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Kiira viinner 

Julen nlirmar sig med stormsteg och det ar ater igen dags att skriva ihop m1got om vad som 
hant under hasten . 

. Motena i Stockholm har varit bra besokta och de foredrag som h!\Ulits av olika medlemmar 
har varit sa dar lagom mastiga och ingen har sa vitt jag vet somnat. Att vi inte tick se "den 
stranges" nummerstampelsamling pa septembermotet var dock en Iiten antiklimax. men han 
kan nog ia fler chanser om han ber vackert. 

Appropa stamplar sa hade jag haromdagen mojlighet att bese den nya postterminalen har i 
stan, "Stockholm Arsta Postterminal". Arsta, som har byggts om och till, och idag ar Sveriges 
storsta och modemaste i sitt slag, servar Stockholms innerstad, delar av Sodermanland 
inklusive Sodertalje och Nynashamn och tar varje dag hand om 4,3 miljoner forsandelser, 
varav dock endast 5% ar privatpost. Terminalen som togs i bruk i april i ar har en .total yta av 
67 000 m2 varav sorteringsytan ar 24 000m2

. Alia de har siffrorna sager dig kanske inte sa 
mycket, men om jag sager att 24 000 m2 motsvarar ungefar fyra fotbollsplaner tillsarnmans 
kanske det klarnar. Den har ytan ar proppad med langa sorteringsmaskiner av olika slag och 
dessutom tinns i taket ett system for distrubition av plastbackar fulla med post till och fran de 
olika maskinema. AUt ar naturligtvis datastyrt. Mest imponerad blev jag dock av de tva 
"IRM-maskinerna" (integrerad resningsmaskin) vilka med en hastighet som ogat knappt 
formadde folja bade sorterade och vande de mindre kuverten av typ C5 och C6 samt 
dessutom, med blackstraleskrivare, forsag dem med stamplar av tva olika slag, en typ for det 
storre och en annan for det mindre kuvertet. 32 000 brevi timmen stamplades pa sa satt med 
den, i mitt tycke, ganska trakiga terminalstampeln Tre Kronor som tidigare anvandes av de 
numera nedlagda terminalen Stockholm Klara. Den gamla vackra Arstabron som var Arsta
terminalens tidigare symbol har tyvarr skrotats. 

Men ater till island efter denna mangordiga avvikelse fran amnet! Goteborgarnas auktion, 
till vilken jag denna gang inte hade mojlighet att aka, gick enligt Johnny bra och ca. 50% av 
objekten saldes. Sjalv tick jag just ingenting vilket visar att det ar viktigt att betinna sig i salen 
nar de attraktiva objekten gar under klubban. 

Ovriga auktioner av klass denna host har, som vanligt, varit H0jlands men aven Nova hade 
denna host bra isllindskt material, speciellt da pa variantsidan, inlamnat av dodsboet efter en 
tidigare medlem har i Stockholm. 

Sa var det da Frimerker i Forum kvar att redovisa. Denna gang tyvarr nagot avslaget, da 
farre handlare an vanligt sokt sig till massan, kanske beroende pa okade hyreskostnader. Aven 
kringevenemangen syntes denna gang vara farre, med mindre antal ramar att titta pa och 
mindre festligt i ovrigt. Endast vid den langa plockdisken, dar barn av alia aldrar trlingdes och 
dar man gratis tick plocka at sig vad man hann under 5 minuter, syntes kon aldrig glesna. Nej 
skulle man finna nagot "islandskt" denna gfmg i Forum sa var det vid Islandsklubbens eget 
bord, dar kommersen, liksom tidigare ar, var god. Sjalv ar jag mycket nojd da jag lyckades 
inhandla en vacker stampel "PURFLEET ESSEX" pa ett 20 aur. vyer och byggnader, en 
stampel som man. minsann inte ser sa ofta. 

Denna Rapport innehaller i ovrigt 'ite av vatje som jag hoppas kan passa mellan skinkan 
och lutfisken ochjag passar darfor som vanligt sa har ars pa att utbrista. 

sekr. 
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Nar ar 2000 borjar narma sig slutet sa 
kan man konstatera art sa mycket annor
lunda blev det nu inte pa frimarks
fronten! 
Goteborgamas hostauktion var som 
vanligt fylld av attraktiva objekt, men 
tyvarr tillater inte planboken art man 
bjuder pa alia objekt som man vill ha. 
For oss islandssamlare ar det all tid 
trevligt art traffas i samband med auk
tionen. 
Leif Nilsson var i Goteborg och boll 
fOredrag om militarposten pa island. 
Brittisk militarpost alltsa. 
Aven undertecknad var med pa motet 
och lyckades inhandla ert par objekt pa 
klubbauktionen. 
Dagen darpa fortsarte vi till Kopenhamn 
och Forum. For min egen del tycker jag 
att det var ert mindre antal bandlare dar 
an vad det brukar vara. A ven materialet 
var samre an vanligt och jag hittade inget 
hos handlama. Som vanligt var det vid 
"Klubbordet" som man kunde gora fynd. 
Men besoket i Kopenharnn blev anda 
valdigt bra da J0rgen Steen Larsen boll 
ett utmarkt foredrag om antikva och 
nummertamplar. Tack J0rgen! 
Redan nu borjar man se fram mot 
islandsresan i februari. 
Passar som vanligt pa att onska God Jul 
och Gott Nytt AR 

Stig Osterberg Q~ 
~ 
-~ 
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Mer om Clarenwille 

I juni-Rapporten 2000 fanns en notis med om Clarenwille, ni vet den dar platsen i New 
Foundland somjag inte hittade en gang i tiden. 

Nu har nya fakta kommit fram om den. Det ar Mike Edwards i England som mailat nya 
upplysningar till mig. Mike skriver: 

Jag har just ltist en oversattning av artikeln om Clarenwille. Jag har tidigare inte inset! att 
det skulle vara nagon tveksamhet om var det ar belaget. Det ar en tamligen dyster liten stad 
vid den Trans Canadensiska motorvagen ungefar mitt emellan S:t John's och Gander i Trinity 
Bay distriktet i New Found/and Dar finns ett postkontor sedan 1893 med tre olika stampel
typer fram till samgaendet 1949, inklusive den rektangulara stampeln, anvand pa Balbo
breven. Vid samgaendet 1949, da New Found/and sam sista provins anslot sig till Canada, 
hade Clarenwille 523 innevanare. 

Balbos eskader landade i Shoal Harbour nara Clarenwille den 26 juli och blev kvar dar in 
i augusti., pa grund daligt vader. Beroende pa vadret, en cyklon och dimbankar blev det 
bestamt att aterresan skulle ga den sodra rutten , via Azorerna, istallet for den norra, via 
Irland Post fran denna sista etapp av flygningen frankerades med ett for jlygningen speciellt 
overtryckt 4.50 $ canadensiskt frimarke och det stamplades i S:t John's, 1078 brev, i Shoal 
Harbour, omkring 70 brev och i Clarenwille, 20 - 30 brev. Nagra av breven stamplade i 
Shoal Harbour erholl pa baksidan en Clarenwille-stampel. Brev med Clarenwille-stampel 
finns illustrerade i "The Mass Flights of Balbo" av Robert E Lana. 

Vad betyder da detta? 
Jo att Clarenville-stampeln pa Capitano Miglias brev slogs forst pa aterresan fran Amerika, 

efter det att eskadern lamnat Chicago! Bristen pa Chicago och New York-stamplar pa brevet 
kan forklaras med mina antaganden 1990, att den gode kaptenen sjalv fungerade som 
brevbarare och att han inte ville lamna in brevet for vanlig postbefordran i Chicago. Men pa 
det Iilla postkontoret i Clarenville var det sakert inga problem for en av "Balbos hjaltar" att Ia 
sitt brev stamplat. Pa kopet fick han ju ocksa en stampel som garanterat inte finns pa nagot 
annat islandskt Balbo-brev. Mike skriver ju ocksa att just den stampeln anvandes pa de cana
densiska brev som sandes fran staden. 

Se dar! Ytterligare nagra pusselbitar har fogats till det har speciella brevet som jag borjade 
med att fundera over 1990. Kanske har Du flera att tillfora??? sekr. 

PS. For dem som inte var medlemmar 1990 eller som inte har kvar den gamla Rapporten 
och som undrar vad det hela egentligen ror sig om tar jag in bade artikeln fran 1990 och 
bildema av brevet sa ni kan folja med i texten. Se nasta sida. ~ 

Bild pa det vackra canadensiska frimarket som anvandes pa Balbo-breven pa 
aterresan fran Amerika 
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Funderingar kring ett H6pflug- brev. 

Ur Rapport nr 91, december 1990 

Bland Per Hanners efterHimnade papper hittades foreningens samling av uppgifter om 
kanda H6pflug eller Balbo-brev, som de ocksa kallas. 

For att bringa lite ordning bland alia dessa papper som bestar av klipp ur auktions
kataloger, fotokopior, fargbilder och fotobrrafier samt diverse kommentarer till dessa, har jag 
under nagra kvallar sorterat alit detta material. 

Foreningen har for narvarande bilder av 91 brev samt uppgifter om att ytterligare 32 brev 
finns bevarade av de 298 som medfoljde flygningen . 

De fiesta av dessa brev ar tamligen lika sanar som pa nagra olika kombinationer av de 30 
aurar Rek-porto ut6ver de tre kronvalorema, (tlyg- Rek-portot till USA var 16.30) och dear 
a11a forsedda med ett lopande Rek-nummer 1 - 298. De ar ocksa forsedda med en etikett 
(Croisiere aerienne italiene du Decennal) och alia, utom tva, har aven en islandsk etikett, 
(Par avion Loftleidis). Alia utom ett! Och det ar detta brev som att myror i huvudet pa mig. 

Brevet ar adresserat till Capitano Aviatore Alessandro Miglia, Squadra Aerea Atlantica, 
Chicago, USA Alltsa en av flygama i balbos trupp! Kanske var den gode aviatoren sjalv 
filatelist? Kanske ville han bara ha ett minne av just den har flygningen? Vi vet ju att Balbo 
och hans skaggiga flygare gjorde flera, liknande flygningar, starkt understodda av Mussolini, 
som sag det hela som stor propaganda for Italien. 

"Antag da", att kapten Migha (som kanske var filatelist) anskaffar nodiga frimarken och 
klistrar dem pa ett kuvert fran hotel Borg, det hotel dar flygama bodde under sin vistelse i 
Reykjavik Den italienska etiketten har han naturligtvis ocksa tillgang till. Sista dagen som 
flygama befinner sig i Reykjavik ser han till att brevet blir stamplat i laga ordning. Rek-etikett 
och luftpostetiketten behover han ju inte, da han har brevet i fickan under flygningen over 
Atlanten. 

Samtliga H6ptlug-brev, som vi har bilder av, har pa baksidan runda eller ovala stamplar av 
olika slag fran Chicago, New York eller i nagra fall fran Montreal. Men inte detta! Istallet 
finns en fyrkantig stampel "POST OFFICE CLARENVILLE". Jag har i min gamla skolatlas 
forgaves sokt efter orten, men man kan formoda att den Jigger nagonstans i ostra delen av 
Canada. Den tidens tlygplan hade inte sa stor aktionsradie och man hade flugit en lang stracka 
fran Reykjavik. "Antag ocksa", att narnnda ort forutom en tlygplats dar Balbos eskader 
landade for att tanka, aven hade ett postkontor och att kapten Miglia dar passade pa att ta en 
annorlunda ankomststampel, en som han var ensam om, pa sitt brev. Att han sjalv fungerade 
som brevbarare tycker jag det inte rader nagon som heist tvekan om, da man pa framsidan av 
brevet kan se en ankomststampel fran Rom, trots att brevet endast ar adresserat till Chicago. 
Den passade han pa att ta ditstamplad vid hemkomsten till ltalien. Men Chicago-stamplar 
glomde var kapten bort i hastigheten och i den uppstandelse som utbrot nar eskadem anlande 
ti II staden. 

Alit detta ar "antaganden", men jag undrar om jag inte kommit sanningen ganska nara och 
sjalv tycker jag nog att av alla H6pflug-brev ar detta det som har mest att beratta, om man 
laser lite mellan radema. Sekr. 
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Om islandspostur 

Pa oktobermotet i Stockholm hOll Stig Osterber et litet foredrag om det islandska postverket som 
det ser ut i dag. Underlaget hade han fran en sida i en svensk posttidning som han lyckats komma over 
nagonstans. 

Efter motet bad jag Stig att :Ia lana sidan for att eventuellt skriva ihop nagot till Rapporten, men for 

hOga andel av Islanmngarna som har tdlgang till data och Internet. sekr. 

att gora det Hitt for mig tar jag in hela artikeln i dess helhet. Den innehruler manga fakta om det 
nuvarande islarulsp6stur som kan vam in!'essant att veta, men det som imponenu- mest pil mi~ iir den ~ 

LUNDAR I ST AFNHOL~ TSTUNGNAHREPPUR. 

Praktfullt navn, ikke sant? 

I min brostempelsamling mangler jeg blant annet B8e- stempelet fro Lundar. 
Aile brostempelsamleres bibel er jo Thor Thorsteins bok "Islenskir Stimplar", 
og der opplyses det at Lundar B8e er kjent i bruk 1959-60. Imidlertid kjenner 
jeg ingen som har eller har sett dette stempelet, og mitt spersmal til dere der 
ute blir da: 
Kjenner noen av dere ti I dette? 

Jeg har nemlig en teori om at Lundar aldri brukte noe brostempel, men anvendte 
N2- 253 from til sin "ded" i 1959. Dette finner jeg ogsa stette fori klubbens 
nummerstempelhandbok. 

Jeg vii gjerne ha hjelp til a bekrefte eller avkrefte dette. Hvis du vet noe om 
Lundar B8e, eller har avtrykk av N2- 253 som kan vcere til hjelp: SKRIV! 

Eivind. 

Avtrykk av Lundar-stempelet, hentet fro T.T.s bok. 
Men har det vcert i bruk?? 

Ja har nagon sett LUNDAR?? Jag har det i all fall fi\fe!! · Trots noggrann genomgang av 
Foreningens arkiv av brost:amplar har jag inte kunnat finna nagot avtryck av denna st:ampel och det 
troliga ar nog att den aldrig levererades ~IJ. Lundar. sekr. 



F:orst nagra ord om Island, ett 
spannande och annorlunda land i 
Norden, Diir finns eldsprutande 

·rulkaner, gejsrar, heta kiillor,joklaroch 
1dra markliga naturfenomen, men dar 

bor ocksa 275 000 manniskor. Och hiir 
har bott manniskor alltsedan lngolfur 
Arnarson pa slutet av 800-talet styrde 
o;in bat till den plats dar huvudstaden 
'eykjavik nu Jigger och som han 

grundade. Sjalvstandigt blev Island 
forst 1944. Desstorinnan hade landet 
varit bade dansk och norsk koloni. 

Pii grund av sitt I age i n0rra Atlan
ten ar Island mycket utsatt fOr geoter
misk aktivitet. I juni innevarande ar 
intraffade d~. kraftigaste jordskalven 
sedan 19 I 2, ratt nara Reykjavik. Flera 
hus fOrstordes ·och stora ramnor revs 
upp i asfalten pa vagarna, broar 
skadades osv. Tur i oturen var att inga 
manniskor kom till skada, men de 
materiella skadornavar omfattande. 

Ar 1996 firade det islandska 
postviisendet sitt 220-arsjubileum. Vid 
ingangen av 1997 blev Postur og Simi 
~Post och Tele) ett aktiebolag dar 
taten iigde samtliga aktier. Da ansag 

man inte att de bada deiarna, Post och 
Tele, ~nnu var mogna att skiljas fran 
varandra. Posarbejderforeningen var 
visserligen av en annan asikt och 
alade for en skiismiissa men redan I 

januari 1998 var man mogen for att 
skilja Posten fran Tele och aktiebola
get Islandposttur var ett faktum. Drygt 
hiilften av Post och Teles 2300 medar
betare flyttade over till det nya post
bolaget med bibehallna anstiillnings
fOrhallanden. 

Postfunktionen hade. en fOrlust pa 
700 miljoner islandska kronor fran ar 
1996 i Post- och televerkets regi. Det 
var diirfOr klart att en omliiggning var 
avgorande fOr att ta driften pa riitt kol 
redan det fdrsta aktiebolagsaret. 
Rationaliseringar var ett maste som 
bland annat drabbade ett antal post
kontor. For personal som slutade eller 
blev pensionerade anstiilldes ingen ny 
personal. 

7. 

I serien om de nordiska postbolagen 
har vi nu kommit from till "mins
tingen i familjen" , islandska 
lslandpostur. 
Textoch foto: Koj Granholm 

Niir sedan Islandpostur som ett eget 
bolag och avskilt fran Tele framlade sitt 
rorsta arsboksslut fran I998 var vinsten 
44 miljoner isHindska kronor och efter 
finansiella poster och skatter 36 ISK. 

Indragningen av egna postkontor och 
uppriittande av avtalspostbetjanings
stiillen berodde iiven pa att behovet av 
egna postkontor minskade emedan vii gar 
och viigfOrbindelser blivit alit biittre och 
Posten nadde sina kunder siikrare an 
tidigare. Samtidigt utokades 
lantbrevbiirarnas antal. 

Till en del avtalspoststiillen har 
Postarbejderforeningen genom fOrhand
lingar lyckats ta p.ostfolk att skota om 
posttjansterna. 

I januari i ar infOrde Islandposttur en 
ny avgiftsfri service genom att leverera 
liven paket och rekommen-
derade brev till kundcns 
dorr. I Iantbrevbararnas 
arbete har denna service 
ingatt redan tidigare. 
Dorr till dorr-leveranserna 
har haft en stor inverkan pa 
postkontorens arbete, 
eftersom leverans av 
fOrsiindelser har utgjort 20-
30 procent av kontorens 
verksamhet. Man har bland 
annat behovt mer personal 
till utkorning av fOrsiindel
ser osv. 

Utki:irning av paket till 
dorren ger liven Posten 
Island en battre stiillning i 
konkurrensen med andra 
transportbolag ifraga om 
postorder- och nathandel. 
Island iir niimligen landet 
dar 83 procent av invanarna 
har tillgang till datorer, av 
vilka 77 procent harden 
hemma hos sig. Hela 71 
procent har till gang till 
Internet och av dem 57 
procent i hemmet. 
"Homeshopping" ar saiedes 
av alit att doma pa kraftig 
tillviixt. 

Pa Island finns idag 88 postkontor 
och den islandska Postur har I 300 
heltidsanstallda och cirka 400 deltidsan
stiillda. Man transporterar 87 miljoner ( 
brevforsiindelser och 460 000 paket per · 
ar. Posten pa Island har vissa svarigheter 
att ta kunnig personal och omsiittningen 
pa arbetskraften iir stor. Sysselsiittnings
situationen pa Island iir niimligen bra , 
varfor det ar liitt att byta arbetspiats och ( 
Posten hi:ir av nagon anledning inte till 
det populiiraste arbetsplatserna. En av 
forklaringarna kan vara att Ion en i 
allmanhet anses som lag. 

Till sist ett semestertips at alia er som 
tri:ittnat pii Spaniens, Italiens och 
Grekland solkuster -res till Island; till 
landet som iir annoriunda och vard en 
ofOrglomlig semester. 

Naturvyerna iir maktiga och ofiirglomliga for 
var och en som besokt "sagornas o" Island. 
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Postturer till och (ran Reykjavik 1929. 

For kalenderbitare kanske denna lista over postforande fartyg kan vara av intresse. Jag fick for flera 
ar sedan fran en av vara medlemmar, tyvarr minns jag inte vern. Forlat snalla du!!! 

Den visar i alla fall attar 1929 avgick saval som ankom det till Reykja~ postf~rande _fartyg sa 
gott som vatje dag. Listan ger ocksa en bra bild over de fartyg som trafikerade Island pa den ttden. 

P6staacetlanir fyrir Reykjavik 
April og maf 192 9. 

Postar fara fra Reykjavik 

Apr. 2. Bruarfoss vestur og n6r5ur urn 
til Leith og Kaupm.hafnar. 

3. Su5urland til Borgarness. 
4. Lyra til Noregs. 
4. Go5afoss til Hull og Hamb. 
6. Esja austur urn i hringfer5 . . 

12. Noroan- og vestanp6stur. 
12. Su5urJand til Borgamess. 
15. Su5urland til Breioafjar5ar. 
15. Nova norour urn til Noregs. 
16. Island til Akureyrar. 
17. Botnia til Leith. 
17. Gullfoss til Breioafjaroar. 
18. Austanp6stur. 
18. Lyra til Noregs. 
19. Selfoss til Hull og Hamborgar. 
20. Suourland til Borgarness. 
23. Esja vestur um i hringfero. 
23. Gullfoss til Leith og K.hafnar. 
24. Island til Fcereyja og K.hafnar. 
26. Suourland til Borgarness. 
30. Dr. Alexandrine til Akureyrar. 

Postar koma til Reykjavikur 

Apr. 2. Esja austan urn ur hringfer<S. 
2. Lyra frci Noregi. 
4. Su<Surland fni Borgarnesi. 

12. Nova noroan urn fni Noregi. 
13. Su<Surland fra Borgarnesi. 
13. Gullfoss fni K.hofn og Leith. 
14. Island fra K.hofn og Frereyjurn. 
14. Sclfoss frli Humborg 
15. Botnia fni Leith. 

- 16. Lyra fra Noregi. 
19. Esja vestan urn ur hringfero. 
19. Suuurland fni. Breioafiroi. 
21. Noroan- og vestanp6stur. 
21. Austanp6stur. 
21. Su6urland fra Borgarnesi. 
21. Gullfoss fni Brei6afir5i. 

.,. ... 22. Island fra Akureyri. 
. 26. Suourland fra Borgarnesi. 

28. Dr. Alexandrine fra K.hofn og 
Fcereyjum. 

28. Go6afoss fra Hamborg og Hull. 
29. Botnia fra Leith. 
30. Lyra fra Noregi. 

Aukaskip fra Eimskipafjelagi .Islands kemur ha Kaupmannah6fn april-
manu5i til Reykjavikur og fer paoan vestur og norour urn land. 

Mai 1. Botnia til Leith. Mai 1. Su5urland fra Borgarnesi. 

1. Su5urland til Borgarness. 6. Dr. Alexandrine fra Akuteyri. 

2. Lyra til Noregs. 6. Suourland fra Borgarnesi. 

2. Gooafoss vestur og nor5ur urn 7. Esja austan urn ur hringferCI. 

til Hull og Hamborgar. 7. Bniarfoss noroan urn fra K.hofn 

5. Nor<San- og vestanp6stur. og Leith. 

5. Suouriand til Borgarness. 9. Suourland fra Borgarnesi. 

8. Dr. Alexandrine til Fcereyja og 12. Austanp6stur. 

K.hafnar. 12. Island fra K.hofn og Fcereyjum. 

9. Austanp6stur. 13. Botnia fra Leith. 

9. Suourland til Borgarness. 13. Selfoss fra Hamborg og HulL 

9. Bruarfoss til Leith og K.hafnar. 14. Noroan- og vestanp6stur. 

11. Esja austur urn i hringfero. 14. Suourland · fra Borgarnesi. 

13. Su5urland HI Borgarness. 14. Lyra fn\ Noregi. 

( 



9. 
1-L lslanli til .-\kureyrar. 
15. Botnia til Leith. 
16. Suourland til Borgarness. 
16. Lyra til Noregs. 
17. Selfoss til Hamborgar. 
18. Suourland til Breioafjaroar. 
18. Gu)Jfoss til Stykkish61rns og 

.flateyjar. 
20. Nova nor6ur urn til Noregs. 
22. Island til Frereyja og K.hafnar. 
22. Gullfoss til AustfjarOa og K.-

hafnar. 
25. Suourland til Borgarness. 
28. Esja vestur urn i hringferO. 
28. Dr. Alexandrine til Akureyrar. 
30. Noroan- og vestarip6stur. 

15. Uullfoss Ira K.hofn og Leith. 
16. Suourland fra Borgarnesi. 
17. Nova noroan um fra Noregi. 
20. Island fra Akureyri. 
20. Gullfoss fni Flatey og Stykkis-

h6lmi. 
23. Suourland fra Breioafiroi. 
23. Esja vestan urn ur hringfero . 
25. Suourland fra Borgarnesi. 
26. Dr. Alexandrine fra K.hofn og 

Frereyjum. 
27. Botnia fra Leith. 
28. Lyra fra Noregi. 
30. Go5afoss fra Hamberg og Hull. 
31. Austanp6stur. 
31. Suourland fra Borgarnesi. 

- .. 30. Austanp6stur. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

30. · Suourland til Borgarness. 
30. Lyra til Noregs . 

. ' 

Til 

P6stbilaferoir fra Reykjavik 
HafnarfjarOar daglega kl. 3 siodegis; fra Hafnarfi r6i kl. 1 siodegis. 
Sandgeri'iis a priojudogum, fimtudogum og laugardogum kl. 10 ardegis og 
til baka kl. 3 si6degis somu daga. · 
Grindavikur a firntudogum kl. 3 siodegis. 
Reynivalla og Brautarholts a fOstudogum kl. 1 siodegis. 
Alafoss gengur p6stbill daglega. 

A virkum dogum er b r j e fa P'O s t s to fan opin fra 10-18 og 
bog g I a p 6 s t s to fan fra 10-17. A helgidogum er aoeins brjefap6st
stofan opin fra 10-11, og tekur a m6ti ollum sendingum. 

Brj~f eru borin lit i Reykjavik tvisvar a dag, kl. 9 og 15, en a 
sunnu· og helgidogum kl. 9. 

Frimerki en~ seld alla virka daga kl. 9-20 og kl. 10~11 a helgidogum. 
Adgangur ao p6sth6lfum er kl. 8-22 alla daga. 

Frimerkio brjef yoar efst i hregra horni utamiskriftarmegin! 
. Afhendio p6stsendingar yoar timanlega til flutnings! 
A abyrgdarsendingar retti avalt ao setja nafn og heimili sendanda! 
Gretio pess, ad bua vel um boggulsendingar, svo ad innihaldio 

hvorki glatist," skaddist nje eyoileggi aorar sendingar i p6stinuml 

--. 
\ 

fsafoldarprentsmi15ja. h.!. 
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BILP6STUR 

, Som samlare av "Annorlunda makuleringar av isUindska frimar]cen,samt brev i, till och fran 
Island", har jag lange, utan framgang, sokt den ovanliga stampeln BILPOSTUR. 

GHidjen vat darfor stor, da jag i London av alia platser, och av en isllinning dessutom, fick 
mojlighet att forvarva en postforskottsavi, visserligen med den vanligaste BfLPOSTUR-stampeln, 
den som anvmdes i Reykjavik, men anda. Att paketet, for det ror sig om ett paketavi, var smt 
till Stykkish6lmur som Jigger i en av de syslor som jag specialsamlar, gor ju inte avin samre. 

Det var spannande att vid hemkomsten kunna kontrollera om portot var det ratta, vilket det 
borde vara med tanke pa att frimarkena var ditklistrade av postens personal. Med hjalp av 
diverse portotabeller har jag salunda lurat ut foljande: 

Postforskott om 1 217,25 kr, avsant med postbuss fran Reykjavik 14/4 1946 till 
Stykkish6lmur. Stamplat med Reykjaviks BfLP6STUR-stampel. Korrekt porto for postforskott 
upp till 1 300 kr under perioden 15/11 1941 - 30/9 1947: Postforskottsavgift upp till 100 kr, 
150 aur + 30 aur per 100 kr. darutover (12 x 30 aur.) = 360 aur + paketporto for busspaket upp 
till3 kg, 475 aur. = tillsammans 150 aur. + 360 aur. + 375 aur = 985 aur. 

Bingo, precis vad postpersonalen klistrat dit! 
Det har med Bilp6stur ar inte mycket kant inom islandsk filateli och mycket litet £inns pa 

prant. Det enda jag kunnat firma harstammar fran katalogen till Nordia 94 i Arhus, dar 6lafur 
Eliasson snuddar vid amnet i en storre upplagd artikel om de islandska posttaxorna. Darifran 
har jag knyckt foljande: 

Att siinda post per buss hade sa sakta paborjats under 1920-talet. Efter hand som viigniitet 
forbiittrades utokades posttransporterna succesivt. Frtm och med 1/1 1933 introducerades 
speciella portosatser for dessa transporter. Den extra Bt1p6stur-taxan lades da till bas-taxan for 
transport med kustfartyg. Bt1p6stur-taxan var frtm borjan 5 aur. per 50 km. och den var i bruk 
fram till14/111942. Efter detta infordes fasta portosatser for olika viktklasser oberoende av 
avstand 

, Jag vill i sammanhanget ocksa passa pa att namna att jag fortlopande soker de ovriga 
BILPOSTUR-stamplarna som var i bruk. Jag vet dock inte var, da det inte £inns nagot att lasa om 
dem och ar salunda spekulant om nagon har nagot att salja. 

. I 
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ARINBTORN HERSIR 

Pa egendomliga vagar fick jag for nagot ar sedan tag i nedanstaende brefspjald med bilden av 
ett fslandskt fartyg. Men vad var det for fartyg?? Starkt ljus och mitt starkaste forstoringsglas 
till trots, kunde jag endast tyda det sista ordet i namnet pa henne, namligen "Hersir". 

Vad gorman da? Jo man sander helt enkelt kortet till var specialist pa omradet, "Jakob 
Arrevad" for ett utlatande. Han brukar vara forsedd med bade bilder och tabeller over de 
fslandska fartygen. Svaret kom ocksa omgaende: 

K~re Per Olov 

Upplysningar om island, isliindska fartyg m. m. iir ofta i sig sjiilv spiinnande och det giiller 
ocksa ditt innehav av vykortet som jag harmed returnerar. . 

Svaret pa din fraga har jag funnit i ett kopiematerial som jag fatt av Johnny Pernerfors
kopior av en samling fotografier av fartyg, som han kopte i Forum i Kebenhavn. 

Tack vare detta "svenska material" kan jag tala om for dig att fartyget heter Arinbiorn 
Hersir". Jag vet inte vad B£1_star for, men jag tror det ar fartygets igenkanningsbokstaver. ( 

Jag har inga andra upplysningar om fartyget, men det ar nog ett kustfartyg som forutom frakt 
ocksa haft med post, .men jag har inga registreringar av brev eller andra forsandelser. 

Johnnys lista over fartyg till och fran Reykjavik ar mycket intressant, da den tillfogar 
ytterligare ett namn pa postbefordrande fartyg, "Suthurland", som jag inte kande till forut. 
Darutover finns dar nyttiga upplysningar om reglementen av postbefordran med fartyg. 

Manga vanliga hiilsningar 

Jakob 

Se dar!! Jag fick inte bara fartygets namn, utan ocksa reda pa att det varit postforande. Att 
sedan filuren Johnny ocksa hade ett finger med i spelet ar ju bara vad man kunde ha vantat sig! 

Men hur ar det? Har ingen medlem nagot brev eller kort som befordrats med detta fartyg?? Ta 
och gaigenom byralc\doma och leta fram det material som brukar finnas dar!! Kanske firms det 
ett brev med anteckningen "Arinbjom Hersir". Ar i sc\ fall tacksam for en kopia. 

Kan inte RE 1 sta for Reykjavik 1 ?? 

... 
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Ibs Ju/ebrev 

.~.:~en detta ~ har j.ag nojet att presentera ett "Julebrev" fran Ib Chock. Denna gang slajver han om 
~ tJan.steb~e~, mneh~~de pengar, och mottagare ar ingen mindre an "Halldora Bjarnadottir", om 
vilken Jag nd.igare skrivtt 1 Rapporten och Filatelisten. · 
, .. Ib har, pa ~i~ oefterharmliga satt skrivit ihop en historia som dels visar hans stora kunskaper om de 
~slandska. emt.ss10nema dels om de fartyg som :forde frimarkena till island samt dessutom fantiserat 
ihop en histnna om hur det hela kunde ha gAt! till. n > 

Skomaker. bli ved din lest! 

Dette ordtaket renner meg i hu nar jeg ser hvilke reaksjoner mine uskyld.ige og naive sp0rsmru om 
islandske portotakster ferte til. 

Jeg mener vel selv at jeg er rimelig oppegaende nar det gjelder spesialomradet mitt, brotype
stemplene, men nar vi kommer til temaet portotakster er jeg nok en liten spurv. 

Men ingenting er bedre enn reaksjoner pa det man skriver, sa takk til Anker, Brian, Kaj og andre 
som har skrevet. 

Na har det seg slik at jeg solgte d.isse originalbrevene pa Goteborgsauksjonen(!), slik at det rna 
vrere den nye eieren som kommenterer akkurat d.isse brevene. 

Men jeg er temmelig sikker pa at det storste probleinet er lest nar vi tar hensyn til lokalporto og 
julebrev som gikk som trykksaker. 

Jeg har imidlertid mange flere brev fra denne tiden (1960- 70 -arene), og selv om de aller fleste er 
korrekt frankeret, er det fremledes en del som er som sa. Eksempelvis er julebrev i lukket konvolutt 
frankeret som trykksaker, og brev fra Hafuarfjorour og K6pavogur til RVK frankeret som lokalbrev. 
men det siste er kanskje korrekt? .· 

Et spersmru til eksperteme denn~ gang blir derfor; Hvilket eller hvilke omrader omfattes av 
lokalporto? Skulle brevet bare sendes ~enfor hovedstadens grenser, eller var omradet st0rre? Gjaldt 
ordningen andre byer enn RVK? · .' 

. Eivind. 

Ja, kan nagon hjalpa Eivind med hans fragpr? 
Och forhit snail a Eivind om jag aterigen "f'orsvorskat" ditt inlagg men du skrev ditt brev med sa stor stil att 

jag var tvungen att sk:riva om det for att ±a plats. sekr. 
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EN V JERDIKUVERT ELLER EN L0NNINGSPOSE. 
Sa blev det trods alt alligevel til endnu et julebrev til venneme i Stockholm - det er maske 
snarere et nytarsbrev, da deter stemplet den 4.1.20. kl. 17. Stemplet er REYKJA vf:Ks 
store B1d (R17) der var i brug fra 4. 1.17- 1931 - det var altsa stemplets 3 ars f0dselsdag. 
Bagsiden brerer AKUREYRis B2c 1 ankomststempel20.1.20. Stemplet er som sredvanlig 
snavset og udtvreret. Lreg i0Vrigt mrerke til, at nogle posthuse- f.eks. Isafjorour- altid har 
rene og klare stempler, medens man andre steder som her i Akureyri ikke lagde srerlig vregt 
pa dette. 
Vrerdibrevet har, som det skal, 2 laksegl pa lukkeklappen og i disse star RIKSFEHIRDJR 
hvilket her oversrettes til Statskassereren/Finanskassen. Dette er altsa et STATSTJENESTE
BREV med en paskrift i nederste venstre hj0me Stj.erin6 som siger Statsrerinde/Statsanlig
gende. 
Brevet vejer 60 gram (2. vregtklasse) og koster 30 aur, og da deter et pengebrev yderligere 
10 aur pr. 100 kr. i forsikring = 60 aur = ialt 90 aur. Portoen var netop ra dage fm nedsat,
efter den bemmte dobbelttakst-periode,- fra 40 aur for brevet i 2.vregt, medens gebyret for 
forsikring -10 aur pr.1 00 kr - ikke var rendret. 
Frimrerkeme er TJENESTEM.tERKER- parstykke af20 aur og enkeltmrerke af50 aur To 
Konger med de smukke farver gmnlgra og lilla/gra. Mrerkeme lwrer til1907-udgaven og 
er begge trykt i et oplag pa 1000 ark. 500 ark af hver er sendt med "Kong Helge" fra K0ben
havn den 12.05.07 og de sidste 500 ark afhver er sendt med "Esbjerg" fra K0benhavn den 
16.06.07. Facit opgiver et oplagstal for 50 aur til 700 ark, og deter der en naturlig forklaring 
pa, idet man i 1943 overtrykte 300 ark med "ORLOF". 
Tjenestemrerker var i brug i Island allerede fra starten af frimrerkeperioden i 1873, men an
vendelsen af disse ebbede langsomt ud op mod og under 2. verdenskrig - for helt at oplwre 
den I. januar 1947, da mrerkeme blev ~et tilbage. 
De sidste tjenestemrerker som udsendtes var _l)jonusta overtryk pa almindelige postfrimrerker 
7 og 10 aur Chr.X og 50 aur To Konger henholdsvis 1000- 1500 og 500 ark og de kom den 
7.12.1936. - og sa kan man sp0rge hvorfor overtrykte man 500 ark af50 aur To Konger med 
:Pjonusta, m1r der i 1943 var mindst 300 ark af det gamle 50 aur tjenestemrerke pa lager? 
BREVET er som nrevnt et pengebrev med et indhold pa 600 Kroner og oo 0re, og det er 
adresseret til Fmken Halld6ra Bjamadottir i Akureyri. Hun var indtil1918 skolebestyrer pa 
skolen der, ogjeg tror de 600 kr. er hendes pension for en hvis periode, hvor lrenge vedjeg 
ikke - og sa kan man igen spmge, hvorfor en skolelrerer file pengene fra staten og ikke fra 
den lokale administration? 
Lad mig da som sa mange gange f0r kaste mig ud i vilde gretterier og "historier".Vi er i 1920. 
Deter januar med bidende kold vinter. H0jt mod nord gar en pige og venter pa at Ia. sin l0n. 
Et brev med den store sum af 600 kr. ligger klar i Hovedstaden. Det sendes med et skib, der 
anl0ber mange havne undervej s, og det varer hele 16 dage f0r det nar frem til byen pa nord
landet. Skibet er sikkert S/S Sterling, der blev k0bt i Sverige af det Islandske Ministerium i 
1917. Det gik i kystfarten - befragtet af Eimskip - til 1922, hvor det forliste i indsejlingen til 
Seydisfjorour. Aile i byen har i mange dage spejdet efter skibet, - de ved det skal komme. 
Fmkenen har ogsa staet der og hoppet i kulden - og nu lregger Sterling endelig til kaj. - Hun 
springer afsted til posthuset for at ra sit brev. Postmesteren konstaterer sagligt, at det drejer 
sig om et statsanliggende og et layds og datoen 20/1 efter pategningen. Assistenten 
nar lige at smrekke byens pa bagsiden,. inden Hall dora l0ber vrek med sin 
"Lenningspose" - og derfor ingen stempler om "Tilkynnt" eller "Itrekad". 
Ijanuar 1920 var Halldora B' · 47 ar- hun d0de i 1981- 108 ar gammel. 
Den 4. januar 1920 var sel en mandag ogden 20. en onsdag og deter ganske vist. 
IB. .. 
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Dansk Ostindien Vad iir det? 
Min berattelse om Dansk Ostindien och Tranquebar fortsatter har fuin ar 1753 och fram mot sekel

skiftet 1700-1800-tal. Om hur danskarna for att forhindra kolonins forrall satte in en norrman med 
harda nypor, men att inte heller det hjalpte, da affarerna ~ck allt samre. Vi~e o~. danskarnas for~ok 
att kolonisera den av malaria hart drabbade ogruppen N1cobarerna samt lite allmant om det dagliga 
livet i Tranquebar i slutet av 1700-talet. Fran den har tiden har jag ocksa hittat ett brev, nagot som 
kanske gor den har artikelserien lite intressantare for var kara lasekrets. 

Tranquebar efter 1753 
Tranqu~bars handel och forfall kunde inte rattas till pa kort tid. Det hade Tranquebars rad 

forklarat for kapten Sievers, nar han gick . ombord pa sitt fartyg for art atervanda till 
Kopenhamn. Nar denne kastade en sista blick pa Tranquebar, som sakta forsvann i havet 
tankte ban kanske tillbaka pa vad han under sin tid dar utrattat? Ett synbart resultat var de 
danska soldatema, me,n deras antal hade av sjukdomar, reducerats till halften. Nagra fram
gangar i Bengalen hade annu inte inrapporterats, nagra oegentligheter i rakenskaperna bade 
han inte funnit och at Tranquebars befolkning, i hans tycke, sorglosa leveme, hade han inte 
lyckats att gora nagot. . 

. I .november 1753 beslot direktionen i Kopenhamn att ersatta Hans Bonsach. Den nye 
guvernoren i Tranquebar blev Hans Georg Krogh, en 34-arig norrman fran Bergen. Utbildad 
till dansk sjoofficer hade han under flera ar seglat pa Ostindien for det Hollandska Ostindiska 

· Kompaniet. Direktionen hade utarbetat belt nya instruktioner at Krog. Han tick i det narrnaste 
fria bander art omstrukturera och omplacera folk inom radet i Tranquebar, nagot som han 
ocl(sa gjorde med ganska harda nypor. 

Inte bara inom radet, utan aven pa andra befartningar gjorde Krog avskedanden ocb 
omplaceringar. En atgard var att avskeda bela styrkan av sepoys, (infodda soldater) och 
ersatta dem med ett kompani sepoys utbildade av fransmannen, som var mer valdiciplinerade 
och· framfor allt krigsvana, beroende pa de standiga krigen i Indien mellan engelsman och 
fransman. 

Krog skaffade sig, pa endast nagra ta manader, sa gott som hela befolkningen till fiender. 
Flera av de gamla Tranquebarfamiljema som sag sina formanliga situationer i staden raseras, 
hotade med att aka hem. Krog gav sitt godkannande till detta da han ville ra ut nya, och av det 
tidigare Tranquebar opaverkade familjer till kolonin. Till skillnad fran tidigare guvernorer 
uppmanade han ocksa dessa att medfora hustru och barn till kolonin. Detta for att forsoka 
forhindra indiska ingiften i den danska tjanstemannastaben. 

Han tog ocksa itu med renoveringen av Dansborg, dar han nu tog sitt kvarter, allt enligt 
instruktionema. De tidigare guvernorerna hade inte bott pa Dansborg utan istallet haft egna, 
betydligt bekvamare, hus ute i staden. Dansborg hade saledes forfallit och sag, enligt Krog, 
mest ut som en svinstia. Han tog aven itu med att sla silvermynt, nagot som redan Sievers haft 
tillstand till, men som uppenbarligen "glomts bort". Dessa sa kallade "royaliner" kom strax i 
omlopp _i Tranquebar via de danska kopmannen. Dessutom planerade han att Higga 
'~icobarerna", en ogrupp som de danska skeppen passerade pa sina resor mellan Tranquebar 
och Sumatra, under den danska kronan. 
Om Krog var hard mot danskarna, sa forsokte han hela tiden att sta pa god fot med den 
inbemska befolkningen, da han val forstod att utan deras hjalp skulle Tranquebar sta sig slatt, 
bade med arbetskraft och fornodenheter. Han tog genast · itu m_~d art ratta till tidigare tjanste
mans misstag gentemot dem. Det indiska kastsystemet var for'~.:europeerna svarbegripligt och 
interna stridigheter mellan kasterna var legio. 

Aren 1754 - 1756 var svara missvaxtar och ris-priserna skot i hojden med atfoljande 
matbrist. Tranquebars kassakista var tom och efter tre ars rnissvaxt fanns i staden varken mat 
e11er pen gar till att forse de tva fartyg som sants ut fran Danmark med returfrakter. A ven de av 
Krog paboljade fastningsarbetena hade mast avstanna. 
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De standiga krigen, dels mellan England och Frankrike men aven smagruffen mellan 
Tranquebar och naiken av Tranjore hade aven utarmat den kringliggande landsbygden. Den 
svara penningbristen och kraven fran direktionen i Kopenhamn gjorde att Krog 1756 begarde 
avsked fnln sin post, nagot som dock forvagrades honom. Ar 1758 begarde han avsked pa 
nytt, havdande att han inte langre hade pengar till sin dagliga brod. Krog hade inte, som 
tidigare guvemorer, skott sig pa Tranquebars bekostnad och hela hans tidigare formogenhet 
var nu forbrukad. I oktober 1758 beslOt direktionen att hemkalla Krog. Dennes eftertradare 
P.H. Meier, som sjalv sokt posten, dog dock pa utresan 1759 och till interimsguvemor utsags 
da c. F. Hoyer. 

Under tiden hade engelsmannen i grund besegrat fransmannen bade till lands och till sjoss. 
Tfanquebar oversvammades nu av franska officerare som sokte batlagenhet till hemlandet. En 
ny guvemor, Forch, hade installerats 1760, men han dog efter endast ett ar pa posten. Dagen 
efter hans begravning intog den da 33-arige Hermann Abbestee platsen som guvemor i 
Tranquebar. 

Han hade anlant till staden 1752, var slakt med ledande kopmannahus i Kopenhamn och 
kande val till forhallandena i Tranquebar. Abbestee blev, i motsats til1 Krog, en aktad och av 
befolkningen valsedd guvemor. I samband med hans tilltrade, beslOts att radet i Tranquebar 
endast skulle besta av tva man, Abbestee och dennes second, Falk. 

Tranquebar kom i borjan av 1760-talet i skuggan av Bengalen da direktionen beslOt att 
satsa mer pa Frederiksnagore, beroende pa att returfraktema de senare aren fran Tranquebar 
varit ctaliga. Tillbakagangen blev an storre da man beslot att endast sanda ut ett fartyg per ar 
tilllndien. 

De indiska koloniemas rakenskaper under 1750-talet var heller ingen uppiggande lasning 
for aktieagama. Kompaniet sande, fram till 1764 ut 650 000 rd. enbart till upprattande av nya 
loger samt till underhiUl av Tranquebar. Likval redovisades under perioden ett arligt under
skott pa mellan 20 - 30 000 rd. 

Redan fran 1765 diskuterades i Kopenhamn radikala andringar for handeln med Indien. 
Under tiden koncentrerades handeln till Bengalen, men da aven den verksamheten gav daligt 
utbyte beslot man 1770, att an en gt'mg andra inriktning och att inskranka handeln. Tran
quebar blev nu ater stapelplats for all dansk handel i lndien. For Tranquebar innebar detta att 
man atertog sin gamla possition som mest betydande i Indien. UtOver prestigen ar det 
tvivelaktigt om man i Tranquebar lade nagon stor vikt vid detta. Tranquebar var och forblev, 
med sitt enda skepp per ar, en liten och obetydlig handelsplats. Befolkningen vantade sig 
ingen stor hjalp fran hemlandet och inrattade sig darefter. Kompaniets intressen skulle 
naturligtvis tillvaratas, men staden skulle forsoka leva pa vad den och dess ombyggd kunde 
producera i fonn av varor och tjanster. 

Nicobarerna 1756- 1768 
Den Nicobarska ogruppen var pa 1700-talet val kand av alia de sjOfarande europeiska 

nationema. Oama Jigger i den sodra delen av Bengaliska bukten, strax nordvast om Sumatras 
nordspets. Da och da sokte har europeiska skepp skydd undan stonnar och en viss handel upp
stod mellan besattningarna och de vanliga intodingarna. lnga andra nationer hade tidigare 
slagit sig ner har, mest beroende pa det osunda klimatet, innan danskarna 1753 overvagde 
mojlighetema. 

Nicobarema bestar av 19 oar, alla inte bebodda. De ar bevuxna av tat, tropisk regnskog och 
befolkningen levde av ett primitivt jordbruk och bodde i hyddor pa palar. 

Planer pa att kolonisera Nicobarema uppkom redan pa kapten Sievers tid 1752. Ar 1754 
beordrade sa direlctionen i Kopenhamn radet i Tranquebar att uppratta en loge pa Nicobarena. 
Guvernor Krog stallde omedelbart en expedition pa benen och den 8 september 1755 
avseglade tva skepp mot Nicobarema. Ombord fanns, forutom ca. 50 soldater, hantverkare av 
olika slag. 



16. 

Danskarna motte inget som heist motstand och den 1 :a januari 1756 ktmde Danebrogen 
hissas over den nya kolonin, som tick namnet "Nya Danmark", pa on Stora Nicobar. Chef 
blev lojtnant Tanek. Hela ogruppen doptes av danskarna om till Frederiksoarne. 

Till Tranquebar inlopte emellertid, efter nagra manader, uppgifter om att tillstandet i den 
nya kolonin var daligt. Alia hade varit sjuka och manga hade avlidit. Kolonisterna menade att 
klimatet var orsaken till alia sjukdomar. Lojtnant Tanek onskade, i ett brev 1756, att !a flytta 
kolonin till en annan plats. 

I slutet av 1756 sandes sa tva skepp till den nya kolonin. Dar mottes de av en sorglig syn. 
Endast en handfull danskar hade overlevt och aven bland indiema var ti11standet uselt. Man 
bestamde de\ omgaende att lamna Nya Danmark och den 20 september anlande man till on 
Kamorte, som ansags ha ett for europeer battre klimat och som inte heller var sa tatt skogs
bevuxen. Men inte heBer hiir var klimatet det ratta. Innevanama var ocksa fientligt installda 
till nykomlingama och 1757 overfolls de fataliga danskama, som da overgav platsen och 
t1ydde pa sitt skepp. 

Expeditionerna till Nicobarena och de forsta forsoken att uppratta en ny koloni dar hade 
kostat sa mycket, bade i pengar och manniskoliv, att det inte ens var vart att kalla det ett kolo
nisationsforsok. 

Forst 1768 gjordes ett nytt torsok under ledning av Gottlieb Voelker. Denna valde en 
annan o, Nancovry, och forlade sin koloni mitt emellan tva infodingsboplatser, med den 
baktanken att det dar formodligen var sundare klimat an pa obebodda platser, en nog sa riktig 
iakttagelse. De nya kolonistema fick salunda battre livsbetingelser an de tidigare, aven om 
klimatet aven pa Nancovry var besvarligt, speciellt for europeer. A v dessa infodingar tick 
danskarna senare veta att deras tidigare boplats pa Kamorte var mycket osund. Voelker 
besokte ocksa den gamla kolonin, men endast efter 9 ar kunde man med yttersta svarighet 
tinpa den plats dar danskarna gjort sina forsta, bittra erfarenheter av Nicobarerna. 

Den indiska handeln 1765- 1776 
Handeln pa lndien var en standig oroskalla i Kopenhamn. Upprattandet av nya loger och 

underhall av desamma gick till stor summor och handeln pa Indien gav betydligt samre 
resultat an den pa Kina. Till Kina utsandes vare ar tva skepp som atervande med goda laster. 

Inga som heist tankar pa att lagga ned handeln pa Indien fanns dock, dartill sag man att 
bade engelsman och hollandare tjanade alltfor stora pengar pa sin indiska kolonier. Darfor 
forsokte man att med nya guvemorer, som t. ex. Krog, ersatta mindre driftiga som Meier och 
Bonsach. Man bojde sig ocksa for tjanstemannens krav pa hogre loner, men inget hjalpte. 
Ingen kunde heller, med sakerhet, foregripa de olika guvemoremas lamplighet for sin post. 
Istallet tvingades man i Kopenhamn att lita pa de utlandska guvemoremas, Demarchis och 
Casanoves forklaringar, att de daliga affarerna berodde pa daligt st6d fran hemlandet, 
avseende bade fartyg och kapital. Direktionen avvisade dock kategoriskt kraven om mer 
pengar och menade att en koloni som inte ens kunde skaffa fram en ordentlig returfrakt per ar, 
knappast formadde att skaffa fram varor till tva. 

Kompaniets handelsrattigheter och monopol pa handeln med Indien som upprattades 1732 
och som gallde i 40 ar, var nu inne i sitt slutskede. 1772 skulle de uppgora att galla. Starka 
krafter var i gang for att Ia. dem fOmyade. Kommerskollegium onskade diiremot att handeln 
pa Indien skulle bli fri och 1772 oppnades handeln pa Indien, men inte pa Kina, for privata 
intressenter. 

Ar 1775 sandes de forsta privata skeppen ut till Tranquebar. Gratis kunde nu inte 
Kompaniet betjana sina konkurrenter sa lange man skulle underhalla koloniema i Indien. Man 
kom darfor overe.ns om att de privata handelsmannen skulle betala 8 % av sitt aktiekapital till 
Kompaniet for att ta anvanda sig av kolonierna. Kompaniets intresse av att behalla koloniema 
minskade dock och 1776 overtog kronan alia Kompaniets territorier, egendomar och investe
ringar. Detta var till alia parter$ ford~!. Om Kompaniet skulle ha behallit koloniema, skulle 
man kunna satta avgiftema sa hogt att privathandeln missgynnades. A andra sidan sag Komp-
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aniet heist att man slapp alia de administrativa problemen i lndien. Det rna i sammanhanget 

namnas att det var Kinahandeln som var den tor Kompaniet mest lonsamma. 

Finanser och fOrvaltning 
Nar den danska kronan overtog koloniema i Ostasien, var man helt pa det klara med att 

handeln inte skulle ge nagot overskott. Men om man ville vara kvar i omradet var man 
tvungna att acceptera detta. 

De intakter som koloniema inbringade bestod dels av det som jordbruket gav, samt de fran 
handeln inkommande tullavgiftema. De forstnamnda lag ganska konstant pa ca. 10 000 rd, 
tullavgiftema daremot kunde variera kraftig, beroende pa krigs och kristider. Totalt rorde det 
sig om som mest 30 000 rd. per ar. 

Andra viktiga inkomster var statens monopol pa alkohol. Det var t. ex. skatt pa sprit, tobak, 
betel och tamarin. Speciellt beteln, som anvandes av den infodda befolkningen, gav stora 
intakter. 

En annan inkomstkalla var vaxling av mynt. I Tranquebar var den officiella valutan tran
quebar-riksdaler, som var 10 - 25 % mindre vard an en dansk rd. Den anvandes i kolonins 
rakenskaper men inte av allmanheten. De mynt som dagligdags anvandes i Tranquebar var 
dels "fanoen", ett silvermynt varav det gick 12 pa en rd., dels "pagoder", indiska guldmynt 
varav det fanns tva olika: "Porto-Novo-pagoden" som var vard 29 fanoer och den nagot battre 
"stjarn-pagoden" som var vard 32 fanoer. Dessutom fanns ett skiljemynt i koppar, "kas". 
Stjarn-pagoderna anvandes vid alta st6rre affarer. Tjanstemannen och soldatema fick alltid sin 
Ion i fanoer. Kronan hade sitt finger med i alia vaxlingsaffarer och fortjansten var ca. 5 %. 
Den kulminerade 1785 - 1786 cia den tilltorde kronan 3 325 rd. Denna inkomstkalla var inte 
unik for Tranquebar utan tillampades i lndien pa manga platser och med annu hogre fortjanst. 

Ytterligare en avgift som tillforde kronan pengar var malningsavgifter pa sad. Den togs ut 
nai saden saldes av odlaren till forbrukaren . Procenttalet pa var ringa, men inbringade anda 
till kronan ca. 3 000 rd. arligen. 

Befolkningen fick dessutom betala olika mindre avgifter. T. ex. avgiften pa ilipoelin, som 
utvanns av frukter sorn liknar oliver. Den anvandes av europeema huvudsakligen som 
lampolja eller till smorjning av vagnshjul, men de infodda anvande den aven som foda. Trots 
att skatten var sa hog sorn 75 %, tillforde den inte kronan mer an 500 rd. per ar. 

Naturligtvis fick de stackars bonderna aven betala skatter pa hus, jord och skord, liksom 
fiskarna pa sina Ia.ngster. Den vita befolkningen var daremot befriad fran sadana direkta 
skatter. 

Pa utgiftssidan fanns det arliga apanaget till den forre naiken, numera rajahan av Tanjore. 
Oforutsedda utgifter fanns alltid, t. ex da man 1785 var tvungna att fran invanama skrapa ihop 
25 000 pagoder eller 71 000 rd. som losen till harforaren Hyder Aly, tor att dennes trupper 
inte skulle invadera Tranquebar. ' 

Staden gav saledes ett konstant underskott, medan Frederiksnagore, som tidigare endast 
varit en oroshard, under de sista aren av 1700-talet synes ha klarat sig pa egen hand och sorn 
da till och med gav ett litet overskott. 

De ovriga danska !ogema vid denna tid i Porto Novo, Calicut, College, Balsore, Patna och 
Nicobarerna gav alia rnindre underskott. 
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Urbefolkningen pa Nicobarena var immuna mot den feber som harskade pa oarna, men dade av 
naturen var ganska lata, var de inte Himpliga som plantagearbetare utan fick fortsatta att leva pa det 
satt som passade dem bast, nfunligen att inte gora nagot ails. Naturen forsag dem med allt de 
behOvde. Att danskarna invaderade dem tycks inte ha berort dem sarskilt mycket. Formodligen 
visste de att naturen snart skulle ta ut sin ratt och att de pa sikt skulle bli av med inkraktarna. De 
levde i stora kollektiv och bodde i hyddor byggda pa hOga pcilar for att komma upp fran de vilda 
djuren och den fuktiga och snciriga undervegetationen. 

Detta ar det tidigaste brev jag hittat i nagon auktionskatalog. Detar sant fran Tranquebar och daterat 
den 13/1 1775 och ar sant till Mons. Peder Hornbeck i Kiobenhaun. Om denne vet jag ingenting, 
Kanske nagon av vara danska lasare kan upplysa om han hade nagot med Tranquebar att gora? 
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Bla Korset ??? 

I forra Rapporten hade jag med en artikel 
om den gronlandska etiketten "DANMARK
IMUT". 

Om den hade jag funnit en del infor
martion i en gammal "The Posthorn" . 

Har kommer en ny gronlandsk etikett, 
utgiven till forman for "Bla Korset", men det 
enda jag vet om Bla Korset ar att det arbetar 
for TBC-offren i Gronland. 

Den har etiketten, liksom D ANMARK
IMUT, kopte jag for manga ar sedan fran det 
Gronlandska postverket, nar det forfarande 
lag kvar vid Radhus-pladsen i K0benhavn, 
som da portionerade ut dem till sina fasta 
kunder. A v DANMARKIMUT -markena fick 
man bara kopa ett marke av varje, ett tre och 
ett fyrsidigt, men av Bla Korstet-markena 
fanns det tydligen fler kvar kvar, for dar fick 
man kopa 10 st, varav tva blev tresidigt 
tandade. Det rorde sig har, vad jag forstar, 
tydligen om restupplagor som man pa detta 
satt fick in en slant pa genom forsaljning. 

Etiketterna ar, som du kan se av bilden, 
enkelt gjorda, tryckta i en gronbla farg medan 
pojkens ansikte och hander ar i gult. Byxor 
och har ar i svart. 

De ar tryckta i rader om 5, (uppifran och 
ned) dar det ovre market ar otandat. Men hur 
manga marken det fanns i arket vet jag inte. 

Nu ar det sa att det ingenstans i Stockholm 
gar att fa nagra som heist uppgifter om detta 
Bla Korset. Jag har varit runt pa alla de stora 
biblioteken for att finna nagot att lasa, men 
har overallt fatt nekande svar. De trevliga 
bibliotekarierna har visserligen slagit i bocker 
o~h letat i datan, men inget star, konstigt nog, 
att firma. 

Har kanske nagon eller nagra av vara 
danska vanner kan hjalpa mig? Vet du nagot 
om Bla Korstet i allmanhet och etiketterna i 
synnerhet sa skriv en rad och beratta. 

~ 

~~--- - -- - - - ~-~~~---~-- - -~-------~-----

'--------J_.__ ____ __, 

.-- ------- - - -- - ~ --- -- ----- ---- --- - - ---- ' 
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MOte 7/9 2000 

Sasongens rorsta mote samlade 11 med1emmar. en ny medlem invaldes i foreningen. Da informa
tion inkommit fran Torshalla Frimarksklubb om att den arrangerar varens Malardalstraff den 31 mars 
2001 , diskuterades mojlighetema att avhMla ett landsortsmote i samband med denna. Fragan hanskots 
till styrelsen som skall undersoka om detta later sig goras. 

Sven Erik Ahgren., kassoren i NORDIA 2000, meddelade att utstallningen gatt ihop ekonomiskt 
och till och med givit ett litet overskott om 8 000 kr. 

George Sund berattade om ALEX 2000 
Kvallens tema var ju nummerstamplar men da "den strange", som kanske harden basta samlingen i 

foreningen av dessa stamplar, inte kunde narvara denna afton, hade ordforanden i all hast andrat temat 
till "Konungsforin til islands" och berattade om denna resa, dar atminstone en av hans hett astundade 
"Tva kungar" deltog. Han visade aven kopior av vykort fran denna resa. 

Sture Hegland och Olle Svenningsson hade dock med sig sina nummerstampelsamlingar, vilka 
noga studerades av de narvarande. Sture, som samlat dessa stamplar under manga ar, saknar endast 12 
nummer. 

Som lok pa laxen vann sedan Sture bada narvarolotteriema 

Mote 511 o 2000 

Stig Osterberg halsade de 12 tappra medlemmama valkomna och foredrog dagordningen. Inga 
meddelanden eller rapporter denna dag. Daremot meddelade kassoren att 8 medlemmar inte betalt ars
avgiften for ar 2000. Dessa kommer nu att strykas ur foreningen darest pengar inte inkommer snarast. 

Vidare diskuterades det lotteri som vi tiinkt oss avhMla under 40-ars-jubileumsaret 2002 samt en 
eventuell auktion i samband med detta. 

George Sund vann medlemslotteriet och Stig osterberg vann kvallens trostpris, varefter han laste 
om det islandska postverket ur en svensk posttidning. 

Nummerstampe1auktionen denna kvall inneholl val inte nagra storre hOjdare, men prisema gick 
anda i hOjden., ofta hOgt over de i nya Facit reviderade prisema. Vad manne bliva?? Dagens haften 
inbringade aven den nagra kronor. 

Mote 211 o 2000 

Da var ordforande pa grund av operation i ett mera betydelse:fullt organ "firade" fran kvallens 
ovningar fick vi klara oss utan hans fasta hand. 12 medlernmar slot iinda upp, trots det nagot murriga 
vadret. 

V ar "islanning, Hilmer Eliasson" forgyllde kvallen med att de1a ut vackra brev med marken fran 
forra arets serie med julnissar 

Den av Foreningen planerade fslands-resan i slutet av februari diskuterades livligt och en del 
anmalningar strommade in. A ven en ny eventuell resa till Bryssel och varldsutstallningen dar disku
terades liksom en resa till Ha:firia m ca. ett ar. 

George Sund ville till protokollet ha fort att en filatelistisk hOgskola i Stockho1ms Filatelist
forening lokaler i Gamla Stan p1aneras och han ansag att nag on fran fslandssamlama skall delta 
Styrelsen f'ar bestamma detta. 

LeifhOll sedan ett intressant anforande med bilder fran sin samling islandsk militarpostbrev, bland 
vilka det finns en och annan par1a. Ett knepigt samlingsomrade om vilket jag inte kan ett jota 

Nummerstampelauktionen, som undertecknad fick skota, nadde oanade hOjder da nagra ''bra" 
stamplar var med denna gang. "Den strange" slickade sig om munnen! 

Da vi denna gang inte hade nagra haften fran Forhundet att' leta efter rariteter i, fick foreningens 
material duga, dock med ganska gott resultat. 



21. 

Foreningen lslandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen Islandssamlama Postgiro 40 29 57- 5 
Ordf'Orande Sekreterare 
Stig Osterberg Per-Olof Abrahamsson 
PI 1433 Soderberga Aile 38 
136 91 Haninge 162 51 Vallingby 7 
Tel/Fax 08-500 341 46 Tel/Fax 08-687 02 26 
stickan. island@swipnet.se 

Islandsklubben i GOteborg 
OrdfOrande 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel!Fax 031- 54 88 78 
pemerfors@swipnet.se 

olov .abrahamson@telia.com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Dirigentgatan 2 
421 38 Vastra Frolunda 
Tel 031-49 23 49 
sveriges.framsida@swipnet.se 

Vern vander jag mig till oar jag har fragor rorande f'Oijande? 

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

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300- 134 88 
lennart.engstrom@post.netlink.se 

Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlamallslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren Islandssamlama!Jslandsklubben 
Rapporter Kassoren Islandssamlama 
Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlama 
Adressiindring Kassoren Islandssamlama/Islandsklubben 
Auktioner i Rapporten Kassoren Islandssamlama 
Auktioner i Ovrigt Ordforande Islandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften f'Or 2001 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
V AR V ANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSA VGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 
Foljande har beta It for ar 2001: 

116,276,451,479,512,520,540,614,623,624,652,674,676,709,757,765, 
772,778,779,780,783,802,827 

Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanf'Or Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ EL £ (kan ej jamt belopp 
sandas overf'Ores restbelopp till nastkommande ar). 
Bestall gamla Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa ar ett maste fOr en 
islandssamlares referensbibliotek da de inneh311er mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Reykjavik 28.2- 3.3 2001 
Bryssel 9.6-15.6 2001 
Hafnia 2001 Kopenhamn oktober 2001 

Islandssamlarnas 40-ars jubileum i OKT/NOV 2002 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 10 FEB 2001 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 
Med detta nummer foljer inbetalningskort f'Or medlemsavgiften. 
KASSOREN VILL TACKA ALLA MEDLEMMAR FOR DETTA AR SOM NI HAR SKOTT V ALDIGT 
BRA MED T !.~KE PA ATT MEDLEMSA. VGIFTEN HAR INBETALATS SOM DEN SKALL.NAGRA 
UNDANTAG FINNS ALL TID. TACK!!!!!!!!!! 
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V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

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

Torsd. 11/1 Tema: nummerstamplar. Eftersom dessa stamplar kommit att 
dominera de senare arens moten i Stockholm ombedes alia att 
ta med vad de lyckas att samla ihop for visning. Lei£ Nilsson 
kommer att gora ett nytt forsok att visa sin numera stora 
samling av dessa atravarda stamplar. Nummerstampelauktion. 

Torsd. 8/2 Tema: Antikva och groteskstamplar: En uppfoljning av J0rgen 
Steen Larsens fordrag i Forum. Nummerstampelauktion 

Torsd. 8/3 Arsmote. Efter motet rapport fran fslandsresan. 

Torsd. 5/4 Tema: Zeppelin-post och Solbergs-flyg.: Foredrag med ljusbilder 
om dessa intressanta flygningar. Nummerstapelauktion. 

Lord. 12/5 Sedvanligt sasongavslutningamote hemma hos Leif Nilsson 
kl. 12.00. Meddela Lei£ om du kan komma! 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.00 
Moteslokalen oppnas 18.30. Obs! fra.n 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. 11/1 Visning av Holger Crafoords samling. Hans Raland visar 
diabilder fran foreningens arkiv. 

Torsd. 25/1 Auktion pa materialet du fick i december-Rapporte, 

Torsd. 8/2 Arsmote. Efter motet visning av Faroprovisorierna fran 1919 av 
Tryggve Johansson 

Torsd. 8/3 Rapport fran foreningens fslandsresa 

Torsd 12/4 Terma: Faroprovisorierna 1940 - 41. Tryggve Johansson berattar 

Torsd. 10/5 Omvanda ramar pa aur-valorerna. Kaj och Johnny berattar. 
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