningen 
5. Vopnafjord 
6. Skogafos 
7. Thorshavn 
8. Kirkeso kloster 
9. St: Thomas hamn 

Fran Reykjavt'k eller Vopnafjordur 
till Kontinenten men ej Danmark. 

Fran Kopenhamn till Ungem 
Fran Thorshavn till Jylland 
Oanvant pa 2 cents helsak. 

C. Magnus Munck, upphovsman till korten, var en dansk kopman. Pa baksidan ser man MR 
& J over en stjarna. Om bakom initialerna doljer sig en fotograf eller tryckare bar inte funnits 
ut. 

Som synes kiinner vii skrivande stund till 9 olika motiv. Jag vill darfor beer alia att kolla igenom 
era helsaker! Kanske fmns det pa baksidan motiv som ni aldrig tankt pa? Det kan dessutom vara ett 
ganska lOnsarnt sokande! Dessa brevkort ar ju inte katalogiserade, men betingar i handeln mycket 
hoga priser. Pa niista sida kan ni se att dessa helsaker ar belt identiska med vanliga kort och att man 
maste vanda pa dem for att se skillnaden. Ni kan ocksa se nagra av de motiv som forekommer. 

Jag har sedan lange tankt liigga upp ett arkiv over dessa helsaker och behOver diirfor bilder, bade 
frarn och baksidor. Ar diirfor tacksarn om ni vill vara sniilla och sanda mig kopior pa vad ni har i den 
har vagen. Kanske bar just Du de dar korten som Hans tror kan finnas. sekr. 

Svar pa ovanlig makulering 

I Jul-Rapporten hade jag mina funderingar om ett marke, stiimplat bade med TOLUR-stiimpel och 
med N2 -259. 

Svar bar inkomrnit fran en av niimnda stiimpelfreakar, niimligen J0rgen Steen Larsen, som snabbt 
tog mig ur villfarelsen att 259:an varit anvand pa nagon annan plats innan den kom till 
Grenjaoarststaour. lstiillet f'ar jag nu plocka undan min 259:a till facket for falsifikat eller kuriosa. 

Jorgen skriver: 
Pa sidan 9 visar du en kombinationsstampel Med TOLLUR + N 2-259. Det framgar av min 

kopia av Per Hanners nummerstampelsamling att PH hade derma kombinationsavstampling pa 
Facit 101,103,121,122,136,137,142,144,155,157, 170och 172. 

Speciellt anvandningen pa 10 kr's overtrycksmarke 103, 121, 122 samt pa 10 kr. 157 dar 
TOLLUR-stamplar dessvarre ar vanliga, visar att min uppfattning, att det ar tal om 
f"orfalskningar och att 259 ar stamplat pa marken som tidigare ar avstamplade med TOLLUR. 

Jag tror danor inte att N 2- 259 varit anvand pa nagot annat postkontor innan stampeln 
sandes till Grenja«larsta«lur. AttN 2- 259 enligt nummerstampelhandboken blev utsand 1932 
stammer ocksa bra med de tidpunkter da N 2 - 257 sandes till Fjor«lur som oppnade 1/1 1932 
och N 2-260 till Kalfafell som oppnade 1111931. 

J a dar ser man, aldrig f'ar man vara riktigt glad! ! Snabbt in med market i kuriosapannen. 

J0rgen meddelar ocksa att han fran arsski:ftet tar over jobbet som redaktor for var systerforenings i 
Danmark medlemstidning, "Islandskontakt". Jag ber att :fa gratulera danskarna, som har f'ar en mycket 
kunnig redaktor, sarntidigt som jag maste beklaga mig sjalv som mister en duktig medarbetare i 
Rapporten. men vi har ju, sedan garnmalt, ett staende lo:fte om att kunna knycka artiklar ur varandras 
tidskrifter. Lycka till J0rgen!! sekr. 
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Medlemssituationen infor det nya artusendet 

En genomgang av medlemsregistret for 1999 ger vid handen att Foreningen tillforts 22 nya 
medlemmar, vilket ar samma som forra aret. Pa minussidan har vi dock ett storre tapp an da. Tva 
medlemmar har under 1999 avlidit, fyra har utgatt ur Foreningen pa egen begaran och vi har blivit 
tvungna att uteslut sju medlemmar pa grund av obetalda medlemsavgifter. AUt detta tillsammans ger 
dock ett litet overskott pa nio och vi torde darmed vara 284 medlemmar i Foreningen, vilket inte ar sa 
daligt. 

En intressant iakttagelse, nar man gar igenom ansokningarna for forra arets rekryter ar att frappe
rande manga bor i utlandet. Sillunda har 5 danskar, 3 tyskar, 2 hollandare, 1 USA-medborgare (heter 
det sa?), 1 islanning samt 1 finlandare (den forste) intratt i Foreningen. Vi halsar alia dessa, samt 
naturligtvis alia nya svenska medlemmar varmt valkornna i var lilla krets. 

Arets vinst och f"orlustkonto pa medlemssidan ser salunda ut som sa 

Nya medlemmar Avlidna Uteslutna Utgatt .Qa egen begaran 
Stockholm 4. 1. -2. 
Goteborg 12. 1. 7. 
Ovriga 6. 2. 

22. 2. 7 4 

Nya isliindska brostiimplar vid milleniumski(tet 

Fran Thor Thorsteins har vi ratt en lista over de nya poststamplar som borjade att anvandas vid 
arsskiftet. De sandes ut till postkontoren den 26 december och Thor skriver att en del av dem kanske 
hann att anvandas redan i december, vilket torde vara en hojdare for alia stampelsamlare. meningen 
var dock att de skulle borja anvandas i och med ingangen av det nya aret och de kommer att registreras 
som sa i island och darmed ocksa i denna Forening. 

Jag ber att ra tacka Thor for all hjalp, inte bara med dessa stamplar, men ber aven att ra inflika en 
liten fraga. V ad gor alia ovriga postanstalter som inte ratt nilgra nya stamplar men som rimligtvis finns 
kvar i island, Akureyri, isafjordur och andra, formodligen inte nerlagda kontor, med alia brev? 
Anvander de garnla stamplar - och var deras stamplar i sa fall redan tidigare anpassade for 
milleniumskiftet?? sekr. 

Frimiirken och andra postala (oremal (lyttas till Nationalmuseet 

islandsp6stur och det islandska Nationalmuseet har tecknat ett avtal dar frimarken, agda av 
Posten, skall placeras pa museet. 

De kommer dar att visas dels i en permanent utstallning men med mojlighet till flyttbara 
utstallningar. Dessutom kommer Posten att :fa utrymme i museet tva veckor vmje ar for en 
specialutstallning i samband med Frimarkets Dag. Den forvantas avhallas i samarbete med lo
kala frimarksforeningar och skall specialiseras pat. ex. design, teckningar av frimarken m.m. 

Det nuvarande postmuseet i Hafnarfjordur kommer att stangas och dess viktigaste foremal 
flyttas till Nationalmuseum, dar de battre kan visas an vad som ar mojligt i de nuvarande, 
opraktiska lokalema. 



New bridge cancels by fslandsp6stur hf. 7. 

30 mm. type 88b1 . 
Sent to postoffices ·late Dec. 1999. 

27.5 mm. 

Roller type R6b- sideway ~ 
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Mer om Thomsen-korten 

I Rapport nr 108 skrev jag om ett brevkort, siint som trycksak, som den inom isliindsk filateli nagot obskyre 
konsul Thomsen sant till USA. Sedan dess har kortet, eller korten som det senare skulle bli, diskuterats har i 
Rapporten av Anker Jonsson och nu kommer hiir fran en annan specialist inom ornradet brevkort, Leif Fuglsig, 
ett nytt inlagg i debatten, som jag hoppas inte blir det sista. 

Leif Skriver: 
Ditlev Thomsen var den ende namngivne privatperson (spekulant) som liimnade in brevkort till i 

GILDI-overtryckning. Den 24 december 1902 far han 4 892 st av olika typer overtryckta och den 22 
januari 1903 yrterligare 3 200 sr, liven dessa ospecificerade. Dubbla kort riiknades endast av 
Felagsprintsmei)jan fOr 2 kort, det totala antalet enheter skall alltsa siittas nagot Iiigre. 

Det kan inte rada nagot tvivel om art Thomsen ansag dessa overstiimplade kort som en handelsvara. 
For detta talar att han inte anviinde dem i sin atrarsverksamhet. Jag bar iinnu aldrig, under de 20 ar som 
jag fOijt amnet i diverse auktionskataloger, sett nagon sadan anvandning av dem. 

Fran Thomsens eget kontoutdrag hos Felagsprintsmei)jan, som finns i samma bok som postens, ses 
diiremot art Thomsen den 31 oktober 1902, aUtsa kort efter det art Christian IX-helsakerna ankommit till 
island, tick patryckt300 kort med tysk, 500 med engelsk och 200 med dansk text. Den 26 november far 
han overtryckt yrterligare 475 kort med tysk, engelsk och dansk text ospecificerat. Dessa Christian IX
kort iir iiktganget anviinda under i GILDI-perioden.(se bild) 

Mycket fa av de i GILDI-overtryckta helsakerna blev anviinda, sa mot slutet av anviindnings-perioden 
bar Thomsen siikert kommit pa tanken att framstiilla nigra ior kommande efterfragningar 

Den 12 december 1903 far han overtryckt 800 kort- kontoboken upplyser inget om tryckets art- men 
min gissning iir art det ror sig om Nyarskorten. 

Om det skulle vara iikta Nyarshlilsningar till kunder atrarsiorbindelser och viinner, skulle man kunna 
tro att det var adressater pa andra islandska orter, Danmark, England och Tyskland. 5 aur. 
trycksaksporto gallde ju overallt, undantaget da lokalt i Reykjavik, dar korten var overfrankerade. 

Likaledes kan man i6restlilla sig art det skulle finnas Nyarshalsningar fran 1902- men det gor det inte 
- och i ovrigt inte varken tidigare pa ovaltypskort eller senare pa Christian IX-kort. 

Summa summarum maste jag ansluta mig till Ankers teori, korten iir specialframstallda fOr 
orderstiimpling, men de lamnar Thomsen iorst da han saljer dem vidare. 

Som en sista knorr pa saken, maste jag skriva om ert objekt som ar omtalat i Ebbe Eldrups artikel i 
islandskontakt nr 27, men som Anker miirkligt nog inte namner. 

Derta objekt skulle ju bevisa art adresserna var riktiga och art korten blev avsanda. Men det finns 
ingen ankomststiimpel! (inte heUer pa baksidan) och det skulle det ha funnits pa den tiden! Och varior 
denna onodvlindiga uppfrankering av ert trycksakskort?? Bevisen haltar alltsa betiinkligt - men det 
medges, kortet iir unikt, och gatfullt. 

De anviinda namnen och adresserna lir fOrmodligen riktiga - det iir ju liirtare att skriva efter en 
adressbok an art hitta pa 800 namn och titlar. Alia korten bar f6rmodligen anviints. Jag bar aldrig sett 
nagot oanviint. 

Till slut kan namnas att Nyarskorten finns i alia fyra i GILDI, 5 aur-utgavorna 1879, 1889, 1895 och 
1900, motsvarande Bke 7, Bke 10 samt Bke 12a och 12b, de tva sistniimnda iir de vanligaste. 

H. TH. A. THOMSEN. • .. ) l > ( :) •• - - --v\ .\h.- .. . l) 11 . 
COPENHAGEN. s \\\::- '- ' ' . - . '}I::; 1 
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Tva nya ovanliga stiimplar 

Pa det senaste Frimerker i Forum farms det ovanligt mycket bra islandskt material att tillga! Sjiilv 
lyckades jag inskaffa tva, i mitt tycke :fina brev, det ena, ett islandskt ROda Kors-brev fran krigsaren, 
och det andra, ett brjefspjald med den svara stampeln QUEENSTOWN SHIP LETfER. 

Men det var inte om dem jag skulle skriva, utan om ett brev som den hOk-ogde ordforanden i 
Goteborg hittade. Det ser, vid forsta anblicken, inte mycket ut for varlden! Ett ganska solkigt 1960-
talsbrev med 4 halvdaliga Saudarkr6kur-stamplar och en alldaglig :frankering. Men tittar man lite mera 
noggrant, ser man nagot annat, namligen 2 stamplar" Finnst ekki" och "l»ekkist ekki", d. v. s. finns 
inte och inte kand. Det har ar starnplar som varkenjag eller nagon annan pa Forum sett tidigare och vi 
inforlivar dem naturligtvis i foreningens arkiv for annorlunda stamplar. 

Om Du som Hiser det har har brev med liknande, lite annorlunda stamplar, ar jag tacksam om Du 
sander in kopior pa dem, garna i farg det gor det hela lite roligare. Det finns en hel del sadana har, inte 
direkta makuleringsstamplar, inte minst pa brev av lite senare argang och det l;lorde finnas chanser att 
hitta flera, som till exempel detta fran 1963. sekr. 

Tva frimiirksutstiillningar i island ar 2000 

Fran island har jag ocksa Ia.tt foljande E-mail fran.LIF (Landssamband fslenzkra frimerkja
safnara), news 1999. 

LIF kommer att arrangera tva samtid.iga frimarksutstallningar i Reykjavik ar 2000. Bada 
avhalls i "Kjarvalsstadir" under tiden 27- 30 juli. 

Huvudutstallningen blir ''NORDJUNEX 2000" som arrangeras enligt traditionella Nord
junexregler, aven om det annu inte ar bestamt om den nord.iska frimarksungdomen viii visa 
sina sa_mlingar enligt de nagot underliga regler som ratt under tidigare Nordjunex
utstallrungar. 

Den andra utstallningen, DIEX 2000", arrangeras i samarbete med det Tyska filateli
forbundet och klassas som nationell utstallning. Dar kommer cirka 15 tyska samlare att visa 
sina islandssamlingar tillsammans med islandska samlare. sekr. 
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Kronstampeln C 1- HAFNARFJORDUR 

Pa Goteborgsklubbens hostauktion saldes, tyvarr inte till mig, ett vackert brefspjald med vy over 
Hafnarfjordur samt pa baksidan frankerat med 2 x 3 aur. + 4 aur. Christian IX. Det markliga med kortet ar dock 
att det ar avsant till Danmark redan 1906 (tydlig ankomststampel AARHUS 16.7.06). 

En titt i kronstampelhandboken sager: "Enligt hbrsagen skall kronan i stampeln ha skurits ut omkring 1/12 
1918 da island blev oavhangigt fran Danmark". Detta ar uppenbarligen fel och styrker uppfattningen att 
horsagner skall man ta med en nypa salt, da vi nu kan bevisa att kronan och posthornet antingen skurits ut eller 
ramlat bort redan 1906. 

Att inte detta uppmarksammats tidigare ar markligt, da ju stampeln anvandes ganska flitigt efter sin ordinarie 
anvandningstid, men vara kara islandska stamplar bereder oss standigt nya fornojelser. 

C 1- HAFNARFJORDUR utan krona och posthorn pa losa frimarken ar inte speciellt upphetsande och 
ganska vanliga, trots att stampeln egentligen slutade anvandas 1903 da den ersattes av N 1a- 157. Nagon som 
heist skymt av 157:an kan man dock inte se pa kortet, sa kanske detta ar ett prov pa ett mycket tidigt "lavet 
exponat", aven om det bevisligen har gatt med posten. 

Klart ar dock att det ar dags att andra i handboken 
sekr. 

L . 
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K varvarande isliindska bre{hiroingar 

An lever nagra gamla gudar kvar uppe paden gamla sagenomspunna on dar uppe i Nordatlanten 
som, liksom ovriga nordiska lander, mer och mer borjar utarmas pa det som borde vara varje sann 
filatelists husgud, poststamplarna. 

Pa senare ar har det i island rationaliserats vaideliga och den ena p6stafgreioslan och brefhiroingen 
efter den andra har lagts ner och av speciellt den senare kategorin fmns det inte manga kvar. 

De gamla gudar (his brefhiroingar) som annu fmns kvar, (dear inte fler an att de ledigt f'ar plats i 
hOrnhyllan) ar enligt ett mail som jag ratt fran I>6r I>orsteins foljande: 

Arskogsstrond, Brer Strandasysla, Go()dalir, Hrafnseyri, Kjorvogur, Nor6urfjordur, 
Nupur, Reykholar, Vigur och JE()ey. 

En nog sa trakig utveckling! Lagger man dar till att brev som lamnas in pa nagon av dessa, skall vi 
kalla dem "reliker fran en gangen tid", frankeras inte pa gammalt satt utan stamplas endast med nagot 
som kan liknas vid vara svenska terminalstamplar, sa snart finns det vai inga stamplade islandska 
frimarken att samla. Om man inte samlar Reykjavikstamplar forstas!! 

Ett tips ar att, som har i Sverige, borja samla dessa senare stamplar pa klipp eller brev, nagot som 
faktiskt blivit ganska vanligt 

Islands postu r h f 
104 REYKJAVIK 

1 3 JAN. 1999 

18 GREITT 18 

ISLAND ~ 
880_~,'::~L1Jt:l ~!:OI!::J:<:.l~-~:':t u r 

l 20 JAN 1998 ! 
. ·· ~-· - .. ·······---·-···--·-·_; 
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Nyheter (ran island 

Frimarksprogrammet fOr ar 2000 

Fran Thor Thorsteins har foljande E-mail inkommit: 
Frimarksprogrammet rorande det islandska frimarksprogrammet for artusendets forsta ar: 

Januari 
" 
Mars 
April 
Maj 

September 
" 
Oktober 

November 

Miniatyrark till firandet av 1 000-arsminnet av kristendomens inforande i island 
islandska svarnpar (2), sarnt ett hafte med ett av dessa marken. 
Miniatyrark till hagkomsten av att 1000 ar gatt sedan Vinland upptiicktes. 
Hafte med angvait och angmaskin fran 1916. 
Europamarke ( 1 ), med samma tema som ovriga medlemslander. 
V alar ( 4 ), fortsattning pa tidigare serie: 
Sarnutgava med Vatikanen. 
Fiskar (2), fortsiittning pa tidigare serie. 
Frimarkets Dag-block, visande ankomsten av islandska nybyggare vid 
Winnipegsjon, Canada. 
islandska fjiirilar (2) 
Julfrimarken (2 eller 3), visande foraidrarna till de tretton underliga figurer 
som visas pa 1999 ars julfrimarken. 

Ja som synes ett ganska maffigt program med inte mindre an tre miniatyrark, men med forhopp
ningsvis vackra frimarken av valar, fiskar och fjiirilar. Angvaiten och angmaskinen tycker jag ocksa 
verkar intressanta och jag vantar med spanning pa att 1a se hur upphovet till arets minst sagt kluriga 
"julgubbar" ser ut. 
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Danska Ostindien V ad ar det? 

Har fortsatter berattelsen om Danska Ostindien, nu i perioden mellan 1643 - 1729, da det forsta 
Danska Ostindiska Kompaniet upphorde att existera. Men, liksom en F agel F enix, uppstod det pa nytt ur 
askan av det gamla. men mer om det i nasta Rapport. 

Masulipatam, som det sag ut pa Pessarts tid och omnamnt i forra Rapporten, var en av 
Koromandelkustens viktigaste handelscentra. Har saldes kryddor av alla de slag, men aven textilier var en 
viktig handelsvara. 

Willum Leyels tid 1643- 1648 
Under tiden hade forhallandena i Trankquebar torsamrats av dalig dtciplin och drycken

skap bland manskapet. Pessart, som sjalv var torstig, kunde inte reda ut svarigheterna nar han 
val var hemma igen Tranquebar forf()ll under hans ledarskap mer och mer och hans 
eftertradare, Willum Leyel kunde , nar han eftertradde Pessart, konstatera att han hade tre 
allvarliga problem att ta i tu med narnligen: stndigheter med naiken. sku lde r 1 Masul ipatam 
och konflikter i Bengalen som uppkommit da kaptenen pa Den forgvllte Sol. Cla us Rytter , pa 
eget bevag oppnat ett privat krig med stormogulcn 

Naiken lyckades han , efter diverse smastndigheter beveka och till och med fa honom an 
minska pa sina anspnik om gavor och tull. Varre var det med kreditore na i Masulipatam , 
varav nagra till och med forsokte ta sig till Kopenhamn fOr att dar gora ansprak pa si na 
pengar. Om de nadde anda fram har inte kunnat bekraftas . Darmed var Danmark utestangt 
fran den basta handelsstaden pa Coromandelkusten Man lyc kades ocksa fOrsvara danskarnas 
handel med andra handelsstader i omradet. 

Vad betraffar kriget med Bengalen fortsatte Leyel detta och lyckades kapa flera fartyg. 
Stormogulen sokte da fredstorhandlingar och lovade att i krigsskadestand betala 80 000 
rupier. Leyel forkastade forslaget men 1648 kom man dock overens om nya frcdsvillkor. Vad 
de inneholl vet man inget om, annat an att bengalerna inte hoi! mgagna ]often 
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Under de gagna aren hade hollandama framstatt som den starkaste kolonialmakten I 

omradet. De hade fordrivit portugisema fran Ceylon och forbjod nu danskarna att bedriva 
handel med Filippinema, Japan och Kina, samt avkravde dem tull i Malacka och annorstades. 

Leyel Hit sig nojas med detta, val medveten om hollandarnas overlagsna styrkor i Asien. 
Forhallandet till de andra europeiska landerna forbattrades dock genom hollandarnas 
overlagsenhet. Portugiserna lovade danskama fri handel i alia sina hamnar i lndien och aven 
med engelsmannen forbattrades situationen. 

Leyels stora mal var att ta Tranquebars ekonomi pa fotter. Att fastningen skulle kunna bli 
sjalvforsorjande, betala sina avgifter till naiken samt tjana en slant pa handel och tullavgifter. 
Bevarade rakenskaper visar ocksa en ratt livlig handel i Tranquebar. Den viktigaste 
handelsvaran var arrak, men ocksa pa slavar tjanade man bra med pengar. Tullintaktema 
tackte avgiftema till naiken och rackte ocksa till sold for det rataliga manskapet. 

Nagot som ocksa tillverkades i Tranquebars omnejd var salpeter, som ar en av huvud
indigriensema vid tillverkning av krut. Leyel kom nu pa ett nytt satt att tillverka krut, och 
Tranquebar blev i nu stand till att exportera denna eftertraktade produkt. Dansborg forstarktes 
ocksa under Leyels ledning, sa att den norra muren nu blev 6 ~ alnar hog. In mot muren 
byggdes palissader av palmstammar och vallgraven var nu 25 alnar bred och 6 alnar djup. 
Tranquebar var nu kapabelt att forsvara sig, sa val for anfall fran land som fran havet. 

Nagot tack for allt sitt slit fick emellertid inte Leyel. Han angreps av sin eftertradare pa 
posten som kommendant, Povl Hansen Korsor, for att ha stoppat for mycket pengar i egen 
ficka(nagot somalia hogre ambetsman gjorde paden tiden) och satt faktiskt en tid i fangelse. 
Han slapp dock sa smaningom fri och atervande till Danmark pa ett hollandskt fartyg. 

Trots det dystra slutet av hans ambetsperiod, kan man nog saga att utan hans helhjartade 
arbete med att istandsatta Tranquebar efter Pessarts misskotsel , hade nog aldrig kolonin varit i 
stand att overleva och kvarsta under danskt kommando de kommande aren utan nagon som 
heist hjalp fran hemlandet. 

De stilla aren 
Vid Povl Hansens overtagande av Tranquebar, kunde kolonins tillgfmgar varderas till ca. 

56 000 pardou, eller ungefar lika mycket pengar i riksdaler. Men torluster av fartyg, samtidigt 
som kreditorena efter Pessarts utsvavningar i Masulipatam ater gjorde sina roster horda var 
oroande. Bland annat tvingades med vald kaptenen pa Christanshavn att betala 5 600 pardou 
vid dennes ankomst till Macassar. Tillsammans betydde detta att Dansborgs totala penning
reserv inte inneholl mer an 22 000 pardou. Det gamla Christianshavn var ocksa, vid den 
tidpunkten, i sa daligt skick att hon vid aterkomsten till Tranquebar maste huggas upp. 

I Kopenhamn beslots samtidigt att inte hjalpa Tranquebar vare sig med pengar eller 
manskap. Till slut fanns endast en enda dansk soldat i fortet, resten var utlanningar av olika 
nationaliteter. Da Povl Hansen dog 1655 valde besattningen Eskil Andersen Kongsbakke till 
kommendant. Denne var en kraftkarl och lyckades trots alia svarigheter behalla Dansborg 
under dansk flagg. 

1660-talet var Eskil Andersens basta tid . Han torde fortfarande krig mot Bengalen och 
lyckades ta priser varda ca. 80 000 pardou. Handeln gick under dessa ar pa sparlaga. Naiken 
belagrade arligen Tranquebar och kravde sin tribut handgripligen. Till slut var Eskil Andersen 
den ende kvarvarande dansken. Han lyckades fonna en hollandare att resa till Kopenhamn, for 
att dar beratta om Tranquebars belagenhet. Denne nadde Kopenhamn 1668 och det ar formod
ligen hans berattelse som gjorde att man dar beslot att efter 29 ar antligen utrusta ett skepp for 
att undsatta Tranquebar. 

Det ny~ Kompaniet 1668- 1687 
I slutet av 1660-talet hade det gamla Kompaniet upphort att existera och pengar att bilda 

ett nytt fanns inte. Danrnark hade under de gagna aren forlorat Skfme, Blekinge och Halland 
till Sverige och var hart ekonomiskt ansatt. 



Trots detta stallde kronan nu krigsfartyget Faero till torfogande. Hon var bemannad med 
ca. 200 man och stod under befal av Sievert Adler. Han hade till uppgift, att om Tranquebar 
fortfarande var i dansk ago, rusta upp fastningen och sluta fred med Bengalen och andra 
fiender. Om daremot fastningen fallit i fiendens hander, skulle han aterta den med vapenmakt. 

Den 31 maj 1669 ankrade Faero upp pa Tranquebars redd och fann da, till alias forvaning, 
att Danebrogen fortfarande vajade over Dansborg. 

Da Tranquebar var undsatt satte Faero segel mot Bantam pa Java for att sluta nya 
handelsavtal. Hon fick god last och seglade sedan direkt hem till Danmark dit hon nadde i 
september 1670. 26 man hade omkommit pa den nastan 2 ar langa franvaron men det 
raknades som normalt for en sa pass lang resa. 

Medan Faero var borta, arbetades det i Danmark med att uppratta ett nyn Kompani. De 
kungliga tecknade aktier for tillsammans 23 000 rd . och kungen uppmanade sina undersatar 
att teckna egna aktier, minsta andel var 100 rd, sa att aktiekapitalet till slut nadde 162 800 rd . 
En forteckning visar ocksa att kronan bistod Tranquebar med allehanda material till ett varde 
av 95 000 pardou. 

Under tiden arbetades det energiskt i Tranquebar. Ett nytt fordrag tecknades med naiken 
som gav fastningen ytterligare tre byar fran vilka man kunde dra in skatt och fomodenheter. 
Det nya fordraget namnde 44 byar och fiskesamhallen som lydde under Tranquebar. 

Da det nya Kompaniet var bildat, sande man i fortsattningen , under aren 1670 - 1675 ut 
nya fartyg vatje ar fran Danmark. Under dessa ar forliste heller inga fartyg, men resan tog 
fortfarande lang tid och manga manniskoliv spilldes, ofta till foljd av skorbjugg. 

Antligen, efter 30 ar, slOts sa fred med Bengalen och danskama fick tillstand att handla 
tullfritt i Pipley och Balasora, samt att dar uppratta nya loger. Senare gavs ocksa tillstand att 
uppratta loger i Hughli och Ganges. De gamla planema pa handel med Kina och Japan tog 
ocksa ny fart och ett skepp, Fortuna, sandes ivag. Man lyckades faktiskt ta kontakt och en 
loge upprattades dar som fanns kvar till 1678. 

En nedgang i handeln synes ha skett da Danmark krigade med Sverige om Skane och inte 
kunde avvara varken pengar, fartyg eller manskap till Tranquebar. Skuldema till kungen av 
Bantam vaxte till 20 000 pardou, tillika dryga rantor, Trots alia motgfmgar kunde dock 
aktieagarna i Danmark under aren 1673 - 1680 inkassera 49 000 rd. i vinst. En ny aktie
teckning gav vid handen att aktiekapitalet okade med 12% till 184 000 rd. 

1682 blev adelsmannen Axel Juel kommendant i Trankquebar. Nu borjade pa nytt en 
nedgang for kolonin. Juel var inte vuxen uppdraget och forsokte uppenbarligen att mest tjana 
egna pengar pa sin position. Han levde i sus och dus och Kompaniets tidigare goda affarer 
med kungen av Bantam gick forlorade . Atskilliga klagobrev sandes hem till Danmark sa att 
till slut tva skepp under befal av Wulff Heinrich von Calnein, en preussisk officer i dansk 
tjanst, sandes ut for att "ordna upp forhallandena" Skeppen nadde Tranquebar i juni 1687 och 
von Calnein tog genast kommandot. Han lyckades snabbt ra Tranquebar pa fotter igen , bland 
annat genom slavhandel. Han aterupptog ocksa kriget med Bengalen och lyckades sa bra, 
(han kapade atskilliga bengaliska skepp) att han vid sin hemresa frankt deklarerade: "Jag 
seglade ut med tva skepp men atervander med en eskader om T' . 

Storhetstiden 1687 - 1704 
Aren 168.7 - 1704 innebar Tranquebars forsta storhetstid. De manga krigen i Europa och 

Orienten mellan England, Frankrike och Spanien, gav Danmark friare hander i Indien. 
Samtidigt som bristen pa orientaliska varor var stor i Europa, okade priserna och darmed 
vinstema. Christian V skankte i gladjeyran inte mindre an 4 fartyg till Kompaniet, vilket 
skapade ytterligare mojligheter for en !jus framtid. 

Nar dartill Tranquebar under denna tid hade en bra kommendor, Christian Pouch, som 
formadde havda Danmarks intressen i omradet syntes alit ordna sig till det basta. Totalt 
sandes, under dessa ar, 30 fartyg ut fran Danmark Endast ett av dessa forliste 1698, medan de 
ovriga nadde Tranquebar. Indiska oceanens valdsamma stormar tog dock sin tribut och 
langtifran alia nadde tillbaka till hemlandet. Vad fartygen hade med sig pa utfarten spelade 
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inte sa stor roll, allt gick att salja. Viktigast var dock den sa kallade "Dranken", d.v.s. vm, 
brannvin, ol och mumma. Returfraktema bestod huvudsakligen av peppar, ju mera peppar 
desto battre, men aven salpeter och tyger var efterfragade hemma. Vardet av dessa returfrakter 
var ofta 10 ganger sa hogt som pa de varor man hade med sig pa utresan. 

Danskama gjorde under dessa ar ven affarer med Athein, en stad med malajisk befolkning 
pa norra Sumatra. De politiska forhallandena dar var dock instabila med manga inbordeskrig 
och handeln kunde ibland ligga helt nere. Goda vinster, nar handeln dar begav sig, kunde 
dock goras med slavar. Von Calnein tjanade t.ex. pa en enda resa 12 000 rd. enbart pa slavar. 

Men aven slavhandeln hade sin upp och nedgangsar. Daliga skordear gjorde t. ex. att 
befolkningen tvangs salja sig sjalva, eller sina bam, som slavar for att overleva, medan det 
under goda skorddh, nar befolkningen kunde livnara sig, var bri st pa slavar. 1696 var ett bra 
ar for slavhandeln, 1698 ett daligt. En frisk man betingade pa slavmarknaden i Bantam ett pris 
av 40- 60 rd., medan en vacker kvinna kunde kopas for 20 - 30 rd. 

Med naiken hade Tranquebar under dessa ar oupphorliga skannytslingar, medan man med 
Bengalen forsokte skapa fred for att kunna ateruppta den viktiga handeln med peppar. Det 
lyckades ocksa Andreae att 1698 sluta nya avtal med stonnogulen samt att uppratta en ny loge 
vid Hooghlyfloden, det framtida "Danmarksnagore". 

Vid 1700-talets borjan hade Tranquebar vuxit ut till en efter danska matt ganska stor stad 
med ca. 5 000 invanare, eller ungefar lika stor som dansk landsortsstad av Aalborgs eller 
Helsingors storlek, allt omslutet av en ringmur och med Dansborg som forsvar for anfall fran 
havet. 

Tillbakagang 1704- 1716 
I juni 1704 ankom John Sigismund Hassius till Tranquebar tor att ta over kommendant

posten efter Jorgen Bjorn som avlidit stax innan. Han forde med sig Kompaniets for
hoppningar om fortsatt framgang och ordning och reda inom handeln. Sa blev nu inte fallet. 
Hassius synes huvudsakligen ha satt sina egna affarer fore Kompaniets. Detta var nu ingen 
nyhet for agama och de grundlaggande orsakema var de usia lonema. Hassius kunde t. ex. 
inte leva standsmassigt pa de 600 rd. som han folijanade arligen som kommendant utan var 
tvungen att skaffa sig extrainkomster. Det var ocksa allmant kant att de hogt uppsatta 
tjanstemannen ute i koloniema sag till att deras egna fonnogenheter vaxte under de ar de 
befann sig utomlands. Sa lange det skedde med en viss finess och handeln gav overskott, sag 
man mellan fingrama med dessa oegentligheter, men under Hassius tid synes de et,rna atTar
ema ha tagit overhand och Tranquebar gick med ett rejalt underskott, nagot som ocksa 
papekades fran Kompaniets sida. Hassius forsvarade sig dock och menade att affarema inte 
gick sa bra langre, nagot som i viss man var riktigt. Den tidigare sa lonsamma slavhandeln 
hade t. ex. upphort. Hassius var mycket skicklig i att tala i egen sak och forsvarade sig mot 
alla angrepp med den aran. 1708 sokte han avsked fran sin post men nekades detta. Han blev, 
trots otaliga protester fran Tranqubars innevanare och aktieagare i hemlandet, kvar i sitt 
ambete anda fram till 1716, da han kunde resa hem, medforande en sa ansenlig fonnogenhet 
att den gav honom mojlighet att 1718 kopa sig ett adelsbrev och anta namnet "Lillienpalm". 
Han dog som amtstiftsmand. 

Kompaniets ekonomi var nu ater pa tillbakagang och trots att det under 1700-talets forsta 
tio ar betalades ut 190 000 rd. till aktieagama, saknades pengar till driftskostnader. Man sande 
annu ut tva skepp per ar till Tranquebar men hade ottir da manga av dem forliste. 

1709 utbrot sa det stora Nordiska kriget och ekonomin anstrangdes ytterligare: Ett statstill
skott pa 50 000 rd. lattade litet pa svarighetema, men 1715 sag man sig nodsakade att sanda 
en kaparkapten pa skeppet Salvador till Indien. Nagot resultat av dennes aktiviteter marktes 
dock inte. 
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Upplosning 
Ar 1721 fanns inga pengar kvar och Kompaniet kunde inte langre sanda ut nagra skepp till 

Tranquebar. Kommendant dar var da Ulrich von Nissen, men inte heller i Tranquebar fanns 
langre nagra pengar for att kopa varor till handel.1722 och 1723 sandes visserligen fartyg ut 
men de aterkom inte forran 1729 och da utan returlast. 

Den 8 oktober 1729 skrev Det Ostindiske Kompaniet till Tranquebar och meddelade att det 
avsagt sig all handel och utrustning samt att kungen sjalv nu skulle overta Kompaniet och 
fastningen. Darrned upphorde det andra Danska Ostindiska Kompaniet att existera. 

Trots allt upphorde inte all handel I Tranquebar. lntressenterna bemodade att halla den 
igang och skapade ett nytt aktiesallskap dar kronan valvilligt stallde upp. Det nya sallskapet 
fick samma fri och rattigheter som det gamla haft och redan 1729 utsandes tva skepp till 
Tranquebar med ett aktiekapital om 65 000 rd. Samtidigt utnamndes Diderich Muhlenport till 
ny kommendant pa Dansborg. Och sannerligen, det nya sallskapet gjorde succe. 1730 kunde 
tre nya skepp utrustas for att sandas ivag, ett till Kina och tva till Tranquebar. Darmed lag 
vagen oppen for det nya Kompaniet. 

Et forbnvse nde syn : 

Dannebrog pa Dansborg 

Nar orlogsskeppet Frero ankrade upp pa Tranquebars redd, var det 25 ar sedan som kolonin haft nagon 
kontakt med hemlandet och man trodde allmant i Darunark att den gatt forlorad. Forvaningen var darfor 
stor ombord pa fartyget, nar man sag att Danebrogen fortfarande vajade over Dansborg. 

Kvadranten och solringen. 

Med dessa enkla hj~lpmedel 

bestMmdes solhMjden och d~rmed 

ett farty g s position i f orha ll

ande till breddgraden. 
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V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM 

Torsd. 13/1 

Torsd. 3/2 

Torsd. 2/3 

Torsd. 6/4 

Lord. 13/5 

GOTEBORG 

Torsd. 13/1 

Torsd. 10/2 

Torsd. 9/3 

Torsd. 13/4 

Torsd. 11/5 

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

Tema: Antikva och Grotesk-sHimplar. Litet foredrag om dessa 
tidiga stamplar. 

Tema: fsHindsk luftpost. Genomgang av Max Nergaards artikel 
ur en gammal Rapport. Tag med egna obekt! 

Arsmote. Efter detta visas en samling marginalnummerfyrblock 

Tema: Blackmakuleringar. Sekreteraren visar sin samling av 
dessa intressanta, for island ganska speciella makuleringar. 

Sedvanlig varavslutning hemma hos Lei£ Nilsson i Norrtalje 
kl. 12.00. Liten auktin samt mycket annat smatt o gott. 
Anmalan till Lei£ Obs andrad dag fran december-Rapporten!! 

GARDABO, Garverigatan 2. SpruvagnshcUlplats 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 mott pa motena ! 

Visning av diabilder ur Holger Crafoords fantastiska 
u ts tallningssamling 

Arsmote. Efter motet visning av film fran 
fslandsresan 1973. 

H6pflug ftala 1933. Vi far, fran Stockholm, nersant foreningens 
insamlade kopior pa nu registrerade och kanda forsandelser och 
vi ser pa utgavan i dess helhet och dess speciella historia, 

Vi firar klubbens 35-arsjubileum och blir severade minnen fran 
de tidigare aren och givetvis blir det nagot att fOrtara, kvallen till 
ara 

"Ett brev kan beratta sa mycket'' Kaseri runt nagra intressanta 
brev fran island o Faroarna 

OC!Jl GLO!M ?{U I?{PE 'BO$/I'D'ESS.Yt fJJ.YtPU!M !!! 



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

Islandsklubben i Goteborg 
Postgiro 26 73 70 - 5 
Ordforandc 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
4 I R 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pemerfors@swipnet.se 

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

Sekreterarc 
Kaj Librand 
Dirigentgatan 2 
421 38 Vastra Frolunda 
Tel 031- 49 23 49 

Vern viinder jag mig till niir jag har fragor rorande fdljande? 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
76 l 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0 l 76-420 85 
Leif.A.N ilsson@telia.com 

Kassi.ir 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 - 134 88 

Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren Islandssamlama/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren lslandssamlama 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna/Islandsklubben 
Auktioner i Rappotien Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i bvrigt Ordforande Islandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften fdr 2000 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
His time to pay the annual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Fo.!jande har INTE beta It for ar 2000:160,444,606,663,687,782,784,803,813 

Foljande har att inbetala en rest: 302{60.-) ,479(10.-), 496(12.-) ,513(58:-), 
526(37.-),540{40:-), 588(67.-), 624(15.-), 625(30.-) ,655(11.-), 
791(70.-), 798(70.-) ,802(70.-) 

Medlemmar boende utanfdr Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ EL £ (kan ej Himt belopp 
sandas overfiires restbelopp till niistkommande ar). 

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

VIKT.IGA DATUM F()R lSLANDSSAMLARNA. 
Nordia 2tl00 17- 19 mars 2000 SOLLENTlJNA 
26 - 28 Jan 2001 Nordia 2001 i Tucson Arizona liSA Resa med lslandssamlarna lntresse till Johnny 031-54 88 78 
Hafnia 2001 Kopenhamn oktober 2001 

MANUS STOPP FOR JUNJ RAPPORTEN AR 10 MAJ 2000 

SE V AR HEMSIDA PA INTERNET, UNDER SFF.SE 

AUKTION I RAPPORTEN INSANDES SENAST DEN 2000.04.15 TILL LEIF NILSSON,SODERSVIK 
_20742.761 94 NORRT ALJE 
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