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Kiira viinner 

Min forhoppning om att ni under sommaren skulle njuta av alia dess olika former, bland · annat i form av regn 
har val over hovan besannats! Sii.llan bar det viii, atminstone har i Sverige, regnat sa mycket med ty atfoljande 
oversvamningar sotri ·foljd och sallan har man val tvingats sitta inne och uggla under den ljusa perioden som i ar! 

· Men sag det·onda som inte har nagot gott med sig. Till stugan i Jamtland lainkades darfor foreningens gamla 
Apple-dator, frimarksalbum, gamla Rapporter m. m. vilket alit bidrog till att gora tillvaron mera drii.glig. Att lasa 
gamla Rapporter ar faktiskt valdigt intressant och framfor alit larorikt. Men det ar svart att hitta det man vill lasa 
om i den numera digra samlingen dii.rfor att det inte finns nagot register dar man kan soka efter det som man viii 
lasa om. Vi ar nu uppe i 119 nummer, de flesta spackade med fakta, artiklar och pa senare ar aven bilder om 
islandsk filateli. Jag har darfor under nagra av sommarens regnigaste dagar upprattat ett enkelt sadant register 
som medfoljer som bilaga i migon kommande Rapport. Det ar helt siikert inte komplett men kan ju pa sikt 
kompletteras, giirna ·med er lasares benii.gna medverkan. Du vet viii art du kan bestalla gam! a Rapporter fran Leif 
Nilsson till vart sjiilvkostnadspris for kopieringen av dem. 

Jag viii ocksa pas~a pa att gratulera nagra av foreningens grundare som under sornmaren fyllt jamna ar. Det 
ar med ald~?rrnannen forst, Falke Lofstrom som den 6/9 fyllde bela 90 ar, Sture Hegland som 15/8 fyllde 85 iir. 
Dessutom har Carl Erik f.ogelvik fyllt 80 och George Sund 70 ar. Alia still going strong 

Rent filatelistiskt bar det inte hiint sa mycket sedan forra Rapporte11; men sa i sommarens elfte timme avholls 
den. nationella utstii.llningen "ALEX 2000". Manga islandssamlare fran Stockholmstrakten passade naturligtvis 
pa att aka over pa en dag eller tva for att titta pa harligheten. For oss sam nyligen kommit hem fran "the Stamp 
Show 2000" i London var naturligtvis skillnaden enorm bade vad det galler kvalite pa saval deltagande 
samlingar som antal bandlare och postverk. Men arrangorerna var entusiastiska och hade Ia.tt till en trevlig 
utstallning i en sporthall som val lampade sig for andamalei, med bra rymd och ljusforhallanden. Tidigare 
namnde Folke Lofstrom stallde i bedersklassen ut sin forniimliga (kanske den forniimligaste som existerar) 
AJandssamling med tonvikten lagd pa forfilateli, av vilket det verkar finnas en bel del aliindskt material bevarat. 

Denna Rapport ar, som ni ser, lite tunnare an· norrnalt, beroende pa att vi medsander fotobilagan till 
Goteborgarnas hOstauktion. Auktionen avhalls den 7/10 och alia ar naturligtvis viilkomna att nii.rvara. Det brukar 
vara det siikraste sii.ttet att ia migot med pa dessa auktioner .. 

Val matt aven pa hastens moten b~de i Sto~kh.olm och Goteborg. sekr. 

Halla alia samlarvii.nner. Arets sommar kan man ju inte pasta ha varit varldens basta! Nagra vackra dagar bar 

) 

vi val i Mellansverige linda njutit av, men storre delen av laridet bar ju blivit ordentligt genomvartnat. ) 
Kanske har detta gjort att vi bar haft mojlighet att ta fram vara kii.ra frimii.rken for att sortera och katalogisera ··· 

dem. 
En annan sak vi bor fundera over ar bur vi skall "KUNNA LOCKA FLER SAMLARE TILL V AR 

FORENING" och inte bara locka dit dem utan forsoka t1 dem att trivas och stanna kvar. Niir vi f'ar migon ny 
medlem pa vara motell; maste vi ta hand om honom eller benne och visa intresse fOr hans samlingsomrade. . 

· Auktionssii.songen bar borjat lite lugnt och den kommer val att Mlla igang till det varas igen. Utropspriserna 
ar val som vanligt tills Facit, AF A och de ovriga katalogerna-kcimmit ut. Forbundets cirkulation ar lite ojii.mn, 
nagra verkliga fynd ar svara att gora men man vet ju aldr:ig, nagon gang kanske den dar varianteri eller nyansen 
man sekt sa lange dyker upp. Vet man .vad man skall leta efter sa ar det ju lit~ lii.ttare, for man brukar saga att 
kunskap li>nar sig. · 

Vi inom styrelsen har borjatjobba med 40 ars-jubileet ar 2002, Jag skall val heller inte glomma islandsresan i 
bOrjan av 2001. Den ar tankt som en trevlig UP,pfoljning av resan vi gjorde 1991. Hoppas ocksa art manga nya 
resenarer denna gang foljer med till det harliga Island _ 

Var Kassor har ater varit i England dar han triiffat nagra engelska samlarviinrier. De bekriiftade vad jag trodde 
angaende Edinburgh-stamp lama. Dessa delades ut till olika postfunktionarer, men det ar inte sakert art St:ampeln 
fanns hos samma person bela anvandningstiden. Det kunde banda att flera personer anvande saroma nummer. 

Sa aterstar bara att onska Er alia en trevlig host, med trevlig samvaro p! vara moten och lyckad utokning av 
samlingarna. Stig .Osterberg · · . . .· 



( 
) 

) 

HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

·STOCKHOLM 

Torsd. 7/9 . 

Torsd. 5/10 

Torsd. 2/11 

FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station i<ARLAPLAN 
(moteslokalen Jigger i samm.a hus som T-stationen) Ingang frdn 
V alhallavagen. PA alia moten bjuder v! pA kaffe och kaka. 
M()ten enligt nedanstaende schema den .forsta torsdagen 
varje manad. Klockan 19.00 . 

Tema: nummerstamplar. Eftersom dessa stamplar kommit att 
dominera de senare drens moten i ·stockholm ombedes alla att 
ta med vad de lyckas att samla _ihop for visning. Leif Nilsson . 
kommer ocksA att visa sin numera stora samling av dessa Atrd
varda stamplar. Nummer~tampelauktion. 

Tema: kataloger. Diskussit:>n om vad som kan goras At katalog
innehAllet idA speciellt Facit, dar vi for narvarande hciller i 
avsnitten antikva, grotesk, kron och nummerstamplar. 
Nummerstampelauktion 

Tema: militarpost: Lei£ Nilsson visar sin medaljtyngda militar- 1' 

postsamling . . Vi hoppas aven att nAgra nytillkomna medlemmar 
visar vad de kan inom detta svdra gebit. Nummerstampelaukt. 

. . . 

Torsd. 7/12 TE!nta: Glogg och lussekatter, .forhoppningsfull bakade av nAgon 
. ·av. "vdra varmhjartade fruar''. Stig med ljus i bAret m.m . 
. Nummerstampe}auktion 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. SpArvagnshAllplats SVIN"GELN 
· mOten den andra torsd.agen i varje mJ.nad. Klockan 19~00 
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 ! 
OBS! den nya tiden! · · 

.Torsd.·14/9 Nyansering. Vi fArner islandssatnlarnas fantastiSka nyans
samling for ailr- valorerna Ta me.d· eget material av valorena 
3, 6, 16, 20 och 40 aur. sa hjalper v1 till att. nyan~era .dem. 

Torsd. 7/10 

Torsd. 12/10 

!orsd. 9/11 

Torsd. 14/12 · 

Auktion tillsammans' med Goteborgs Frimarksla$er· 

Vi fortsatter nyanseringen, genna gmg med -valorema 4, 5, 1011 

. 25, 50 och 100 aur. 

. Foredrag av Leif Nilsson om de brittiska och amerikanska mili
tarp<;>ststamplarna under andia varldskriget. 

Sedvanligt Julmote med L.ucia. Kvallens tema; Julmarkena frAn 
Onundarljordur aren 1913 - 1917. . . · . · · 
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Gryla och Leppaludi 

Redan nu kan vi avsloja hur de 13 julnissarnas (som presenterades till forra Julen) foraldrar ser 
ut. Alljl :fsHindska barn vet att de ar mycket gamla och att de har varit gifta i over 5 000 ar. 

Gryla, hustrun, verkar vara en riktig satkarring! Det basta hon vet ar kott fran olydiga barn och 
hon vantas komma ner fran bergen till bebodda trakter lagom till Jul for att sakra tillgangen av sin 
favoritfoda och det ar uppenbarligen sadan som sacken hon bar pa ryggen ar full av. Hon verkar 
allert, sa det ar sakrast att alia ni :fslands-samlare forblir lika snalla som vanligt infer derma Jul. 

Leppaludi, som varit gift med ett sadant fruntimmer sa lange, verkar daremot av bilden att 
doma, ha resignerat och stoder sig tungt pa sin stav. 

Markena ar snyggt emballerade i ett block, vad annars? dar ~e omges av alia de ostyriga 
barnen och gar naturligtvis att kopa fran Postphil. 

Ur Frimerkjabladid nr 3. 

gleoileg jol 

Ett arhundrade av hiistdragna postvagnstransporter. 

I juni i ar ar det 100 ar sedan den forsta hastdragna posttransporten med hast och vagn 
startade i fsland. Den gick mellan Reykjavik och JEgissida i Rangarvallarsysla. Pa vagen 
passerades K6tstrond, Selfoss, Hraungerdi och P6rsarbru. Inga vagar existerade och de stigar som 
fanns var endast avsedda for ridande eller gaende 

Fran den 15:e juni till den 1:a oktober ar 1900 gjordes i ana fall en resa per vecka medforande 
post och passagerare. En sidolinje till Pingvellir etablerades ockSa och den resulterade i en BH 
med egen kronstampel. 

Idag £inner vi det markligt att en resa vi gor pa en tiirune, pa den tiden tog tre dar att 
genomfora. 

Ur Frimerkjabladid nr 3 
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UL TRAMAR, COLONIAS, Especimen, SPECIMEN och AMOSTRA 

Vad ar nu detta? Ja m<!1mga aver kanske nagon gang, i auktionskataloger av olka slag, sett 
islandska frimarken med dessa overtryck och undrat vad det kunnat vara for nagot! Forsiktig 
som man av naturen ar, nar det galler fslandska overtryck, harman kanske slagit dovorat till och 
raskt bladdrat forbi dem till andra, lattare bestambara objekt. Priserna har ju ocksa ofta varit 
exeptionellt hoga och ingenstans har det statt att lasa nagot om dessa konstiga overtryck, orden 
stammer ju inte ails in i den nordiska sprakstammen. Sjalv fragade jag en gang Bernhard Beskow 
om han visste vad det var for nagot och han svarade, utan att blinka, att de harrorde sig fran de 
Portugisiska kolonierna. 

Nu kanske jag kan rada bot for all denna tveksamhetl Pa "The Stamp Show 2000" i London i 
ar, farm vi nagot som liknar en trolig forklaring till patrycken och som bekraftar Bernhards tearier. 

Det var hos den vMkanda engelska frimarksfirman "Argyll Etkin Ltd" fran London, som 
tydligen kommit over, fraga mig inte hur, overblivet UPU-material, sant fran fsland och manga 
andra lander, till Portugal for distrubition till dess kolonier. Dessa marken har, under olika 

)_ tidsperioder, fatt olika patryck och Etkin har med hjalp av ett stort material, lyckats bena ut 
vilka patryck som anvants under de olika tidsperi-oderna och pa nasta sida kan du sjalv se deras 
specifikation over de olika starnplarna. 

Stampeln AMOSTRA, kande vi inte alls till sedan tidigare och man kan undra vilken 
fisksamlare fran Goteborg som numera inforlivat den till sin samling (som ingen far se). Om han 
nu inte gjort som en arman, har inte namngiven islands-samlare1 som for dyra pengar inhandlade 
de bada silhuettserierna fran 1911- 1912 rned stampeln COLONIAS och sedan tappade bort 
dyrgriparna. 

Svar pa Eivinds (ragor om brevtaxorna 

Fran Anker Jonsson i Malmo, den alltid allerte, har vi fatt svar pa Eivinds och rnina 
funderingar om de islandska brevtaxorna fran forra Rapporten, sa for att kunna folja med i 
Ankers tankar maste du nog ta fram den. 

Anker skriver: 

Hej P. 0. 

Mot dina slutsatser angaende de tre 1'felfrankerade" breven vill jag framfora mina tvivel! 
Det oversta brevet tror jag iir en lokal trycksak och da iir den overfrankerad med 10 aur. Men 

jag kan givetvis ha feZ eftersom jag pa kopian inte kan se om det varit tillslutet eller ej. 
Det .andra iir en Jol-hiilsning och det mest troliga iir att det hallit sig inom ramen for vad 

julhiilsriingar fick innehalla (i Sverige hogst fem skrivna ord) och ej heller vara igenklistrat och 
diirmed har den riiknats som trycksak. Enligt Kaj Librands portotabell (bilaga till Rapport nr 
103) iir lokalportot for trycksak 1 kr. och da iir julhiilsningen korrekt frankerad. 

Det tredje, om det iir ett lokalbrev iir det i sa fall korrekt frankerat (se Kpj L.) Om det iir ett 
inrikes brev har du riitt. Men man maste dock ursiikta Medelsvensson pa Island eftersom man 
under ett antal ar ofta iindrat portot. Dessutom skulle han halla reda pa saviil lokal- som 
inrikesportot. 

Ytterligare en sak maste tilliiggas om julkortet. Om det varit tillslutet kan det ha burits ut 
iinda utan iitgiird~ eftersom man troligtvis inte gjorde stickprov pa julkort. Dessutom harden 
'Vanlige posttjiinstemannen inte tid att viinda pa forsiindelserna niir han iir stressad (en som sjiilv 
varit med). Och det var kanske till och med en skolungdom som hade hand om utdelningen 

Med viinliga semesterhiilsnirigar 

Anker Jonsson 

Ja min kare Eivind, har far nog du ga i svarornftl, da jag sja.Iv inte har tillgang till originalbreven. 
Pa rnittenbrevet borde jag ha uppmarksamrnat att det var en julhalsning sa dar hade jag fell Men 
hur ar det pa det forsta och det tredje? Kanske vi till nasta Rapport kan fa en liten komrnentar? 

Till slut en fraga till vara fslandska varmer. Vad kallas "Medelsvensson" i fsland?? 
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A PORTUGUESE COLONIAL U.P.U~ SPECIMEN ARCHIVE 

Much of this archive with a stamp issue date· range of 1900-1959 has 
been released. James Bendon in 'U.P.U. Specimen Stamps', 1 9 8 8 
published translated extracts from the International Bureau Circular 
including references to the quantities distributed. It appears that the 
Portuguese Ministry for - the Colonies was originally supplied with 3 5 
Specimen stamps for distribution and that this was reduced to 25 in 
1900. In 1907 the number was raised to 30 subsequently falling to 
18 and then 9 in 1914. 

With such a collection it has been possible to discern a pattern of 
usage of the various markings employed. Between 1900 and 1910 the 
stamps bear the handstruck 'UL TRAMAR' marking with exceptional late 
uses in 1921 and 1923. This was replaced by 'COLONIAS' between 
1911 and 1926. From 1926 until 1931 'Especimen' is found. In 
1932 an 18mm handstamp 'SPECIMEN' was introduced - for a year, 
replaced by a 13mm version until 1934 when an 18mm handsta~p was 
used again until 1937. The final handstamp 'AMOSTRA' is record~d for 
1939-42. Modern issues are without any form of specimen marking 
but have their origin · authenticated by the di-stinct pages upon which 
they are mounted and bear our full guarantee. The stamps were affixed 
to file pages c ~ 1 7 x 81 /2 inches headed with the name of the country, ) 
frequently described - almost 'written up' and totalled. 

Argyll Etkin have obtained major sections including Africa, Asia, the 
Americas and Europe. For one country or one issue specialist$ this 
represents a rare opportunity to add unusual material to their 
collections at a reasonable cost. 

ARGYLl ETKIN LTD 
1·9 ~HLLS PLACE 

LONDON \l\/1 R 1 AG 
ENGLAND 
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Bliickmakulerat Tulkort 

Eftersom jag ar den blackrn:akulerings-freak som jag ar, kunde jag inte lata bli att bjuda pa 
nedanstaende objekt pa Heilands hostauktion 1999. Priset var satt till100 dkr, vilket i mitt tycke, 
var i lagsta laget for ett sadant objekt. 

Naval, en anbudsblankett sandes ivag med ett for mig acceptabelt bud. Det fina med Heilands 
auktioner ar att man numera kan folja budgivningen dag for dag pa Internet och jag gick darfor in 
allt emellanat for att kolla hur mitt bud stod sig. Dom om min forvaning nar inget hande med 
"mitt objekt" forran sista dagen da det rusade ivag rtagra hundralappar, dock inte tillrackligt hogt 
for att mitt bud inte skulle sta sig. 
. Som du forstar "fick jag kortet". Naja fick och fick. Med den danska kronans starka stallning 
och alia procentuella tillag och porton blev det hela i alia fall till slut en bra slant. 

Nu borjade det roliga! D. v.s. att forsoka lura ut vad som kunde ha hant, postalt sett, med 
kortet och jag har efter konsultation med Hans von Strokirch kommit fram till foljande: 

Julkort siint lokalt inom ReykjaviK. (Her). Frimiirkena som ogiltigforklarades en vecka senare 
iir, med anilinpenna, makulerade med tva kryss och "R" samt vid sidan av frimiirkena "RVK". 
Kortet torde aldrig ha passerat Reykjavfks postkontor som ar 1921 hade ett flertal brostiimplar i 
bruk. Min teori iirdiirfor att brevbiiraren som tOmt brevladan uppmiirksammat att adressaten 
bodde alldeles i niirheten och att han da med sin penna makulerat jrimiirken och diirefter delat ut 
kortet. 

sekr . . ;t:a 

/~ ·· -

~cr/Lr 

/;.,Lc. ---J:L 9 
Cl 

Mer om Eivinds brevtaxor 

Eivind Kolstads fragor om felaktiga brevporton har inte bar satt fart pa Anker Jonsson, 
utan strax innan Rapporten skall ga i tryck har jag aven ratt svar fran tva verkliga porto
specialister, dels Den i amnet kanske bast insatte, Brian Flack, dels varldsmastaren fran 
Goteborg, Kaj Librand. 

De bada nalkas amnet fran lite olika infallsvinklar. Brian gar inte in pa ratta och oratta 
frankeringar, medan Kaj hailer med Anker om jag hade fel i forra rapporten. . 

Sjalv tycker jag nog som Brian att man kan acceptera ett felaktigt frankerat brev i en 
samling bara man for domarna poangterar att portot ar fel. Och da kanske det till och med kan 
ge ru\gon extrapoiing. ~ c=:) 
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Dear Per, 7. 

I am enclosing below a short article which you might consider for the next Rapport. It 
is a reply to the request from Eivind Kolstad in his article in Rapport 118. 

Best Wishes, 

Brian Flack 

I am replying to Eivind Kolstad's request for comments on his article about 
incorrectly franked covers. Eivind wants to know our opinion on whether collectors 
should accept as collectible items, covers with incorrect franking. In particular he 
refers to many covers he possesses from the 1950/60s which are wrongly franked 
without apparent intervention by the post office. I would say that we are only talking 
about inland letters, because overseas authorities were more likely to pick · up on 
underfranking. In reply I would offer that incorrectly franked covers prior to 1940 
should be fewer in proportion because the postal rates were fairly static for years, and ' . 
the probable cause for wrong franking was the unavailability of sufficient stamps of 
a single value to make up a correct rate. Could that not be the reason for the large 
number of covers of that era which contain multiple values ? In a number of cases 
some people were unable to get it right and just did their best. The situation during the 
1950/60s, and probably into the early 1980s was rather different, in that we saw very 
frequent rate changes caused by rampant inflation. Inevitably postage stamps values 
sometimes failed to keep abreast of the ever changing rates, and therefore apart from 
the possibility of confusion due to the Ghanges, there is the distinct probability that it 
was not possible to frank a cover correctly with the existing stamp values. For 
example there was no 225aur value for 3 months after that became the inland rate 
from 1.7.58. Research might show how frequently a stamp value appeared some time 
after the appropriate letter rate. All of this hypothesis is set against a background of 
apparent indifference from the post office. It is all a matter of opinion of course, but I . 
would accept a cover if it appeared that the writer had made some attempt to get close 
to the correct rate. 

tar kommer ett svar pa Eivinds brev i Rapport nr 118 juni 2000. 
ag · - en teori som innebar att den oversta forsandeisen pa sidan 15 ar overfrankerad och de andra tva ar korrekt frankeradE 
:;tall ... for underfrankerade. · ) 

:arsandelsen i mitten ar stamplad i Reykjavik 19 XU 1962, adressen saknar adressort endast gatuadress ar angiven vilket bar 
·etyda att det ar en lokalfors~ndelse och langst ner pa kuvertet finns ordet "j61" (=jul) dvs. innehallet ar en julhalsning som 
·oligen bestatt av hOgst fern ord och darfor kunnat sandas for trycksaksporto. 
:n lokal trycksaksforsandelse under perioden 01.03.1960 - 01.01 .1963 kostade 1 00 aur vilket stammer med frankeringen pa 
.revet i mitten. (Ett lokalbrev under ~amma period kostade 250 aur.) 

:arsandelsen overst ar stamplad i Reykjavik 9 IX 1959 och sannolikt adresserad till samma person (pr6fastur och sera ar olika 
'rasttitlar) som brevet i mitten vilket Ieder till antagandet att ocksa detta ar en lokal forsandelse. Under perioden 01.07.1958 -
11.03.1960 kostade ett lokalbrev 200 aur och en tokal trycksaksforsandelse 90 aur. Brevet ar frankerat med 1 kr vilket tyder pa < 
let ar en tokal trycksak overfrankerad med 10 aur. 

:arsandelsen nederst ar stamptad i Reykjavik 15 Xll1965 och frankerad med 350 aur. Ett tokatbrev kostade 350 aur under 
•erioden 01 .10.1963 - 01 .01 .1966. Om adressen ar inom Reykjavik sa ar den korrekt frankerad . 

. okalporton finns i Brian Flacks bok pa sid. 171 - 172 Chapter 1 0. 

lalsningar 

:aj 
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DANMARKIMUT 

Det ar inte ofta jag har med m\got om Gronland i Rapporten! Kanske beror det pa att jag sjalv, 
liksom de fiesta medlemmarna i Stockholm, inte samlar Gronland med nagon storre glod, utan har 
det mera sam ett biomrade. 

Laste i alla fall, en regning dag pa semestern, ur en kopia fran en gamma! "The Posthorn", en 
artikel om nagot sam val narmast kan betecknas sam "etiketter" men sam jag anda tyckte kunde 
vara intressant. Efter sam jag sjalv ar lycklig agare till nagra av dessa etiketter, en fyrsidig och en 
tresidig, vill jag darfor inte undanhAlla den for Rapportens vittra lasare. Den ar skriven av nagon 
sam heter George Stibly och jag har forsokt oversatta den efter basta formaga.: 

Ibland kommer en samlare i kontakt med nagot som liknar ett jrimii.rke och borjar grava efter 
bakgrund och fakta om det. Sa var fallet vid forvii.rvet av ett gronlandskt FDC fran 1 febr, 1945, 
forsett med den nedan illustrerade etiketten pit baksidan av kuvertet. 

Forfragan hos handlare av Skandinaviskt material och andra specialister gav dock olika 
information. Kaj Blom fran Hellerup skrev att etiketten var utgiven under andra viirldskriget och 
troligtvis tryckt i USA samt att den aldrig fanns till salu i Danmark. Mr Blom borjade soka i 
Danmark efter etiketten for att kopa ett ex, men rapporterade efter en tid att inte ett enda ex. 
fanns att kopa, ens for ett mycket hogt pris och att han inte hade nagot for egen del. Senare skrev 
han att en medlem av "The Danish Seal Association" ?? tagit kontakt med en liirare pa Gronland 
och bett denne att forsoka fa tag i nagra av dessa etiketter. Denne hade faktiskt lyckats fa kopa 
2 ark, vilka delats upp i singlar och block till foreninens medlemmar, sa att det finns litet hopp 
att finna storre enheter. 

Sa langt Mr Stibly. Men i The Posthorn farms ocksa med en artikel, skriven av en medlem i den 
danska foreningen for samlandet av Julmarken sam ger ytterligare kott pa benen vad betraffar 
dessa etiketter: 

Under occupationen av Danmark tyckte gronlii.ndarna att de ville visa sin lojalitet och 
medkii.nsla med moderlandet. 

Ar 1942 organiserade skolliiraren "Abel Kristiansen" en kommitte med syftet att samla in 
pengar for att hjiilpa till med ateruppbyggandet av Danmark nar kriget var slut. Kommitten 
bestod av tva gronlii.ndare, niimnde Kristiansen och en forfattare vid namn "Lynge" samt tva 
danskar "prosten Bugge" och "landsfogden Eske Brun". 

Efter ett meddelande over radian om tillsii.ttandet av kommittin och dess syfte blev lokala 
kommittier organiserade i alia gronlii.ndska bosii.ttningar. Insamlandet av pengar paborjades, 
samt produktion av nii.mnda etikett. 

En smart skollii.rare, "Edvard Krause" fran Unamak, ritade en vacker etikett med motivet 
"Danebrogen" omgiven av isberg samt med text upptill "DANMARKIMUT", (for Danmark), 
tryckt i tva fii.rger, rott och blatt. Olyckligtvis, p. g. a. tekniska svarigheter, kunde inte 
tryckningen goras i Gronland, sa att detta utfordes av "Ace Art Company iN. Y." i en upplaga 
av 1,7 millioner ex, i storleken 32 x 44 mm. och i ark om 50 st, med operforerade marginaler. 

Ettiketterna saldes overallt i -Gronland till ett pris av 5 ·are per st. Efter kapitulationen 
overrii.ckte kommittin till stadsminister "Knud Kristiansen" 85 000 kr. till Danmarks 
ateruppbyggnad. Detta var en extraordinii.rt stor gava med tanke pa den ekonomiska statusen pit 
den gronlii.ndska befolkningen, omkring 4 kr per innevanare. 

Etiketten ii.r den forsta och till idag den enda utgivna i Gronland 
Carl Andersen 

Det skulle vara roligt att fa veta mer om dessa etiketter! Har nagon nagot mer att tillfora i 
amnet ar jag tacksam for brev eller mail sekr. 
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Vad nuda ??? 

A v var stampelsarnlande stockholmsmedlem, Sven Erik Ahgren, har jag f<'itt nedanstAende 
Reykjavikstamplar. Dear alia frAn 1999 och torde alltsa inte inga i den nya serie stamplar fran ar 
2000 och framat i tiden som anmaldes i forra Rapporten. 

De har stamplarna ser ut att vara mask.instamplar med antingen vaglinjer eller posthorn i 
sidostampeln och meningen a.r, savitt jag kan forsta, att ortstampeln inte skall traffa frimarket 
utan att detta skall makuleras av sidostampeln, alit enligt gammal beprovad USA-modell, vilket 
gor att det ar nast intill omojligt att fa vackert stamplade frimarken med derma stampeltyp. 

En av starnplarna ar forsedd med bokstaverna "P P" under datumet och ar dessutom 
rodfargad. 

Ar detta en ny trend av fslandska stamplarJ eller ar det endast en forsoksverk-samhet? Den 
tidigaste stampeln ar, nar detta skrives, drygt ett ar gammal men ingenting har namnts om dessa 
stamplar i de informationsblad jag fAtt frAn Postphil. 

Kanske J<an nagon av vara islandska vanner reda ut begreppen? Skriv i sa fall garna nagra 
rader och beratta vad du vet. sekr . 

.. -.. -.. -.. · .. ·----.-.. · .. -.. --·-... --... --... --.-..... ---.. · .. ·--. . . 

Nya dagstiimplar 
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Som framg~tt i en tidigare Rapport utkom vid millenium
skiftet nya dagstamplar till flera P A i fsland. I den senaste Fri
merkjabladid visas n~gra till som inte kom med forra gangen, 
namligen BAKKAFJORDUR, REYKJA Vii< F samt en rullstampel 
REYKJA VfK 5, alia av den nya typen med fSLANDSP6STUR 

'under bron. 
Samtidigt meddelas att "tva gamla godingar" kommer att 

fi~as kvar. Det ar de, for alla stampelsamlare valkanda, 
DJUPIVOGUR fran 1911 och FLATEY frm 1914. 

Man har lyckats med konsstycket att gravera om de b~da och de 
kan allts~, om de rengors och skots noga, anvandas i ytterligare 
100 ~- Bildema visar det sista datumet p~ det forra ~tusendet och 
det forsta p~ ~ 2 000. 

Ur Frimerkjabladid nr 3. 
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~LANDSKLUBBENIGOTEBORG 

Hostsasongen 1999 inleddes 9. september med 16 medlemmar och 1 gast narvarande. Kvallens tema 
var "Gronlandsmappen" utgiven av Hafnia-76 och "DVI-mappen" utgiven av KPK 1977. 
Narvarolotteriet vanns av Hasse Wingden. 
Vid motet 14. oktober berattade Hasse att han skrivit tr11 Djupiv6gur och foreslagit att deras B2a
stampel (Islands aldsta poststampel i drift) skulle anvandas ocksa efter 1999. De hade svarat att de 
har byggt om den sa att den gar att anvanda efter 31/12-1999. Det finns darfor chans att stampeln 
uppnar 1 00 ars alder. Bra lobbyverksamhet av Hasse! lnnan den avslutande auktionen diskuterades 
lslandsavsnittet i Facit Special. Narvarolotteriet vanns av Trygve Johansson och Rolf Gustavsson. 
21 narvarande. · 
For att stavja tendensen till sen ankomst inleddes motet 11. november med auktionen. Darefter visade 
Johnny Pernerfors overheadbilder om Zeppelinpost och Bertil Westerberg visade bilder och berattade 
om zeppelinarnas historia och konstruktion. Tackades med applad. Vinnare i narvarolotteriet blev Rolf 
Gustavsson och Eva Rinman. 20 medlemmar och 2 gaster deltog i motet. 
Julmotet 9. december besoktes av 22 medlemmar och 2 gaster. Narvarolotteriet vanns av Maj-Lis 
Attefalk och Berti! Westerberg. Rudolf KrUmmel kaserade om Foreningen lslandssamlarna och dess 
historia. Hasse Wingden visade ett brev fran Island angaende Djupiv6gurs B2a-stampel efter 1/1 
2000. (se ovan) Motestema var gronlandska jul- och valgorenhetsmarken. Arslotteriets vinster gick till 
Paul Nuutinen, Stig Andersson, Owe Jacobsson, Bengt Olofsson och Walter Wittersheim. 

Ar 2000 inleddes med mote 13. Januari , 21 medlemmar och 2 gaster deltog. Kassoren lovade att de 
scm senast vid arsmotet betalat arsavgiften for innevarande ar da deltager i en utlottning av en 
arsavgift for ar 2001 . Kvallens planerade visning av diabilderna over Crafoordsamlingen fick stallas in 
pga. sjukdom och ersattes av videovisning: "Stamps of lcel.and". En donation av vinster medgav 5 
vinster i narvarolotteriet scm tillfoll Lars Hermansson, J-0 Artvik, Johnny Pernerfors, Owe Jacobsson 
och Eva Rinman. 
Vid arsmotet 10. februari omvaldes styrelsen och ovriga funktionarer. Kassoren lyckades efter 3 
dragningar Iotta ut den utlovade arsavgiften for nasta ar till Anna Jorgensen. Grattis! 
Efter arsmotet visades en Super 8-film om Klubpe11s lslandsresa 1973. Filmen var utlanad av Gota 
Bengtsson. Narvarovinsterna till Owe Jacobsson och Stig Andersson. 
Den 9. mars var 21 medlemmar och 2 gaster narvarande. Motestema var Hopflug !tala, Berti! 
Westerberg berattade historian och Lennart Engstrom berattade om och forevisade Foreningen 
lslandssamlarnas parm med kopior av Balbobrev. Narvarovinsterna till Walter Attefalk och Bertil 
Westerberg. 
lslandsklubbens 35 arsjubileum tirades 13. april av 22 medlemmar och 1 gast. Efter landgang och 
lattol/mineralvatten vanns narvarovinstema av 3 styrelseledamoter och 1 medlem fran Danmark, Kaj. 
Berti!, Finn Hemmingsen och Lennart. SFF:s i Goteborg ordf. Roland Frahm framforde gratulationer till 
jubilaren. Darefter kaffe och 2 olika tarter med lslandsdekor. "Tartmaster" Rudolf Krummel berattade 
om tidigare medlemmar bl. a. Sven Ahman, C H Stavegard, Nils Lundberg och Ture Heed. Margareta 
Klingberg donerade sin samling "Islands Flora och Fauna" till klubben. Start tack, Margareta! 
Harry Ahlman frarriforde gratulationer fran Pensionarerna frimarksklubb i Goteborg. ·Kvallen avstutades 
med ett start jubileumstotteri dar 60 av 100 Iotter gav vinst. 
Varsasongen avslutades 11. maj med 17 narvarande. Det beslutades att frim och med hasten 2000 
borjar motena kl. 19.00 (dvs. en halvtimma tidigare). Kassoren rapporterade fran SFF:s kongress. lnga 
Bergmans sam ling ulslands historia" overlamnades. Start tack, lnga! Kvallens tema var brev fran 
Island. Ordforanden visade nagra forsandelser bl. a. ett rekbrev fran 1907 med handskriven R
notering och ett crashbrev fran Ahrenbergs flygning 1929. Sekreteraren visade darefter 5 aldre 
helsaker. Narvarolotteriets forsta vinst vanns av Per Ake Martensson med lett nr 0001 ! 2:a och 3:e 
prisema gick till Lennart Engstrom och Berti! Westerberg. 

KajUbrand 
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Dansk Ostindien Vad ar det? 

Jag har nu kommit fram till mitten av 1700-talet i min berattelse om Dansk 
Ostindien. Derma Rapport handlar enbart om den danska logen "Frederiksnagore" i 
Bengalen, for ovrigt den enda av Danmarks m<'lnga loger i Ostindien, forutom 
Tranquebar, som n.:'lgon g<'lng gav n<'lgot oversko.tt .att rakna med. Engelsrnannen blev 
dock alit framg.!lngsrikare i Indien och deras standiga krigforing i omradet storde i alit 
storre omfattning danskarnas affarer. sekr. ~ 

Frederiksnagore 
Till Bengalen sandes, strax efter ankomsten av de tre fartygen, 1753 ut en medlem av 

Tranquebars rad, I. C. Soetmann, som redan 1736 varit i Bengalen, for att undersoka mojlig:.. 
heterna att atemppta handeln som da legat nere i 39 ar. 

Bengalen var vid denna tidpunkt en del av vad som fanns kvar av det gamla "Stormogulska · 
valdef' styrt av "naboben, Ali Verdi Kahn". De europeiska landemas lager lag alla, nara 
varandra langs Hooglyfloden, dar aven danskamas tidigare loge, "Danmarksnagore" lag. 
Soetmann meddelade nu att man inte vidare skulle anvanda sig av den, da den lag illa till utan 

. ~--.. . ...·;: ;:·. ' 

De indiska furstamas rytteri var bevapnat med karbiner och pistoler. 
De hade ocksa sablar, hagar och spjul 

Landsbefolkningen gomde sig i radsla da ryttama narmade sig deras byar 
Ryttama var beryktade for sina rader med atfoljande plundring. 



) 

1 ') ... ~. 
rnojligheter for fartygen art ankra upp i den strida rnalstommen. Man borde istallet forsoka 
hitta en annan plats 
Det gick emellertid Umgsamt art forhandla med naboben. Forst i juli 1755 lyckades det 
Soetmann art, efter atskilliga gavor och mutor till Ali Verdi Kahn, forhandla fram privilegier 
for art ia handla med Bengalen mot en tull av 2 Yz % pa alia varor, antingen de saldes eller 
koptes samt art vid byama Serampore och Akra ia uppri:itta en loge som fick namnet 
"Frederiksnagore", efter den danske kungen Frederik V. Soetmann blev dess forste 
overhuvud, aven om han heist rest tillbaka till Tranquebar, da de klimatiska forhallandena i 
Frederiksnagore var mycket samre for europeer an i Tranquebar. Kostnaderna for erhallandet 
av dessa handelsprivilegier i Bengalen belopte sig till 80 000 rupier, darti11 presenter och 
mutor for 12 000 r1.1pier samt ovriga kostnader under de tva ar forhandlingania pagatt innan 
logen kunde tas i bruk, 23 000 rupier, aUt tillsammans 115 000 rupier. Nagot mer an de 100 
000 rd., avsedda for andamalet, som anlant med fartygen. 

Danskama anlande dock till Bengalen vid fel tidpunkt. Ar 1756 utbrot ett krig me11an 
Bengalen och England, dar engelsmannen drog det langsta straet och ti11satte en ny nabob 
som gick deras arenden. England forstarkte pa sa si:i.tt sin redan tidigare starka stallning i 
Indien. 

Frederiksnagore klarade sig, som representerande ett neutralt land, ganska helskinnat ur 
kriget, aven om det var farlibrt att bedriva handel i omradet. Man var ofta tvungna art foreta 
langa resor imit landet for att Ta. de basta varoma och prisema. Yrterligare pengar var mycket 
svart art fora in till logen da den starka engelska flottan beharskade havet utanfor Bengalen. 
Handeln stagnerade under dessa forhiHlanden redan innan den hunnit borja blomstra. 

Ar 175 8 avskedades Soetmann, anklagad for att ha gjort egna affarer samt vad va.rre var, 
ha klippt indiska rupier. Han overbevisades om det forstnamnda, men tillbakavisade att ha 
klippt rupier, om nagot som han sjalv yttrade, "ingen europe i omradet med sjalvaktning 
sysslade med". Att gora egna affarer var nu nagot, som tidigare namnts, inget ovanligt utan 
nastan nodvandigt for art kunna leva standsmassigt och Soetmann blev, nar han atervande till 
Kopenhamn, den forste av alia atervandande tjansteman som invaldes i Kompaniets direktion, 
dar han utovade ett visst inflytande aren 1765- 1772. 

Handeln i Frederiksnagore gick emellertid daligt, mest beroende pa art engelsmannen, efter 
sin seger over naboben, inte langre behovde betala tull pa sin handel. Under Soetmanns tid 
som overhuvud i Frederiksnagore kunde tre skepp sandas darifran med last, under hans 
eftertradares, Ziegenbalg, endast ett . Denne fick da ocksa avsked och eftertraddes av sin 
andreman, F. Windkille, som tog sin forre chef i forsvar, hanvisande pa engelsmannen. Inte 
heller han formadde sanda ivag mer an ert skepp, _1762. I Kopenhamn medforde derta art det 
inte fanns salpeter for krut-tillverkningen och prisema pa de ostindiska varorna steg med 3-
400 %. Man beslot da art ytterligare forsoka stodja och forbattra handeln med Bengalen och 
sande ert skepp medforande 200 000 rd. direkt till Frederiksnagore under befal av hollandaren 
Demarchis. 

I Bengalen hade under tiden ett nytt krig utbrutit mellan den tidigare naboben och England. 
Kompaniets beslut kom alltsa aven denna gang vid en mycket olamplig tidpunkt. Engels
mannen lyckades anyo sla tillbaka naboben och aterinsarta sin egen man. Oetta medforde art 
de skaffade sig ytterligare handelsformaner och de beharskade nu omradet sa fullkomligt art 
ovriga lander hade svart att finna nagot att kopa. 

I Frederiksnagore var det nu meningen art Winkille skul1e ersattas av Demarchis och aterga 
till sin plats som andre man. Detta passade inte Winkille, han avvek fran Frederiksnagore och 
gick i tjanst hos engelsmannen i Calcutta. I logen fanns nu endast kvar ert tiotal danskar. 
Dessutom fanns dar en del fransman som tagit sin tillflykt dit under kriget med engels
mannen. Danmark var ju neutralt i det kriget men engelsmannen uppskattade inte art frans
mannen Ta.tt asyl, utan belagrade periodvis Frederiksnagore, dock utan nagon beskjutning, for 
art Ta. dern utlamnade, nagot som danskama vagrade, men det forbattrade naturligtvis inte 
deras mojligheter art gora bra affarer. 

Logen·s byggnader var rataliga. En chefsbostad och nagra magasin i sten som tillhorde 
Kompaniet, dartill en del privata bostader. Frederiksnagore lag i ett tatbefolkat omrade och 
hade som nara grannar flera av de andra europeiska nationernas loger varfor en del social 
samhoriget uppstod. Detta var ocksa en av forutsartningarna for tjanstemannens mojligheter 
att idka privat handel. Man utnyttjade varandras fartyg och salde varoma i andra hamnar i 
Europa an sina egna hemmahamnar. Dar var det ju ocksa latt att gomma undan pengar for 
kommande tider utan mojligheter for den egna regeringe~ att kontrollera. 
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De tjansteman som sandes ut till Frederiksnagore- var "ofiast"--un'ga- ~ii.TiD.I"s-kor. Manga har
stammade fran Tranquebar och hade dar sina familjer. Klimatet var, som tidigare namnts, 
ohalsosammare an i Tranquebar och det standiga krigstillstandet gjorde art man inte tillat _ 
kvinnor och bam art folja med. I Frederiksnagore var det viktigt att, kunna prata och forsta 
fram.mande sprak. For art gora affarer med andra nationer var det ju viktigt art forsta varandra. 
Typiskt ar art Chr. Fr. Soetmann, brorson till tidigare namnde Soetmann, som kom till kolonin 
1766, skrev hem art han studerade franska, engelska, hollandska, portugisiska och orientaliska 
sprak. 

I Kopenhamn blev det stor misstrostan nar man fick besked om art danskama inte lyckats 
ta fart pa handeln i Frederiksnagore. Man hade dar raknat med goda returfrakter. Meddelan
den om den nast intill totala inaktiviteten gjorde art man 1763 beslot art inte vidare sanda 
nagra skepp till Bengalen. 

Detta meddelande nadde Frederiksnagore 1764. Da tyckte man sig dar kunna seen ljusning 
i handeln, da engelsmannen nu beharskade omradet sa fullstandigt art inga krig syntes bakom 
horisonten. Demarchis skrev darfor till Kopenhamn och anbefallde tva skepp arligen till 
Frederiksnagore, samt dartill kapital att kopa varor for, nagot som direktionen stallde sig kall
sinniga till. 

·Frederiksnagores affarer forblev daliga. InHiktema fran de tre byar som lag under logen 
kunde inte tacka de standiga underskortet i handelsbalansen. Fran Kopenhamn sandes nu 
endast ert skepp vart annat ar, men returfraktema gav dalig vinst da engelsmannen alltid 
kunde salja samma varor billigare i Europa. England hade nu overtagit sa gort som all makt 
fran kejsaren i Dehli och drev nu sjalva in dennes skatter. Skattkammaren flyttades salunda 
fran Murshidabad till Calcutta som var engelsmannens huvudsate i Indien och engelsmannen 
overtog till och med en del av jurisdiktionen i Bengalen. 

Det var faktiskt ytterst nara art det engelska Kompaniet forbjod danskama att idka handel i 
Bengalen, da det inte langre i Indien fanns det overflod av varor som tidigare. Danskama var, 
for att !a bra priser, helt uteHimnade at eng~lsmannens goda vilja. Aven om det fanns pengar 

· att kopa for gick det inte langre art hand! a d1rekt av indiema. Engelsmannen var all tid fore och 
kopte upp alit som fanns art !a. 

Overhuvud i Frederiksnagore Vid denna tid var Casanove, ingenstans namns var han kom 
ifran, men namnet kan vara spanskt. Han blev, for att kunna fylla de rataliga skepp som 
anlande fran Danmark, tvungen att handla av engelsmannen. Detta uppfattades i Kopenhamn 
sol'n felaktigt och 1 770 avsattes han av direktionen for att ha handlat mot givna order. 

Efter Casanove upprattholls logen Frederiksnagore av olika tjansteman fran Tranquebar. 
Inga fler skepp sandes langre direkt till dit och Tranquebar blev stapelplats for all indisk 
handel. Trafiken dem emellan upprattholls med mindre fartyg. 

Efter de senaste arens motgangar forfoll nu Frederiksnagore snabbt. En orkan odelade 
1771 de delar av logen som endast var byggda-av !era och da handeln anda skulle minskas 
gjordes endast de absolut nodvandigaste reparationema pa Kompaniets byggnader. 

Man kan, sa har i efterhand, undra varfor Frederiksnagore med sina standiga underskort, 
!age i fientligt land och trots alia motgangar, anda hela tiden fick ett visst understod fran 
hemlandet Kanske trodde man dar art turen sa smaningom skulle vanda sig. Utan tvekan 
trivdes tjanstemannen i Frederiksnagore. Trots sjukdomar och en betydligt storre dodlighet an 
i Tranquebar var det aldrig nagra problem med art tillsatta lediga platser dar. Posten I Frede- · 

riksnagore var ett avancemang for de unga i Tranquebar och mojlighetema att gora privata 
affarer for-art tjana en formogenhet var storre dar, for den som vagade ta risken. 

Mot de andra europeiska nationema i omradet var Frederiksnagores obetydlighet dess 
basta sakerhet. Tvartom utnyttjade till exempel engelska tjansteman danskamas fartyg till art 
fora hem egna formogenheter till Europa. 

Frederiksnagore kunde alltsa besta, trots all kritik fran Kopenhamn, som ert andningshal 
for danskama i Indien, dar man ganska frirt kunde bedriva privathandel, samtidigt som dorren 
hells pa giant till Bengalen med dess rika forrad av salpeter, kryddor och silkesvaror. Logen 
forblev i dansk ago anda tills de ostindiska koloniema avvecklades 1845 

. •. 
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