
Nr 118 juni 2000 

Foreningen islandssamlama 
Per Olov Abrahamson- Soderberga aile 3 8 - 162 51 Valhngby 

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

Kiira viinner 

Varsasongen ar nu slut och vi Ia.r nu alia forsoka njuta av sommarens frojder i form av 
grasklippning, paiande i rabatter, regn, getingar, myror, mygg, kanske ett och annat ofrivilligt 
bad och mycket annat. Kanske kan den har Rapporten ge nagon lindring i alit elande under 
det iatal timmar som du har mojlighet att fordriva i hangmattan. Den ar ganska laddad med 
diverse artiklar, kanske inte sa mycket om filateli, men det finns ju annat har i livet som kan 
vara vart en massa. 

For oss som bor i Stockholm, har det varit en ganska hektisk var! Ganska manga av oss har 
varit hart involverade i NORDIA 2000, som under en hektisk vecka tog bade musten ur oss 
och all tid i ansprak. Manga medlemmar jobbade nastan heltid under denna vecka, fran tidigt 
pa morgonen till sena kval1en, andra hoppade in nar mojlighet gavs. Den som nog slet mest, 
snart 80-arige Kalle Borin, ar vard all aktning och jag forstar inte att han holl ihop nar vi rev 
utstallningen pa sondagsnatten. 

Att NORDIA 2000 blev en succe vet alla vid det har laget. Det finns dokumenterat i 
fackpressen och intet mer behover har ordas om detta. Kanske dock, att till och med Nordisk 
Filateli gav oss en eloge om an knapphandig. 

En annan utstallning med betydligt hogre status, "The Stamp Show 2000", kan ni lasa om 
inne i Rapporten 

Varens moten i Stockholm har annars varit "hyfsat" besokta, men vi har plats for fler! Sa 
alia ni som bor inom rimlig restid fran Stockholm ar naturligtvis hjartligt valkomna! Hastens 
program finner ni i slutet av Rapporten. 

Av den auktionsverksamhet som forevarit under varen ar det val bara H0jlands Gene Scott
auktion del 2, som natt nagra storre hojder. Har satdes det som inte platsade pa hostauktionen, 
men dar fanns anda inte mindre an tre skillingbrev och massor med andra tina brev och 
stamplar. Ni som rakar ha kvar katalogema fran des sa bada auktioner bor spara des sa!. De 
kommer att bli eftertraktade som referensmaterial med sina tina fargbilder och bra 
beskrivning av materialet, aven om vissa danskar tycker annorlunda. Annars "sakra" 
auktionsfirmor som Frimarkshuset, Lars Tore Eriksson, Nelleman & Thomsen m. fl. med 
normalt hyfsat islandskt material har denna var inte rosat marknaden! Ja de har rent ut sagt 
haft erbarmligt daligt material till forsaljning! 

Foreningen har darfor inte lyckats inhandla nagra samlingar for utstyckning. Men var. 
lugna! ''Den Strange" har en hel del pa lager, tillrackligt for art vi m'igot ar framat kan forse er 
med smaauktioner bade pa moten i Stockholm och i Rapporten. 

Till hasten har vi ocksa Goteborgamas Stora auktion att se fram emot. Johnny har redan 
tillrackligt med bra material och han sager art denna auktion kommer art bli lika bra som de 
senaste, och de har ju varit ovanligt bra. Sa spar era surt forvarvade slantar till hostauktionen 
den 7:e oktober. 

Med detta viii jag onska er alia en skon sommar och valkomna tillbaka i host. Jag raknar 
med att den forsta host-Rapporten som vanlig dimper ner i era brevlador nagon gang i mitten 
av september 

sekr. 
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Nar jag an en gang fattar pennan for att skriva nagra rader, ar det med stor gladje jag kan 
konstatera att NORDIA 2000 blev en valdigt fin utstallning! Det ar roligt att det gick att 
arrangera en utstallning som lockade sa mycket folk, som inte bara besokte handlama utan 
aven tittade pa samlingama. 

For oss islandssamlare fanns det tyvarr inte sa manga samlingar att titta pa. Jag hittade bara 
fyra med marken fran island och nagra fran Danska Vestindien, Gronland och Faroama. 

Pa en stor utstallning som NORDIA traffar man alltid en del medlemmar som normalt inte 
har mojlighet att delta pa vara sammankomster. Foreningen avholl aven ett mote dar Johnny 
fran Goteborg talade om forfalskningar. Efter att ha hort honom skyndade man sig hem for att 
kolla upp sina egna marken. Jag tyckte det var roligt att se bland manga andra att Olafur 
Eliasson, Ebbe Eldrup och Sigurour Petursson deltog i motet och att de kunde komplettera 
Johnny och intyga att det han namnde faktiskt stamde med verkligheten. 

Alia som jag talat med tyckte att det var en verkligt fin utstallning. Lite av aran skall val vi 
i islandssamlama ta at oss da det var manga av vara medlemmar som gjorde en stor insats och 
offrade manga timmar for att det skulle bli en bra utstallning. En stor eloge till dem. 

Nagra av oss har besokt varldsutstallningen i London, dar det inte heller fanns sa manga 
samlingar fran vara omraden att titta pa. Jag kan inte forsta varfor man inte ger Inorioi 
Pals son stort guld, det maste ju vara den basta islandska samlingen for narvarande. K valiten 
ar utmarkt och inte vet jag som eventuellt kan saknas? 

Nu som avslutning en liten fraga. Pa Edinburgh-stamplama finns det nederst ett nummer. 
Ar det ett nummer som tilldelats en viss posttjansteman och ar det i sa fall ett personligt 
nummer som man inte lanade ut till nagon annan? 

Slutar nu som vanligt med att onska er en trevlig sommar och nagon regning dag da det 
kan vara roligt att ta fram markena for att kolla vad som saknas. Ha en bra sommar onskar 

~ 
• ··<:S=" 

Stig Osterberg . 

En bild fran motet pa NORDIA 2000 
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Mote 213 2000 

Tillika arsmote med 12 narvarande medlemmar. Inga stora forandringar i styrelsen: Omval pa ordforande och 
sekreterarposterna, George Sund blev ny klubbmastare och "ynglingen" Mikael Mag-nusson valdes till ny 
styrelsesuppleant. 

Under punkten ovriga fragor diskuterades Foreningens kommande 40-arsjubileum ar 2002, liksom ett 
landsortsmote i Orebro i host. Mer om detta i nasta Rapport. 

Foreningens ekonomi ar god och ingen hojning av medlemsavgiften foreslogs . Det ar alltsa fort-farande lika 
billigt att vara medlem i Tslandssamlarna som forut, 80 kr. 

Kvallens narvarolotteri vanns av Karl Erik och trostpriset gick till "den strange", som kvallen till ara bjod pa 
landgangar till det egenhandigt kokade kaffet. Tank om alia foreningar hade en sa gentil kassor. 

Innan genomgangen av SFF:s urvalshaften hOll ordforanden sin sedvanliga nummerstampelauktion som for 
kvallen nadde oanade hojder, men sa fanns ocksa alla freakarna pa plats." Den strange" gnuggade naturligtvis 
sina hander! 

Mote pa NORD/A 2000 

Mote sarnlade 19 medlemmar vilket ar mycket gladjande, har fanns faktiskt aven saval islandskt som danskt 
deltagande i form av Olafur Eliassen och Ebbe Eldrup. 

Efter de vanliga inledningsfraserna av ordforanden kom Johnny Pemerfors igang med sitt foredrag om 
islandska forfalskningar. Johnny har en ganska diger samling falsifikat som han under en lang foljd av ar samlat 
ihop. och visade nu dessa med overheadbilder. Han tick aven hjalp av 6Iafur och Ebbe, bagge juryman, med 
forklaringar till bilderna. Tyvarr ar inte de islandska frimarkena forskonade fran forfalskningar, men manga av 
dem ar dessbattre latta att avsloja bara man kanner till nagot om dem. 

lngen forsaljning fick forekomma under utstallnings-dagama, enligt avtal med NORDIA 2000, men en liten 
intern auktion smog vi alla fall in och den gav, som vanligt, ett gott resultat 

Mote 614 2000 

En harlig varkvall med 11 narvarande medlemmar. Ordforanden tog upp en del fragor infor den kommande 
forbundskongressen i maj, speciellt forbundsledningens forslag om hojd medlemsavgift med 40 kr, nagot som 
sakert kommer att diskuteras livligt pa kongressen. 

Narvarolotteriet vanns av den verkliga turgubben Hilmar som vinner sa fort han visar sig pa ett mote. 
Trostpriset gick till den i dessa sammanhang hart provade sekreteraren. . 

Det diskuterades aven om foreningen skall arrangera en resa till ALEX 2000 i Marieharnn i slutet av augusti. 
Leif tick i uppdrag att sondera mojligheterna om en resa och besked ges pa varavslut-ningen hemma hos honom 
i maj . 

Nummerstampelauktionen inbringade en del pengar i kassakistan, medan intaktema fran forbun-dets haften 
denna gang knappt tackte portokostnadema. 

Mote 1315 2000 

Var och avslutningsmote for sasongen hemma hos LeifNilsson med 13 deltagare, varav fYra fran landsorten 
Inga meddelanden eller skrivelser hade inkommit, daremot invaldes tva nya medlemmar. 
Fran Nordia 2000:s litteraturexponat har foreningen erhiillit tva stycken Norge-kataloger, vilka kommer att 

auktioneras ut inom foreningen. George Sund rapporterade fran Forbundskongressen, bl. a. att arsavgiften ater 
hojts. Votering hade dock behovts for att detta skulle ga igenom. Lantsortslotteriet vanns av nr 381 Erik 
Widerlof fran Uppsala som sa smaningom kan vanta sig en postfrisk serie Handskrifter fran 1953 pa posten. 
Medlemslotteriet vanns av Kjell och trostpriset gick till Asmundur. 

Leif informerade om resa till Marieharnn och ALEX-utstallningen dar i slutet av augusti. Tyvarr ar alla 
hotellrum uppbokade i staden, sa intresserade f'ar rakna med en dagsresa istallet. Motet diskuterade ocksa 
mojligheten att delta i Malardalstraffen i Torshalla 31 mars 2001. 

Sa till dagens nummerstampelauktion som tillsammans med nagra moderna, vackert stamplade marken gav 
ett mycket gott resultat. Forbundets haften var derma gang nagot battre an forra motet och nagra fYnd gjordes av 
somliga. 
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Mer om helsakerna med motiv 

Stig Osterbergs vadjan om mer information om helsakema med motiv har inte forklingat ohbrd! 
Denna gang ar det den flitige tandlakaren fran Ringk0bing, Leif Fuglsig som ater vassat pennan och 
skrivit ner historien om ett av de kort som Hans von Strokirch visade i forra Rapporten. Pa kopet f'ar vi 
dessutom information om hur dessa kort anvants, om hur tyskarna byggde jarnvaga:r i Afrika, porto
satser, ankomsten av de nya helsakerna till island samt reda pa att det dar med att samla vykort 
minsrum inte ar nagon nymodighet utan en foreteelse som forekom redan vid forra sekelskiftet. . 

Leif skriver i ingressen till sin artikel om min "f"Orsvanskning" av hans danska text i forra 
Rapporten. Den berodde i grunden pa att den artikeln var handskriven och att jag tidigare !att pa 
moppe av Eivind Kolstad for att jag, nar jag forsokt skriva av en norsk text rakt av, misslyckats med 
detta kapitalt. Eivind kallade mitt forsok for "svorsk". Darfor tankte jag att det var bast att oversatta, 
sa gott det nu gick. Den nya artikeln ar daremot skriven pa maskin och da ar det lattare att ta in den 
som den ar och Rapportens vittra lasare klarar ju numera danskan lekande latt. 

Leif tycker ocksa att jag skall visa det uppfrankerade brevkortet som namndes i hans forra artikel 
(tyvarr kom det inte med da pa grund av platsbrist). Jag f'ar darfor be dig ta fram den forra Rapporten, 
lasa det sista avsnittet i Leifs artikel dar ochjamfora med bilden som finns sist i denna artikel. 

Ringk0bing, den 2 7- 3-0 0 

Bedste Redakt0r, 

Din "forsvanskning" af mit indl~g i sidste Rapport var helt OK, 
blot var jeg lidt ked af, at billedet af det adresse~ndrede og opfran
kerede Nytarskort ikke var kommet med. De fleste l~sere vil nok have 
sv~rt ved at forsta, hvad det er , jeg refererer til. Billedet kunne 
evt. bringes i n~ste nr., men jeg ved ikke om du synes deter en ide? 

- 0 -

Som en opf0lgning af Stigs og von Strokirchs omtale af motivhel
sager, sender jeg her billede af et pa mange mader interessant eksem
plar af disse. 

Det er igen Agnus Munck som er afsender, vises af gummistempel i 
0. v. hj0rne (han hedder altsa ikke Magnus) og kortet er et Bke 12b, 
opfrankeret med 4 aur tofarvet, sendt fra Vopnafjordur 10-12-(02)xk±x 
til et sa eksotisk bestemmelsessted som Tysk 0stafrika (Tanzania). 
Transitstemplet Frederikshavn 27-12-02, Tanga (havneby) 18-1-03 og 
endelig ankomststemplet Pangani 19-1-03. Pangani ligger inde i landet 
ved den af tyskerne anlagte jernbane derfor den hurtige sidste etape. 
40 dages transporttid - ganske p~nt - nar man t~nker pa den lange rej
se kortet har foretaget. Island - Frederikshavn med skib, derefter med 
tog til Hamburg og derfra med skib via Suez-kanalen. 

~ Bagsiden viser Skogafos (Island nr. 6) og har en l~ngere tysk , 
handskreven tekst, som sikkert er fortsat pa et andet kart. Munck send
te ofte kart i serier med fortl0bende tekst. Med tekst har kortetikke 
kunnet ga som tryksag og er f0lgelig underfrankeret med 1 eyr, hvilket 
man i Vopnafjordur har valgt at averse. 

Men deter ikke bare dette man har "overset", for faktisk er bade 
helsag og opfrankering pa dette tidspunkt ugyldige. 

Jeg tillader mig her at citere "Jonsbok" (noget forkortet): 
7-}0-1902 ankommer Chr.IX postfrim~rker og helsager til R.vik 

med "Laura". 
9-10 annonceres frim~rkerne at v~re til salg og samtidigt ugyldig

g0res de gamle ovaltype frim~rker og helsager fra dags data. 
10/11-10 sendes de nye frim~rker/helsager med "Laura" og "Ceres" 

til Vest~·ordene og Nord island (sa langt som til Akureyri). Derpa forde
les frim~rkerne til de 0vrige poststationer i de f0lgende dage og uger. 

Savidt "Jonsbok", men da posten pa 0stisland naturligvis ikke blev 
sat i sta indtil de nye frim~rker naede frem, star vi her overfor en 
validitetsm~ssig grazone, hvor de gamle m~rker blev brugt et ubestemt 
stykke tid endnu. 
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Jeg skulle dog tro, at Vopnafjordur sa sent som 10-12 ville have 
modtaget de nye frim~rker/helsager. 

En sandsynlig forklarin~ kan v~re, at Munck ikke personligt afsend
te dette kart (og sikkert adskillige andre) fra Vopnafjordur, men sendte 
dem til Postmesteren, forudfrankerede i kuvert fra Danmark. Postmesteren 
har sa blot videreekspederet uden anm~rkning (Danskeren kunne jo formo
dentlig ikke kende til ugyldigg0relsen), og situationen havde jo indtil 
fornylig v~ret temmelig flydende, sa hvem skulle overhovedet g0re ind-

sigelse. 
Muncks privatfremstillede kart var bestemt til at sende til medlem

mer af de dengang florerende postkortklubber. 1897 oprettedes f. eks. 
"Allgemeiner Centralverband fur Ansichtskartensammler", som i 1912 
kunne m0nstre 11000 medlemmer over hele jorden. 

I betragtning af, at alle Muncks kart er sendt til Tyskland med om
rader samt til 0strig/Ungarn, kunne det udm~rket v~re denne klub han var 
medlem af. 

Munck havde brug for interessante kart at sende ud i verden, for 
·elv at kunne fa ligesa sp~ndende billedkort tilbage. Mange andre har 
~den tvivl gjo¥t ligesa, det specielle ved Munck er blot, at han brugte 
helsager til sit formal. De nummererede motiver fra Island findes dog 
ogsa pa alm. brevkort. 

Munck fik ikke sine helsager overtrykt I GILDI, og Chr.IX helsager 
' ed motiv har jeg aldrig set, sa det her viste kart er det seneste kend
ve fra Island. 

Leif Fuglsig 
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Baksidan av Skogafoss-kortet med tydliga stiimplar som visar f"ardvag och tiden det tog fran 
Vopnafjordur till Pangani i nuvarande Tanzania. 
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Och har en bild av det uppfrankerade Thomsen-kortet som Leif skrev om i den f"drra 
Rapporten 
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N a got om forfalskningar av isHindska frimarken 

Ett urdrag ur Sollentuna Filatelist- Klubbs katalog till utstallningen SOLEX 10 

av Bernhard Beskow och Lars Ingemann 

Under senare ar har inga frimarksforfalskningar vi sat sig, men fran tidigare ar finns en hel del att tala om. 
I stort sett kan forfalskningarna delas in i tva grupper: rena forfalskningar och forfalskningar gjorda med 

originalklicheer. 

Rena forfalskningar kan delas upp i foljande grupper: 
1. Skillingmarken och deras stamplar. 
2. Aurmarken 
3. I>rir-marken 
4. i GILDI-marken 
5. Brev. 
6 . Stiimplar 

F orfalskningar med till gang till originalklicheer ar: 
1. i GILDI-marken 
2. Alltingmarken 

Av skilling-markena ar alla ordinarie valorer forfalskade av Spiro i slutet av 1800-talet. de ar aven 
pasatta en stiimpel. Bade sjalva forfalskningen och stiimpeln ar av sa primitivt slag att ingen kan Juras av 
dem. Fargema avviker starkt fran de ordinarie, tandningen likasa och dessutom saknar de vattenmarke. 

Battre forfalskningar, formodligen fran Osterrike eller Tyskland finns. Har skiljer sig dock siffroma och 
papperet i sa hOg grad fran originalet att man latt upptacker skillnaden. 

Betraffande stiimplar pa skilling-marken ar detta ett svarare problem. Som akta betraktas de stamplar, 
som Facit betecknar med D 2 och A. Som efterstiimplade (ej oakta) raknas G 1b och G 1c. Dock kan det vara 
svart att bevisa att stamplarna D 2 och A paslagits under den tid markena var portogiltiga. Manga av de sa 
kallade "Antikvastiimplarna" var namligen i bruk langt efter det att skillingarna var giltiga som porto. 
Generellt erkannas de emellertid som akta om de har stiimplar av de tva forsta typema. 

Av Aur-markena har forfalskningar upptackts av 5 aur. bla och 20 aur. lila. Aven dessa har avvikande 
farg och tandning samt saknar vattenmarke. · 

~rir-markena har varit ett kart omrade for forfalskarna. Sma upplagor, hoga priser och relativt latta att 
forfalska. Manga kan man enkelt upptacka, men det firms aven valgjorda och for den ovane omojliga att 
avsloja. Ett intyg fran S. Gronlund, Kopenhamn ar i manga fall den enda garantin for att dessa patryck ar 
oantastbara. 

i GILDI-markena uppvisar en stor flora av forfalskningar. Aven har ar vissa marken sa dyra att 
forfalskarna lockas av goda fortjanster. Da man vet att dessa trycktes i atta olika tryck, alla kanda och 
avbildade, kan man med hjalp av 0-kombinationema och ,-kombinationema. (komrna) upptacka flertalet av 
dess forfalskningar. Dock ar ett intyg av Gronlund att rekomrnendera 

fslandska brev av aldre argang (t. o. m i GILDI) bar tas med viss reservation. Dear sa pass sallsynta att 
manga f"orsok gjorts att "nytillverka" sadana. Marken med nastan hela stiimplar ha pasatts kuvert av gammal 
typ eller ocksa ha kuvert med modema metoder "antikverats", stamplarna ha fyllts ut till fulla cirklar, 
antikverat black har anvants o.s.v. Kunskapen om isiandska portosatser har dock varit sa bristf"aliig att man i 
de fiesta fall kan avgora om brevet ar heit akta. 

Av falska stiimpiar marks egentligen endast HRAUNGERDI. Den akta stiimpein har bokstaver och siffror 
i antikva stil, den falska har bokstaver i antikva men si:ffi"or i grotesk stil. Datum i den falska stiimpeln ar i 
regel 7/8, men den forekommer (salisynt) med annat datum. Denna falska stampei har anvants fram till och 
med i GILDI. 

Forutom rena forfalskningar av i GILDI finns patryck med originalklicheer, gjorda av personer, som pa 
fritiden hade tiligang till tryckeriet och dar tillverkade alit vad fiiateiistisk fantasi kunde uppbringa. 
Omvanda, dubbla och omvanda d:o, rOda och svarta, rattvanda roda pa det ena och omvanda svarta pa 
grannmarket, forskjutna och sneda. Som narnnts, alla atta tyckf"orfarandena ar kanda och alit som ligger utom 
dessa, anser vi suspekta. 
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Alltingsmarkena erbjods island som gava av en organisation i Wien, "Islandsvannema". Derma atog sig 
att bekosta tryckning av markena till Alltingets 1000-arsjubileum. islandska postverket skulle :fa 300 000 av 
varje lagvalor och 17 000 av de hOgsta valorena. Mellanliggande valorer i fallande upplaga ju hOgre val oren 
var. den verkliga tryckupplagan blev dock 1 000 00 mer an varje markes bestarnda upplaga. Den 
overenskomna upplagan sandes till island, resten bOrjade "islandsvannema" prangla ut De blev dock relativ 
snart upptackta och vad som fanns kvar drogs in och forstordes. Tyvarr finns inga uppgifter om det 
utpranglade antalet, men det torde vara relativt sma kvantiteter. Nuvarande marknadspris torde vara fullt 
berattigat for dessa populara, vackra mark en. A v Alltingsmarkena finns en mas sa provtryck, fargavdrag, 
originalprov med mera som alia tills vidare skall ses med en viss eftertanksamhet Fragan ar om man 
nagonsin kommer att :fa fullstandigt redogjort for allt som hant med islands verkligt populara storserie. 

De marken som patrycktes till tjanstemarken har dock den upplaga som katalogema anger. Overtrycken 
gjordes i island och ingenting har annu frarnkommit om att de skulle frnnas forfalskade eller ha storre 
upplaga an den kanda. Enligt var asikt, ett av islands battre objekt. 

Av modemare forfalskade marken marks "juvelerare Licht's" falska 10 kr. - patryck. De ar mycket 
sallsynta. H6pflug itala-markena varnas for i manga kataloger for falska patryck. Detta torde dock vara feL 
Efter stold fran islandska postverket i borjan av 1930-talet, kom en del av dessa marken ut pa marknaden, 
vilket gav upphov till ryktet om att de forfalskats. Fel- savitt vi vet idag. 

Forutom ovanstaende riktiga fcirfalskningar fmns, som betnlffande andra landers dyrare marken, fdrsok 
att gora om markena till nagot som de inte var fran borjan. Oregelbundenheten vid tandningen av islands 
tidiga marken bar fresta manga till att klippa av tandema for att framstillla market som ett dyrare otandat 
Omtandningar forekommer naturligtvis ocksa. Framforallt har den grovtandade Danste-fyra-skillingen 
utsatts for forsok att omvandlas till den betydligt dyrare fintandade. Omvant bar den fintandade ordinarie fyr
skillingen forsokts goras om till en grovtandad. Avensa den grovtandade 16-skillingen till en fmtandad. 
Reparationer av alia slag (helt nya baksidor ocb dylikt) fdrekommer aven pa islands dyrare frirnarken. 

Samlare av klassiskt material maste se upp, men detta galler ju ocksa alia andra landers frirnarken. 

Detta ar en av de aUra lattaste fOrfalskningarna att upptacka! 

Ser du felet?? 
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Nytt Balbo-brev 

Alit sam oftast dyker de upp pa auktionema, Balbo-breven, for de fiesta av ass bara nagot att 
dromma om! Men nagon maste uppenbarligen ha kapitalet sam behOvs och pristendensen de senaste 
aren ar stigande. Ta till exempel brev nr 280 pa Postiljonens mars-auktion. Utropspriset var 1 500 € 
(cirka 12 500 skr), men slutpriset blev sa hOgt sam 2 800 € (cirka 23 300 skr). Till detta skalllaggas 
20% provision sa att slutsumman blir nastan 28 000 skr. 

Det brevet hade vi redan i vart arkiv over Balbo-breven. 
Ett nytt brev daremot, nr 167, ropades ut pa Stanley Gibbons auktion den 16- 17 mars, men har 

var utropspriset satt till2 500- 2 700 £, alltsa mellan 34 000- 37 000 skr och till det priset skulle det 
forvana mig om det verkligen saldes. Lagger man till 20% provision pa 34 000 sa blir det nastan 
41 OOOoch da ar nag tappen nadd for brev sam man for bara nagra ar sedan kunde ropa in for mellan 
10 000 och 15 000 skr. 

En fin fargbild pa namnda brev pryder i alla fall numera vart arkiv over kanda brev, sam numera 
omfattar 123 av de ursprungliga 298. 

Lokala portosatser inom Reykjavik 

Fran 1>6r Porsteins har jag ratt ett intressant mail sam handlar om de lokala portosatsema runt fona 
sekelskiftet inom Reykjavik. !lor skriver: 

Vi har, sedan en tid tillbaka, klint till att lokala portosatser existerade inom Reykjavik fran de 
tidiga aren pa 1900-talet, men aldrig funnit nagot konkret, skriftligt bevis pa detta. Da pWtsligt, i en 
bunt med gamla dokument i ett av vara mustier , hittades ett skrivet meddelande fran postmii.staren i 
Reykjavik, Sigurour Briem, daterat den 24 januari 1900, dii.r han informerar om nya, lokala 
portosatser inom Reykjavik enligt nedan: 

Vanliga brev upp till 3 kvint 
" mellan 3 - 25 kvint 
" " 25 - 50 kvint 
Trycksaker och Korsband 
Paket 
Rek-avgift 
Inga lokala brevkort existerade 

4 aur. 
8" 

12, 
3 aur. per 20 kvint 
5 aur per pund 
samma som tidigare (16 aur.) 

For ej frankerade brev och korsband debiteras dubbla portot 
Endast vanliga brev bii.rs ut till mottagare inom staden 

Detta avslutar de tidigare tveksamheter vi haft i denna fraga. Hii.lsningar Por. 

Dr. Arno Debo avliden 

Fran vara danska vanner har inkommit uppgift om att var medlem nr 432, den tyske Bundes
priifem, Arno Debo, avlidit den 17 mars i ar. Dr Debo, sam han foredrog att kalla sig, var fodd den 17 
april 1921 och skulle alltsa snart ha fyllt 80 fu:. 

Dr. Debo val des in i foreningen 17 I 1 197 6 och har nnder arens gang forsett ass med en myckenhet 
upplysningar om islandska fOrfalskningar, nagot som han kom i beroring med som Priifer. Pa senare ar 
har han aven varit vart oga pa kontinenten niir det gallt att upptacka "nya Balbo-brev", som han :funnit 
i utlandska auktionskataloger. 

En stor filatelist har gatt ur tiden och vi lyser fud over hans minne! 
sekr. 
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Minnen (ran The Stamp Show 2000 i London 

Varfor i all vii.rlden aker man till London i den ljuvliga manaden maj, nar man i sUillet kan vara hemma och 
spela golf? Ja den fragan ar befogad, men for min egen del sa var det i forsta hand for att besoka The Stamp 
Schow 2000, min tredje varldsutstallning i rad i London. Det bdrjade 1980 da ett ganska stort gang fran 
Sollentuna FK akte ner per flyg, fortsatte 1990 da tre tappra bilade ner, bara det ett aventyr i vanstertrafikens 
London och slutligen nyligen da 7 islandssamlare tog skuttet med en val dig DC 1 O:a. 

Artes upplaga av vii.rldsutstallningen agde rum i samma lokaler som utstallningen 1980, men denna gang var 
"Earls Court", som fran borjan var en jii.rnvagsstation, betydligt mer uppiffad och dessutom anvandes denna gang 
bela lokalen, vilket gjorde att det fanns gott om plats bade for utstallningsramar och handlarstand. Detta bidrog i 
sin tur till att det aldrig, forutom pa lordagen, sag ut att vara mycket folk inne i utstallningshallen. 1980 dii.remot, 
var det trangt och stokigt och pa den tiden kunde ocksa rokarna husera fritt i lokalen sa luften var ofta ganska tat 
och osund. Som utstallningshall for frimii.rken ar numera Earls Court alldeles utmii.rkt. 

Sondag 
Samling ute pa Arlanda pa eftermiddagen, dit aven de tva fran "Feskelaget" influgna, ordforanden och fisk

samlaren, hade infunnit sig. Planet. som var av model! stdrre, avgick i nagorlunda utsatt tid och resan gick belt 
planenligt. Dock rna klankas pa den pavra trakteringen ombord, en minikopp kaffe samt en liten torr kaka var alit 
som bjods pa planet. Sa.Iunda utsvultna anlande vi till Stansted, dar den vanliga., tidsodande uttransiteringen 
paborjades. Antligen framme vid hotellet forrnligen kastades vaskoma in pa rummen och en vild jakt pa nagot 
att ata paborjades. Da klockan borjat narma sig 12-slaget var forstass det mesta stangt. Slutligen hittades dock en 
hamburgerrestaurang som boll pa att Stanga. Efter mild overtalning lyckades vi alla fall Ia nagra hamburgare, 
dessa kladdiga foreteelser, vilka intogs sittande pa en bank mitt emot Paddingtons jii.rnvagsstation. 

Mandag 
Alia tidigt uppe for att vara pa utstallningen da den oppnade. De i forvag inhandlade biljettpassen som bestod 

av ett frimarksblock med tilltryckt text "The Stamp Schow 2000", oppnade alia portar och vi slank elegant forbi 
de langa koema. 

Det var inte utan en viss nervositet som den stora jakten pa "det stora :tyndet" bland de drygt 100 handlama 
paborjades. Aber nix! Nagra sadana kunde inte omedelbart aterfinnas! De fiesta handlarna bara skakade pa 
huvudet nii.r island namndes och sa "sorry we only stock GB". Men skarn den som ger sig. Rad efter rad av 
handlare avverkades minutiost och planmassigt och slutligen, sent pa eftermiddagen, blev det napp, dels hos en 
tysk handlare som frankt svarade, "Of corurse we have everything", dels hos en engelsman som mer pa engelskt 
maner, lugnt plockade fram en rad rariteter, som man minsann inte ser sa ofta. Prisema var naturligtvis dii.refter 
och inte ens "den strange" lyckades pruta ett endaste pund. Objekten var dock av den klassen att man fick bita i 
det sura applet och "slanta av". 

Tisdag 
Anyo en dag pa utstallningen for att kolla upp att ingen handlare "glomts bort", samtidigt som genomgangen 

av de utstallda samlingama paborjades. Hii.r fanns 5 000 ramar, alia spackade med fina samlingar. Utstallningen 
var valdsamt overbokad, inte mindre an 9 000 ramar var anmalda sa att utstallningsledningen hade kunna valja 
och vraka for att ta med det basta av det basta. En enda islandsk samling hade gatt igenom detta nalsoga. En men 
ett lejon! !, Indridi Palssons fomarnliga samling "Iceland Postal Service 1836- 1902", som bara blir battre och 
battre. Nu med inte mindre an :fYra skillingbrev fran den islandska tiden och tva fran den danska. Dessutom 
mangder av vackra brev och ovanliga stamplar. 

Onsdag 
Aven onsdagen gick at till att studera samlingar. Pa eftermiddagen dock ett besok hos Skandianvian 

Collectors Club dar manga intressanta foredrag avholls. 
Pa varldsutstallningar av den har digniteten hittar man de mest underliga samlingsomraden med de mest 

forunderliga brev representerade! Eller vad sags om en samling desinficerade brev fran Italiens smastater? 
Samlingen borjade med ett brev fran Venedig redan 1497 och slutade 1856. Alit forfilateli, och inte ett enda fri
mii.rke. Metoden att desinficera brev var fran borjan med vinager, sedermera med rok. Hur det har med vinager 
gick till kunde jag inte finna nagon forklaring till i samlingens forord, men man kan val knappast ha doppat 
brevet i vatskan. Kanske nagon av Rapports kunniga lasare kan ge en forklaring? Detta bara en av manga 
markliga samlingar. Agaren i fraga erholl i alia fall Stor Vermeil for sitt besvar. 

Man tycker sig ocksa kunna marka att samlingsomradet posthistoria tar alit storre del av utstallningslokal
ema, borta ar till stor del de trlliga platningarna av he lark av t. ex Danmark nr 1 som var sa vanliga for 10 - 15 
ar sedan 

Torsdag 
Dagen agnades at shopping samt besok hos handlarna pa "Strand". Inga :tynd gjordes dock, men pubama i 

ornradet besoktes flitigt. 
Fredag 
Skaran splittrades. Nagra besokte en antikmassa nagonstans i ostra London, nagon besokte Greenwich for att 

kunna trampa pa nollmeredianen, ",tva I;l6llor pa samma stalle" som han sjalv uttryckte sig. 
Da min bag varken star till gamla ,antikviteter, som man foresten sjalv borjar att bli, eller att trampa pa 

meredianer, beslot jag att fara ut till "Ke\v Garden" for att ater ta se all blomprakten dii.rute. Tyvarr hade jag inte 
vadergudarna pa min sida och val framme i Kew borjade det att duggregna., ett regn som sedermera blev alit 
ymmigare. Men de stora glashusen i Kew kunde jag dock besoka och i ett av dem, det med nackrosoma, riiknade 
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jag till inte mindre an 13 olika arter i blom av de 32 kanda av den skona Nymphaea. Bara det var vart besoket pa 
Kew. Det var ocksa pa en bank i Kew, under ett tak uppburet av 4 bastanta kolonner, som merparten av denna 
skrona tillkommit. Darifran hade jag en grann utsikt over en grasmatta, sa dar engelsk gron, med betande gass 
och nagra vackra pinjer i bakgrunden. 

Men Kew har mycket att bjuda pa aven nar det regnar. Inne i de valdiga glashusen i Wiktorinask stil, ett av 
dem hela 180 m Jangt och med 4 880 kvm. odlingsyta. Alit uppburet av gamla gjutjamskonstruktioner med 
utsimingar och krusiduller en masse. Det aldsta av dessa hus byggdes redan 1840 och ar alltjamt i bruk. Det 
storsta tradet dar inne, tillika varldens storsta i glashus ar en honungspalm fran Chile. 1985 var tradet 18 m h6gt 
och beraknades vaga 54 ton, sa det ar praktiga doningar som vaxer har. 

En fcirdel med att det regnar nar man befinner sig pa Kew ar att man besoker just glashusen som annars latt 
gloms bort. Nu fick jag tillfalle att bese "Princess of Wales Conservatory" en ganska ny, modemt designad 
glasbyggnad som jag inte tror fanns dar nar jag senast, for 10- 15 iir sedan, besokte Kew. Har fanns en mangd 
olika miljoer, fran torra oknar med mangder av kaktusar, dessa taggiga monster som producerar de skonaste 
blommor, av vilka det har fanns ett overflod, till vata regnskogar med otaliga orkideer, dessa blomvarldens mest 
alskade och omskrivna, med de mest fantastiska former och fargkombinationer. Ni f'ar har ursiikta att jag frangiir 
frimarkssamlandet a det grovsta, men den som inte passar pa att besoka Kew nar han ar i London begar ett stort 
misstag, antingen det regnar eller ej och de 5 £ i entre ar varda varenda penny. 

Lordag 
Efter en stadig frukost i hotellets utmarkta matsal stalldes kosan till en handlarmassa, nere vid Themsen nara 

Charing Cross, som vi besokte 1996. Den giingen fanns det en hel del island dar, denna gang nastan ingenting. 
Val ute igen tog vi en promenad ner till Themsen for att titta pa Londons, som det heter "tillfalliga" nya 
landmarke, jattehjulet London Eye" pa andra sidan floden . En ganska fasansfull konstruktion som likt en 
jattespindel reser sig hogt over den omgivande bebyggelsen och f'ar Big Ben och the Houses of Parlament pa 
andra sidan floden att krympa i storlek. Vi tar, for Londons del, hoppas att det inte, liksom Eiffeltomet i Paris, 
blir en bestaende del av stadsbilden. Det hela ar , i princip, ett jattestort Pariserhjul som roterar mycket sakta. En 
tur = ett varv, tar ca. en timma och man star inne i nagot som ser ut som en glascylinder. Utsikten ar naturligtvis 
enorm, men som sagt, jag viii inte se det dar igen om jag kommer tiii London igen., det passar Iiksom inte in i 
den ovriga stadsbilden. 

Efter detta inlagg i debatten for vi ut till "The Dome", en glob-liknande byggnad pa det gamla Docklands. 
Nagot besok inne i globen blev det dock inte denna gang da dels entren var hela 20 £,(280 kr) dels bor man vid 
ett besok, ha en dag pa sig for att hinna se alit som finns dar inne. Resan stalldes darfcir anyo till The Stamp 
Show, denna gang for att kolla upp medaljfordelningen som redovisades redan pa morgonen. Har kan namnas att 
den tidigare namnda Indridi Palssons samling belonades med 91 poang och guldmedalj . 

Pa kvallen intog sa en god och narande middag pa en grekisk restaurang i narheten av hotellet. 
Sondag 
Tidig vackning fcir utcheckning fran hotellet. Farden stalldes nu till "The Blomsbury Postcard Fair" dar en 

mangd handlare med vykort hillier till. Har gjordes faktisk en del tynd av olika slag. Efter detta ett snabbt besok 
pa Brittish Museum, dar de enorma samlingarna av framfcir alit egyptiska fciremal vackte beundran. Sa tillbaka 
till hotellet dar vi skulle hamtas kl. 18.00. Eftersom vi hade gott om tid tog vi bussen. Det skulle vi inte ha gjort ! 
Av nagon underlig anledning hade just denna dag Oxford Street stangts av och biide bussar och ovrig trafik 
dirigera-des om via smagator med pafciljande trafikkaos som fciljd. Naja vi kom fram och hann, visa av nerresans 
daliga traktering pa flygplanet, till och med ra i oss en matbit innan farden till Stansted paboijades. Kl 22.15 da 
planet lyfte var det kolmorkt i London och staden bredde gnistrande ut sig under oss. Kl. 02.30 da jag stallde in 
bilen i garaget i Vailingby grydde dagen och en koltrast provade nagra tidiga flojtningar fran en tradtopp. Resan 
till London denna gang var till anda. sekr. 

\ \ 

Det silvergra blocket som fungerade som pass och intradesbiljett alia dagar pa utstiillningen. 
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Nligot tor Militdrpostsamlare 

Laser man vilr medlemsmatrikel noga kan man inte undga att uppmarksamma att det fmns en hel 
del militarpostsamlare i f'oreningen 

Inget vore mig darfor mer fjarran an att formena derma sa kurmskapstorstande medlemskader de 
allra senaste ronen inom den militara forskningen, namligen de som genom de senaste ilrens oveder
sagliga valsignelse E-mailen, ha.romdagen damp ner i datom. 

Hall alltsa tillgodo med armens senaste deimition av en ko! 

En ko ar en helautomatisk mjolkproduktionsmaskin. 
Den ar inslagen i ol<i.rgat lader och monterad pa :tyra vertikala, rorliga stod, ett i vaJje hom. 
Framdelen innehaller: 
1. Klippnings och malningsmekanism. 
2. L jussensorer 
3. Luftintag och utblas. 
4. Murbracka 
5. Mistlur. 
Bakiindan inneh31ler: 
1 A vfallsspridningsapparat. 
2 Automatisk flugsmalla. 
Mittdelen innehaller: 
En hydrokemisk omvandlingsanlaggning. Denna innefattar :tyra jasnings och lagringsbehallare, ett 
integrerat natverk som ar kopplat till den bakre spridnings-enheten. 
Kortfattat ar de extremt synliga dragen: 
2 tittare, 2 hakare, 4 sta-uppare, 4 hang-nerare och en vift-vift 

V ad nu detta har med islandsk ftlateli att gora ar upp till var och en att forsoka forsta! Men for vilra 
"militarer" ar allt sakert klart som korvspad. 

Visste du foresten att kossor ar miljosvin! 
Jo sa har ligger det till: Den i tidigare avsnitt namnda hydrokemiska omvandlingsanlaggningen 

producerar mangder av metan, en gas som ur miljosynpunkt ar lika farlig som koldioxid. 
En normalstor kossa producerar saledes per dag, via rapningar, ungef'ar lika mycket metangas som 

ryms i ett badkar. Om man !agger ihop gasen fran alia rapningar som kossoma i Sverige producerar pa 
en dag skulle man kunna :tylla en Zeppelinare av Hindenburgs storlek. Graf Zeppelin var visserligen 
storre an Hindenburg, men lat oss saga att tva dagars metangasproduktion via rapningar fran vilra 
kossor, latt hade kunnat :tylla Graf Zeppelin nar den besokte Reykjavik 1930, men pa den tiden var det 
nog ingen som kande till kossomas fortrafflighet inom omddet. Dar fick jag i alia fall med nagot 
ftlatelistiskt pa derma i ovrigt sa kossinriktade sida. Men var fortsattningsvis f'orsiktig om du i sommar 
nalkas en kossa med en cigarett i mungipan! Det kan smalla!! sekr. 
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Clarenville (unnet 

Den minnesgode lasaren av Rapporten kanske drar sig till minnes min Iilla skrona i Rapport nr 81, 
december 1990 dar jag fantiserade ihop en historia om det H6pflug-brev som en av Balbos piloter 
sjalv hade burit med sig pa overfarden och som ligger utanfor de ursprungliga 298 breven. 

Brevet i fraga hade pa baksidan en mystisk, :fYrkantig stampel "POST OFFICE CLARENVILLE", 
som inte fmns med pa nagot av de officiella breven och harstarnmar fran en stad som jag da inte kunde 
aterfinna pa Canada-kartan. 

En som inte kunnat glomma det har brevet ar Goteborgsklubbens kassor, Lennart Engstrom, och 
haromdagen rarnlade det ner ett E mail i datom dar Lennart beskriver hur man hittar Clarenville pa 
kartan. 

Lennart skriver: 
Tack for senast! Det var trevligt att triiffas pa motet! 
Nu skall jag forsoka klara ut detta med Balbo-brevet Jag hade ju liist Dina "Funderingar kring 

ett Balbo-brev", vilka Du skrev om i rapport flr 81. Det maste ligga mycket i Dinafunderingar. Jag 
har tydligen en viildigt bra Atlas, for jag har kunnat konstaterafoljande: 

Som Du vet landade eskadern forst i Cartright i Labrador. Flyger man sedan ungefiir 60 
svenska landmil rakt soderut, sa hamnar man pa den mycket betydelsefulla jlygplatsen GANDER 
pa NewFoundland (Jag mellanlandade diir en gang med propellerjlyg i slutet av juni 1961) 

Genom Ganders samhiille gar en enda STOR bilviig. Aker man denna c:a 15 mil soderut, 
hamnar man i ett samhiille som heter "CLARENVILLE"!!! Detta samhiille har siikert ett eget 
postkontor eftersom antalet innevanare 1980 var c:a 3 000. 

Sa Din teori iir trolig. 

Tack vare Lennarts beskrivning har numera avenjag lyckats hitta Clarenville paden fina karta som 
jag fick pa den Canadensiska ambassaden bar i Stockholm i samband med att jag skrev ner rnina 
funderingar, Men inte ens dar kunde man da tala om var Clarenville lag. 

Tack Lennart for ett fmt detektivarbete och roligt att ytterligare ett mysterium med Balbo-breven 
losts, aven om det tog drygt 10 ar. Men hur kapten Miglia burit sig at for att kunna stampla sitt brev i 
Clarenville, lar nog forbli hans hemlighet! sekr. 

0 

····· ..... 
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Hva er rett oortotakst? 
I 

Enkelt, sier du kanskje. Kj0p Brian Flacks utmerkede bok og les! 
Vel og bra, men grunnen ti I sp0rsmalet mitt er at jeg i det siste har latt meg 
forbause over en hel masse brev, postalt brukt og alt i orden, som er enten over
eller underfrankerte. 
Jeg kj0pte for en tid siden en bunke med brev, hovedsakelig fra 1950 og -60-
tallet, og forbausende mange av dem hadde "feil" frankering. Eksempler pa dette 
fi nner du nedenfor. 
Det virker pa meg som om islandske brevskrivere og ikke minst postvesen tar 
(tok) svcert lett pa dette med hva det koster a sende brev. Jeg har funnet 
mange brev som er klart underfrankert, men som det tydligvis ikke er blitt 
reagert over. Her i Norge ville slike forsendelser umiddelbart blitt ilagt 
straffeporto. 
Pa meg virker det som om islendinger bruker (eller brukte, pa denne tiden) de 
frimerkene som var for handen, og lot det sta ti I. 
Jeg er klar over at det var spesielle portotakster for julebrev, trykksaker og 
lignende, men portoen er likevel ofte helt "borti takeheimen". 
Sa er sp0rsmalet: Hvis konklusjonen miner riktig, skal vi som samler brev med 
"rett" portotakst godta under- og overfrankerte brev, eller skal brevene alltid 
ha pasatt frimerker alldeles etter boka? Skal vi overhodet bry oss om at et brev 
har "feil'' porto hvis det apenbart er et ekte, postgatt brev? 
Ta pennen fatt , kjcere Rapportlesere, jeg vii ha reaksjoner pa det jeg skriver! 

Eivind. 

Ovanstaende brev har vi ratt fran var fragvise norrman Eivind Kolstad, som tar upp niigot som vi pa 
senare ar mer och mer ratt leva med, namligen det att det asatta portot pa vara brev inte stammer med 
portotabellema och att de ej heller losenbelagts niir de ar underfrankerade, formodligen darfor att en 
siidan atgard skulle kosta postverket langt mer an vad man f'ar in i losenavgift. 

Jag har, av egen erfarenhet, jag ar naml.igen medlem i "Klippska klubben", en samling latt 
bedagade gentleman och darner som varje onsdag traffas pa Ersta Diakonissanstalt hiir i Stockholm 
och dar klipper frimarken, sorterar brev och samlingar m.m . som inlamnats till de fromma 
diakonissoma fran tidningar och dodsbon. Speciellt pa de modema brev som kommer in fran 
korsordstavlingar och liknade, kan man se att det gar att frankera med i start sett vad som heist som 
liknar ett frimarke. Har f6rekommer valgorenhetsmiirken av olika slag, etiketter, egenhandigt ritade 
gubbar och gud vet vad, men man kan ocksa se att grovt underfrankerade brev gar igenom postens 
nrusogon. Att de modema postsorteringsmaskinema inte ser niigon skillnad iir ju f6rstaeligt, men 
nagonstans pa vag en borde val det manskliga ogat reagera. F ormodligen har dock detta oga order om 
att strunta i det hela. A v kostnadsskal! ! ?? 

En annan sak som man uppmarksammar nar man sorterar all denna, i sackar inkommande, post iir 
hur stor del av den som over huvud taget inte stamplats. Jag skulle tro att cirka 10% av all denna post 
ar ostamplad och att frirnarkena i princip kan ateranvandas, ett nog sa modemt forfarande, men sett ur 
postens synvinkel, ett ganska dyrbart noje. Man kan ju dra parallellen for nagra jular sedan dii 
knappast nagra julkort stamp lades och da manga av dessa julfrirnarken anvandes julen darpa. 

sekr. 
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Har visas nagra brev som illustrerar Eivinds artikel pa foregaende sida. Samtliga ar underfranke
rade, 2 av dem ganska grovt. 

Jag har av utrymmesska.J. varit tvungen att beskara 2 a breven, men man kan iinda, med hjalp av 
Brian Flacks utrnarkta portotabellhandbok, se att portot pa det ovre brevet skulle ha varit 2.25 , pa 
mittbrevet 3.50 och pa det undre brevet 4.50 
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Dansk Ostindien Vad ar det? 

Vi har nu kommit fram till ar 1732 i var historia om det fjarran Dansk Ostindient I forra 
numret berattades om hur det gick alit samre for vara danska vanner i Tranquebar och att 
styrelsen i K0benhavn till slut inte sag nagon annan utvag an att upplosa Det Ostindiske 
Kompagni och att kungen i fortsattningen skulle ta over bade Kompaniet och fastningen 
Dans borg. 

Men andock brann lagan om stora vinster i Danmark och pa nagot satt lyckades man i 
K0benhavn skapa ett embryo till ett nytt Kompani, sa attar 1729 tva nya fartyg kunde sandas 
ut till kolonin. Resultatet blev tydligen lovande och de foljdes 1730 av ytterligare 3 fartyg. 

Nagra brev fran den har perioden har jag inte lyckats finna. De borjar dyka upp forst i 
slutet av 1700-talet. Vi :far alltsa aven fortsattningsvis noja oss med teckningar ur boken 
"Fjemt fra Danmark". sekr. 

Det Danske Asiatiske Kompagni 
I april 1732 fick sa "Det Danske Asiatiske Kompagni" sina handelsrattigheter. 
Da det nya kompaniet bildades bestod Tranquebar, forutom fastningen Dansborg, av en 

muromgardad stad med ca. 3 000 innevanare. Det omland som lydde under Tranquebar ar 
svarbestamt, men torde ha varit ungefar 8 km. i nord - sydlig riktning och 4 km. i ost -
vastlig. Fyra femtedelar av stadens befolkning var hinduer eller muslimer, endast ett 50-tal 
var danskar. Resten av den kristna befolkningen var av blandat ursprung, de flesta portugiser. 
!nom murama fanns 2 kyrkor, en moske och inte mindre an 12 pagoder. Normalt, under icke 
depressionstider, skulle det finnas 17 danska tjansteman samt en gamission om 85 man, 4 
officerare, 7 artillerister, 12 underofficerare och ca. 50 man, samt 10 - 15 man i reserv. 
Antalet danskar varierade dock avsevart under de olika periodema. Tranquebar hade tva 
huvud-inkomster, dels skatter fran de omkringliggande landomradena, dels tull pa handeln. 
Men underhallet av stadens byggnader och stadsmur kostade stora pengar och Tranquebar var 
nastan all tid pa ekonomiskt obestand under 1720-talet. 

Sa var alltsa laget, nar hovet och andra hoga ambetsman hemma i Danmark nu aktivt 
satsade pa att stimulera kolonialhandeln. Kronprinsen, sedermera kung Christian VI, stod som 
fadder at projektet. 

Man beslOt nu att anvanda Tranquebar som mellanstation for handeln med Kina, vars 
produkter, te, porslin och siden var mycket eftertraktade i Europa. Problemet var att finna 
nagon som kande till forhallandena och hade kontakter dar borta. Till slut fann man i 
Antverpen en hollandare som var villig att hjalpa till. I oktober 1730 lattade tre fartyg ankar 
fran Kopenhamn och styrde mot Tranquebar, dit de beraknades anlanda efter 6 manader. Den 
fortsatta resan till Kina skulle ta ytterligare 3 mfmader. 

I slutet av 1730 inlopte dock ett meddelande om att ett av skeppen forlist vid Irlands 
nordkust och att endast ca. 30 % av lasten kunnat bargas. En process mot forsakringsbolaget i 
London inleddes, men kunde inte fullfoljas forran 1740. 

I borjan av 1731, innan man annu :fatt nagra rapporter om de ovriga fartygens vidare oden, 
utsandes sa ytterligare tva skepp. Men aven denna gang hade man otur. Ett av dem drev ur 
kurs i en storm och maste soka nodhamn i Bergen, dar det blev liggande till september. 

Ar 1732 bildades Det Danske Asiatiske Kompagni och beslots dess rattigheter att i Asien 
bedriva handel i 40 ar. 

Kompaniet ratt och skyldigheter bestamdes enligt foljande; 
"Det Danske Asiatiske Kompagni erhaller fastningen Dansborg och staden Tranquebar for 

att dar bedriva handel. Framledes ratt att anlagga fastningar och loger, dar enighet darom kan 
nas med indiska furstar. Ratt till att forsvara sig mot andra europeiska makter, men inte att 
utan kungens order angripa dem. Kungen lov'»" att stotta och hjalpa Kompaniet med att i 
krigstider konvojera dess fartyg, samt att bista roi4 sjopass och nodiga kreditiver. Dessutom 
erhruler Kompaniet vissa tullattnader och ekonq,wj_~ka privilegier i form av monopol pa 
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Ostindienfarare utanfor Kronoborgs slott vid Helsing0r. 

I Jesu namn gar Ostindisk Kompagnis "GREV LAUDRUP" under sejlfra Kobenhavn 
den 20 oktober 1725- reisen til Tranquebar kan, om Gud vii, gores piJ. seks miJ.neder. 

Ur Grev Laudrups journal, ford av kadett Fridrich Zimmer, innehallande upplysningar om 
bemanning, skeppets andamal och bevapning. 
Fartyget atervande helskinnat till K0benhavn den 5 juli 1727. 
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handeln med Asien. I gengald lovar Kompaniet att ateruppratta handeln i Asien samt att 
underballa och bemanna Dansborg och forpliktigar sig att efter de 40 arens utgang, avsta alla 
omraden och rattigheter mot rimlig ersattning for nybyggnader och forbattringar". 

I Tranquebar, dar man under manga ar lyckats med konststycket att klara sig sjalva utan 
nagon hjalp fran hemlandet, uppfartades inte de nya signalema sarskilt positivt. Har kom 
plotsligt fran Danmark nya order som kullkastade gamla sedvanjor och rutiner. Man hade i 
Tranquebar fort en ganska behaghg tillvaro under de gagna aren. Men trodde man verkligen 
hemma i Danrnark att man belt plotsligt kunde ateruppta handelsforbindelser som kanske varit 
avbrutna i 20 ar for att snabbt fylla de anlanda skeppen med attraktiva returlaster? Sa gick det 
nu inte till i Ostasien. Trodde man att det i Tranquebar fanns stora lager av kryddor och andra 
dyrbarheter som bara lag och vantade pa danska fartyg, och trodde man att de penninglystna 
indiska furstama utan vidare skulle lata danskama oppna nya loger pa sina territorium. De 
danska tjanstemannen skulle heller inte ffi idka handel for egen del, nagot som mortogs med 
stor bitterhet. Det var ju anda tack vare den man kunde overleva. Inte heller slavhandel fick 
bedrivas, men med det forbehallet, "att om detta skulle vara sarskilt lonsamt", skulle bela 
vinsten tillfalla Kompaniet. Trots oro och protester foil dock de danska tjanstemannen till 
foga. De nya ordema maste foljas, nagot annat altemativ fanns ju inte och den 1 augusti 1733 
overlats kommandot till Paul Kirkk Planck. Denne tillhorde en gamma! Tranquebar-familj 
och hade bott bela sitt liv i Tranquebar, dar han nu 43 ar gammal , blev overhuvud. Det ar 
dock ovisst om Planck ville ha befattningen och han meddelade art han heist avstod. De 
tillsanda instruktionema skrev han under med forbehall for vissa punkter och meddelade att, 
om han nu skulle upphora med all egen handel, sa maste han ffi en Ion som han kunde leva pti.. 

Planck kopte nu den sa kallade "Kommendantens gard" som Kompaniet ville salja for att 
spara pengar och flyttade in i den trots att Kompaniet ville att han skulle bo pa Dansborg. 
Kommendanten fick nu titeln Guvernor och forphktigades att forsvara Dansborg och 
Tranquebar. Det inprantades ocksa att kolonin inte fick ge nagon anledning till stridigheter 
med indiska furstar eller med andra europeiska nationer. Saval Planck som hans eftertradare 
pa guvemorsposten, brodema Ivar och Hans Bonsach efterlevde till fullo dessa foreskrifter. 

Tranquebar var 1732 i starkt forfall. Framfor alit fran sjosidan, dar se starka branningarna 
underminerat Dansborgs grundmurar, sa att staden dar lag oppen for anfall. Ej heller kravet pa 
att stadens garnission skulle besta av minst 50 europeer kunde uppratthallas. Ar 1739 kunde 
guvemoren meddela art Tranquebars militara enheter huvudsakligen bestod av svarta. Staden 
gav dock under aren 1733 - 1741 ett overskott pa mellan 500 - 7 000 rd. och reparationer 
utfordes kontinueligt, aven om inga overgripande sadana paborjades. 

Ar 1740 begarde Planck avsked och aret darefter eftertraddes han av Ivar Bonsach som 
emellertid endast blev kvar pa posten ett ar. Han eftertraddes i sin tur av brodern Hans 
Bonsach som var guvernor i 14 ar. En tid som praglades av stora oroligheter inom Tranquebar 

Forbudet for danska tjanstemannen att inte idka handel for egen del, lyckades man inte 
upprarthalla och pa Kompaniet i Kopenhamn sag man med oro att officerama pa de fartyg 
som atervande fran Tranquebar ofta sjalva hade battre produkter att salja an de som 
Kompaniet tillhandaholl. Inte heller pa slavhandeln hade man full kontroll. Den forekorn 
under dessa ar mer eller mindre oppet och 1737 fick Planck order om att ateruppta den for 
Kompaniets rakning, med det uttryckliga forbehallet art "all vinst" skulle tillfalla Kornpaniet. 
Planck motsatte sig dock denna order, da slavhandeln inte langre var valsedd i Asien. Kort 
darefter uppgav Kompaniet sina ansprak och ar 1753 blev dess anstallda forbjudna att idka 
slav handel. 

Handeln pa Tranquebar fungerade aren 1731 - 1750 i stort sett bra, utan andra misshallig
heter an de som de manga strandningama utgjorde. Detta var anda nagot man maste rakna 
med paden tiden. Mot sadana motgangar kunde man redan cta forsakra sig i London. Totalt 
sandes 27 skepp till Indien under de 20 aren och av dem m1dde 19 tillbaka till Kopenhamn. 
Vardet pa de utsanda varoma belopte sig till 2,1 milj . rd., medan returfraktema sal des for 
tillsammans 4, 4 milj. rd. Till Kina sandes under motsvarande tid ut varor for 4,4 milj. rd. och 
saldes for 9,1 milj. rd. I genomsnirt fick aktieagarna tillbaka 27% pa nedlagt kapital, vilk~t 
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inte motsvarade de hogt stallda forvantningar och procenttal som utlovades vid tecknandet av 
aktiema. 

Nagot som kan liknas vid ett postkontor verkar inte ha funnits i Tranquebar under de forsta 
100 aren och nagra stamplar forekom inte . De brev som avsandes Mm kolonin eller 
Kopenhamn, togs med av fartygskaptenema och for sakerhets skull skrev man flera brev som 
sandes med olika fartyg om nagot skulle handa pa hem eller utresan. Aven privatpersoner 
kunde pa detta satt Ia. sina brev befordrade och det var alltid en fest nar ett nytt fartyg ankrade 
upp pa Tranquebars redd. 

Nar ett fartyg fran Europa anlande till Tranquebar, betydde uppehallet att allvarliga 
sjukdomar oftast utbrot bland besattningsmannen, da de inte hade den infodda befolkningens 
medfodda immunitet mot de tropiska sjukdomama. Det var inte ovanligt att sa gott som alla 
insjuknade, men att de flesta tillfrisknade efter migra dagar. Man lade da skulden pa sjo
mannens ovarsamma leveme. Det fanns i Tranquebar en lakare och en sjukstuga och liven pa 
skeppen fanns en lakare och en medicinlada. Sjukstugan var avsedd for soldater och sjoman 
och hade inte det basta rykte. Ingen som hamnade dar raknade med att komma darifran med 
livet i behall . Om det var mojligt forblev darfor sjomannen i sina kojer. Den lakare som 
Kompaniet anstallt avlonades sa daligt, att han knappt kunde overleva pa sin praktik 

Nya tider 
I juli 1752 ankom, med nagra dagars mellanrum tva danska krigsfartyg och en ostindien

farare till Tranquebar. Ingen hade da tidigare sett sa manga danska skepp pa redden och 
stoltheten hos de ra danskama var stor. Antligen kunde de visa for den infodda befolkningen 
art Danmark var en stormakt i Europa. 

Det var det oroliga laget i Framre Asien, dar i forsta hand engelsman och fransman slogs 
om herravaldet, som ratt den danska kronan och direktionen i Kopenhamn att sanda ut fartyg, 
dels for art forsvara sina kolonier, dels att forsoka utoka handeln i Indien. Ombord pa fartygen 
fanns betydande belopp, 400 000 rd., varav 100 000 var avsedda for att uppratta nya handels
forbindelser med Bengalen, vars produkter, i forsta hand salpeter for kruttillverkning, var 
mycket eftertraktade i Europa, speciellt under dessa krigstider. 

Till Tranquebars forsvar fanns med 300 soldater, som med kort varsel hamtats fran sina 
kvarter i Kopenhamn, samt 10 000 rd. till att istandsatta fastningen . Samarbetssvarigheter 
mellan Tranquebars rad och officerama ombord pa fartygen, orsakade emellertid att manga av 
de storvulna planema rann ut i sanden. Man lyckades dock att av naiken forhandla fram en 
utokning av Tranquebars landomraden. 

De kungliga danska soldatema vackte ocksa stort uppseende nar de paraderade genom 
Tranquebars gator. Men kommendorkapten Jesper Reichardt och kapten Gerhard Sievers 
mottogs inte med samma entusiasm nar det sammantraffade med ni det som val visste vad som 
var pa gang, namligen revisson. Men man hade tur, Reichardt dog nastan omgaende efter 
ankomsten och for Sievers aterstod da att ensam forsoka ga igenom 16 ars rakenskaper. "Inte 
for att direktionen misstanker nagot, utan for att fomoja hoga herrar intressenter", som han 
sjalv uttryckte det. Nagra oegentligheter hittade han, vad man vet, inte och om han hade nagra 
andra synpunkter, tick han aldrig tillfalle att meddela direktionen i Kopenhamn dessa, da han 
dog pa hemresan. 

Tranquebar sett fran landsidan. 

I 
I 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

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

Torsd. 7/9 Tema: nummerstamplar. Eftersom dessa stamplar kommit att 
dominera de senare arens moten i Stockholm ombedes alla att 
ta med vad de lyckas att samla ihop for visning. Lei£ Nilsson 
kommer ocksa att visa sin numera stora samling av dessa atra
varda stamplar. Nummerstampelauktion. 

Torsd. 5/10 Tema: kataloger. Diskussion om vad som kan goras at katalog
innehallet i da speciellt Facit, dar vi for narvarande hailer i 
avsnitten antikva, grotesk, kron och nummerstamplar. 
Nummerstampelauktion 

Torsd. 2/11 Tema: militarpost: Lei£ Nilsson visar sin medaljtyngda militar
postsamling. Vi hoppas aven att nagra nytillkomna medlemmar 
visar vad de kan inom detta svara gebit. Nummerstampelaukt. 

Torsd. 7/12 Tema: Glogg och lussekatter, forhoppningsfull bakade av nagon 
av "vara varmhjartade fruar" . Stig med ljus i haret m.m. 
Nummerstampelauktion 

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 mott pa motena ! 

Torsd. 14/9 Nyansering. Vi farner fslandssamlarnas nyanssamling for aur
valorerna. Tamed eget material av valorena 3, 6, 16, 20 och 40 

11 aur. sa hjalper vi till att nyansera dem. 
LORP 

Torsd. 12/10 
25, 

Torsd. 9/11 

T orsd. 14/12 

Auktion tillsammans med Goteborgs Frimarkslager. 

Vi fortsatter nyanseringen, derma gang med valorema 4, 5, 10, 
50 och 100 aur. 

Foredrag av Leif Nilsson om de brittiska och amerikanska mili
tarpoststamplarna under andra varldskriget. 

Sedvanligt J ulmote med Lucia. K vallens tema; Julmarkena fran 
Onundarfjordur aren 1913- 1917. 

OCJl GLOM ?{i[J I?{PE 'JJO?f!l'l!fSSJll 'lJJtPU.!M !! ! 



Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlama 
Postgiro 40 29 57- 5 
OrdfOrande 
Stig Osterberg 
PI 1433 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 
stickan.island@swipnet.se 
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Postgiro 26 73 70 - 5 
OrdfOrande 
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