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Kii.ra vii.nner 

Den allra varsta vinterkylan har forhoppningsvis, nar detta lases, redan kulminerat och 
solen borjar sa smart tina upp de forskramda snoflackar som lyckats overvara denna underliga 
vinter med en blandning av plus och minusgrader med regn och snostormar om vartannat. 
Men det ar formodligen sa vi tar ha det i fortsattningen om inget kan goras at miljoforstor
ingen med alia dess biverkningar pa naturen. 

Ur filatelistisk synvinkel i allmanhet och islandsk dito i synnerhet har inte mycket hant, 
men sedan den forra Rapporten har anda NORDIA 2001 avhallits i USA Ingen vi kanner var 
dar och tittade pa den men vi har pa avvagar hort att den laga kronkursen gentemot dollam 
gjorde det hela till ett ganska dyrt spektakel. Naval, nagra av vara medlemmar stallde ut och 
det med den aran. Salunda erholl Hans von Strokirch antligen en val unnad Star Vermeil for 
sin fina samling "islandska brevkort", en valor som han borde tatt redan i Helsingfors for en 
del ar sedan. Samma valOr fick var tyske medlem, Gerhard Muller for sin fina samling 
"Gronland" samt l>or l>orsteinns for sin "Icelandic Revenues, Collecting and Meter Stamps". 
Jon Aoalstein Jonsson fick Vermeil for sin samling "Danmark" och David Loe Star Silver for 
sin "Tidiga stamplar pa island". Vi gratulerar samtliga medaljorema med ett taktfast fyrfaldigt 
"Hurra". 

Inte sa mycket mer att skriva om saledes, men nar detta lases har i alia fall en grupp 
· · medlemmar besokt foremalet for vart sam Iande, namligen den dar karga · kobben, mitt ute i 

Atlanten, island alltsa, men mer om denna resa i nasta Rapport. I denna Rapport kan du lasa 
om lite av varje, men det vasentliga ar lagt pa de islandska haften med svensk anknytning som 
tyvarr aldrig slog sarskilt bra ut uppe i island. 

Varens moten i Stockholm har annars varit hyfsat besokta; aven om vi har plats fOr manga 
fler i var fina moteslokal uppe vid Karlaplan, dit det ar sa latt att fardas, antingen man aker 
kommunalt eller med egen bil. 

Det finns ju faktiskt ganska manga Stockholms-medlemmar som aldrig besokt ett mote!! 
Man kan ju undra varfor?? Ni ar ju alia sa valkomna och kaffe med nybakade bullar serveras 
alltid. Det finns ju alltid bade bytesmaterial och forbundets haften att examinera i, sa nagot 
nytt till samlingen borde ni alltid hitta. och sedan ar det val alltid kul att traffa likasinnade 
samlarvanner. Aterigen Valkomna skall ni vara!!! 

Jo en sak har jag glomt att skriva om! Kalle Borin. Denne krutgubbe som vagrar att ge sig, 
fyllde den 12 februari 80 ar. Jag kanske namnde, i samband med NORDIA 2000, om hans 
enorma arbetsinsats dar och att han nog var den som slet mest under utstallningsdagama, for 
att inte tala om under alit forarbetet infor utstallningen. Jag hade tyvarr inte mojlighet att 
uppvakta honom pa bemarkelsedagen da jag var bortrest, men vill anda pa detta satt lite i 
efterhand, symboliskt ge honom m'igra blommor fran oss i fslandssamlama. Grattis Kalle!!! 

· sekr. 
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De bortglomda islii.ndska hii.(tena 

Om du letar i Facit bland ovriga islandska haften sa finns de inte dar! I varje fall inte om du letar i en 
Facit 2000 Special. Men de finns med bland ovriga frimarken sa helt bortglomda ar de forstass inte! 
Glomt bort dem verkar aven islanningama sjalva ha gjort! Dessa "svensktillverkade haften" som aldrig 
riktigt fallit dem i smaken, trots att jag nog tycker att bade konstnaren l>rostur Magnusson och gravoren 
Martin Morek lyckats valdigt bra med sjalva utforandet av markena. Den granna tjuren utstralar en enorm 
styrka och kampvilja och vern skulle vilja mota jarten med hans stav? Omens vassa klor ar nog heller inte 
latta art tas med, medan draken, som daremot ser ganska beskedlig ut och narmast verkar lite somnig, nog 
arden av landvartama som jag heist skulle vilja mota en mork kvall om jag, mot allt sunt fomuft, skulle 
forsoka gora intrang pa nagot deras revir. For du vet val art det ar nagon av dessa fyra som du traffar pa 
om du vill gora nagot sabotage mot island. 

Man kan undra varfor dessa frimarken inte vunnit islanningamas hjarta? kanske ar det de nagot 
murriga fargema, eller ar det den for dem nagot ovanliga tresidiga tandningen? BortglOmda ar de! Och 
anda finns det bland dessa haften nagra av islands allra "raraste utgavor"! Jag tanker da pa haften med 
kombinationen kontrollnummer, cylindersiffra 1 eller 2 samt med ryggtryck, eller for art tala med vara 
svenska haftessamlares vokabular, "en trip pel'', vilka endast forekommer pa 0,16% av upplagan om 100 
000 haften, eller i klartext "160 haften"!!! Detar inte manga det och man kan val formoda art en del av 
dem frankerats upp. Den som arden lycklige agaren till ert sadant hafte kan tacka sin lyckliga stjama, 
eller sig sjalv om han hade forstand nog art i tid anskaffa ert. Sjalv har jag endast lyckats !a tag i "dubblar", 
d.v.s. med kontrollnummer och cylindersiffra, som forekommer pa 1,5% av upplagan, eller 1 500 haften. 
A ven det en lag siffra. 

Man kan ocksa :fa ut en massa trevliga kombinationer ur dessa haften! flest da ur det senaste fran 1990, 
med valorema 5 och 21 kr, tryckta i gron resp. bla farg. Om man hailer sig till vagrata kombinationer, Ia.r 
jag ihop dem till 11 st. inklusive helt hafte. Lagger man dartill alla lodrata blir det, om jag raknat rart, 
ytterligare 18. Nagot for den verklige specialisten alltsa! 

Darfor tycker jag art det ar dags art ge landvattama en ny chans! Ga igenom dina gommor! de finns dar 
nagonstans, langt nere i nagon lada, och kolla upp om du ar den lycklige agaren till nagot av det allra 
svaraste som den islandska filatelin har art erbjuda, "trippeln" Men forakta heller inte "dubblarna" eller 
de med enbart kontrollnummer, cylindersiffra eller ryggtryck. I den foljande artikeln, skriven av Olafur 
Eliasson och oversart fran Grusk 1990, kan du sjalv se, i hur oandligt liten upplaga de olika haftena ar 
tryckta. Lycka till! sekr. 
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Frimiirkshiiften 1987- 88 

Ur Grusk nr 11990 

Av Olafur Eliasson 

Utgivning av frimarksbaften ar inte nagot nytt i island. Dr forsta haftena kom ut pa marknaden redan i juni 
1932. Sedermera utkom det baften med olika innehall av frimarken ocb olika reklam fran foretag i drygt 30 ar. 

Det ar inte meningen att bar noggrannare skriva om dessa men jag vill papeka att i 1989 ars katalog "iz1ensk 
Frimerki" flnns for forsta gangen de islandska haftena katalogiserade pa ett overskadligt satt. Men det flnns 
fortfarande en del fragetecken kvar att utreda. Det firms diirfor anledning att uppmana alia som bar kunskaper i 
detta iirnne att vidarebefordra dessa till mig. I slutet pa detta forord ar det sa dags att atervanda till det ursprungliga 
arnnet "frimarksbaften utgivna 1987- 1988". 

En vandpunkt i utgivningen av islandska frimarken skedde den 9 oktober 1987, da det utgavs ett bafte med tolv 
iimarken a 13 kr med bilder av de fyra islandska vattarna. For det konstnarliga utforandet svarade l>rostur 

Magnusson, for tryck ocb ovrigt arbete med baftena svarade Postens Frimarkstryckeri i Sverige. ocb for grave
ringen stod Martin Morek, en av Sveriges mest kanda konstnarer inom detta omrade. 

Det ar Poststyrelsens avsikt att i fortsattningen ge ut dessa baften med valorer for de vanligaste portosatserna for 
lJrev, vykort ocb allmanna postforsandelser, aktuella vid tidpunkten av utgivningen. 

Ganska tidigt efter utgivningen upptackte samlarna att frimarkena i baftena var desamma men att olika tecken 
ocb siffior fanns pa kanten av frimarkena samt pa omslaget. 

Det ar bar fragan om siffrorna 1 ocb 2, tryckta i frimarkenas farg i nedre kanten pa arket samt dessutom ett 
femsiffrigt nummer i svart, ocksa det tryckt i nedre kanten. I de fiesta fall firms det dock inget tryck alls. 

Pa enstaka haften firms ett svart marke pa ryggen av omslaget ocb allt sammantaget firms det 8 olika baften, 
beroende pa sammansattningen av siffror, nummer ocb ryggtryck. 

Nasta hafte utgavs den 2 maj 1988. Det innehaller marken med samma bilder som det tidigare, men med 
valorerna 16 kr. Alia de siffror ocb marken som blivit uppraknade tidigare flnns pa det nya haftet, men har uppstod 
forutom de gamla kombinationerna aven siffrorna 1 och 2 foljda av ett svart femsiffrigt nummer pa samma bafte. 
Nar sedan ryggtrycket laggs tillsammans med siffrorna uppstar 12 olika baften. 

v ad betyder nu alia des sa siffror ocb ryggtryck ocb med vilka intervaller trycktes de ocb bur manga haften 
trycktes med till exempel kombinationen cylindersiffra 1 samt 1yggtryck? For att :fa svar pa detta maste manta sig 
till Svenska statens posttryckeri och dar folja tryckningen av frimarken ocb haftesoms1ag. 

Frimarkena ar tryckta pa en rulle som efter tryck och tandning av marken skars ner i sma ark som viks och 
fastes i omslaget. Pa tryckvalsen som trycker markena firms utrymme for 24 lodrata rader av frimarken av den 
'torlek som det bar ror sig om, eller frimarken for 12 haften. Siffrorna 1 och 2ar graverade i valsen mot varandra 
eller med 12 markens (6 haftens) avstand. Varje siffra trycks diirfor pa pappersremsans kant en gang varje valsvarv. 
Anledningen till detta ar att kunna bestiirnma de enstaka frimarkenas placering pa valsen. 

Varannan siffra kommer diirfor i vart sjatte hafte och antalet haften med siffran 1 blir samma som med siffran 2. 
Dessa siffror kallas i Sverige for "cylindersiffror", forkortas "Cyls" ocb man talar om Cyls 1 ocb Cyls 2. 

For att ba battre kontroll pa mangden tryckta marken, trycker ett specialriikneverk ett femsiffrors talpa kanten 
av remsan med 20 frimarkens interval!, eller vart tionde hafte. Dessa siffror talar ocksa om vilken tryckmaskin pa 
tryckeriet som anvants for tryckning av market i fraga. Det svenska narnnet pa dessa siffror ar ''kontrollnummer", 
forkortas "Kn". 

Slutligen firms dar det svarta market pa omslaget. Tryckpressen som omslaget trycks i satter ett svart marke pa 
var femte omslags rygg. Detta anvands for att forenkla kontrollen av rakning ocb forpackning av baftena. I Sverige 
kallas detta ryggtryck. 

Nar man vet baftenas upplaga kan man utifran informationen om intervallerna mellan de olika tecknen, riikna ut 
hur manga haften av varje variant som blivit tryckta. 

1. Hafte 1987. Det forutsattes att hafte med bade cylindersiffior och kontrollnummer inte existerar. Sa vitt 
man vet bar heller inte nagra sadana hittats. 

2. Hafte 1988. Har firms haften med bade cylindersiffror och kontrollnummer 
3. Olika mojligheter pa sammansattning av marken kan, i viss miill, utesluta varandra. Nar detta uppstar, 

anvands den riiknemetod som ger den storsta sannolikheten av antalet av de ovanligaste haftena. De kan mojligen 
bli farre an vad resultatet av utrakningen ger vid handen och da blir det fler av ai) . .dra varianter i forhallande till 
detta. 
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Dessa utrakningar f'ar man inte ta helt bokstavligt, p.g.a. att man inte vet vad som forsvinner vid tryckningen 
p.g.a. fel eller annat oforutsagbart. Det firms heller ingen anledning att har folja upp dess utrakningar p.g.a. 
utrymmesskal i tidningen. Detta galler ocksa forutsattningarna att rakna sig fram till ett exakt resultat. Darfor valjer 
jag att berakna den mest trovii.rdiga frekvensen i % av totalupplagan. Hii.r f'ar vi alltsa ett tiinkt tal, men det ger anda 
en god bild av fordelningen. 

Haften utan ryggtryck 

Med tom kant 
Med cylindersiffra 1 
, " 2 

Med kontrollnummer 
" " 
" 

& cylindersiffra 1 
" " 2 

Haften med ryggtryck 

Med tom kant 
Med cylindersiffra 1 
" " 2 
Med kontrollnummer 
" & cylindersiffra 1 

" " 2 
Totalt 

Andel av upplagan 1987 

98% 

72,7% 
8,0% 
8,0% 
9,3% 
0,0% 
0,0% 

2% 

0,67% 
0,33% 
0,33% 
0,67% 
0,0% 
0,0% 

100% 

Andel av upplagan 1988 

98% 

76,0% 
6,5% 
6,5% 
6,0% 
1,5% 
1,5% 

2% 

0,67% 
0,16% 
0,16% 
0,67% 
0,16% 
0;16% 

100% 

A v resultatet kan man se att samtliga varianter ii.r mycket ovanliga. Utgangskvantitet ii.r 100 000 haften av varje. 
Man kan dii.rfor utga fran att de tva mest ovanliga variantema fran ar 1987 endast aterfrnns i ca.330 haften och att 
de :f)rra ovanligaste fran 1988 endast frnns i 160 haften. 

Det hii.r handlar om nagra av de sallsyntaste av alla islandska utgavor och jag vill dii.rfor uppmana alla samlare 
att halla ogonen oppna efter dessa haften. Jag vill ocksa papeka att haftessamling ii.r ettmycket speciellt omrade och 
att det ii.r troligen inte ii.r nagon stor efterfragan efter dem. Prisema blir darfor inte i proportion till des sallsynt
hetsgrad, men de har anda sin givna plats i den islandska frimarkshistorien. 

En fraga ar annu inte besvarad. Varfor har haften fran 1988 bade cylindersiffror och kontrollnummer, men inte 
haften fran 1987? For att soka svaret pa den fragan maste det vara sa att det inte firms nagot forhallande mellan 
tryckcylindem och rakneverket sam styr kontrollnumren, d.v.s. att rorelsen dessa mekanismer sinsemellan ii.r helt 
oberoende av varandra. Sedan kan man se pa denna fraga som ett matematiskt problem och resultatet att det ar 50 
% mojlighet att haften fran en viss tryckning f'ar bade cylindersiffra ock kontrollnumrner och det finns darfor 50 % 
mojlighet att sadana haften inte forekommer. Far ett hafte bade cylindersiffra och kontrollnummer ii.r dii.rfor 
mangden haften av denna variant 3, 33% av upplagan. 

PS. Sedan denna artikel skrevs har ett tredje hafte utkommit med valorema 5 kr. och 21 kr. Av denna upplaga 
frnns det 12 varianter av samma typer sam i haftet fran 1988. 

6].afur Eliasson 
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Motiven ide isliindska hiiftenafriin 1987-1990 

Ur Nordatlant Filateli nr 21990 

Av Olafur Eliasson 

Den islandska Post och telestyrelsen bOrjade ar 1987att ge ut en ny serie bruksmarken. De gavs uti haften och i 
skrivande stund har tre olika haften utkommit. Frimarkenas motiv visar de fYra skyddsvattarna i islands vapen, en 
drake, en om, en tjur och enjatte. Varje vatte visas pa ett eget marke och i haftena ar markena arrangerade sa att ett 
fYrblock visar samtliga vattar. Frimarkena ar tecknade av den islandske frimarkskonstnaren l>rostur Magnusson och 
gravyren ar utford av den svenske gravoren Marin Morek. Haftena ar tryckta av Postens fiimarkstryckeri i Sverige. 

Vilken legend ligger da bakom dessa motiv och varfor har just dessa vasen blivit islands skyddsvattar? Svaret 
fmns i Snorre Sturlasons "Heimskringla, Norges konungasagor", narmare . bestamt i "Kung Olaf Tryggvassons 
saga". Viger ordet till Snorri: 

Da kung Harald Gormsson fick veta att Haakon Jarl bade hade forkastat kristendomen och harjat i Danmark, 
sammankallade han sina styrkor och vande sina skepp mot Norge och nar han kom till de land som Hakkon 
~gerade over, harjade han dar och odelagde landet anda upp till Solund-oarna. I Lerdal i Sogn fanns endast fern 

gardar obranda och dess innevanare hade flytt till fjalls med allt gods och agodelar de hade kunnat slapa med sig. 
Darefter amnade sig Kung Harald med sin harskara till island for att utkrava en blodig hamnd for det som var 

man i island hade tillfogat honom. Det hade namligen inforts i lagen i island att det skulle diktas en nidvisa om 
Danakungen med lika manga verser som det fauns manniskor i hela island. Orsaken till detta var att ett islandskt 
_,kepp som strandat i Danmark blivit plundrat med gods och allt under forehavande att det var vrakgods. Den 
ansvarige for detta var en av kungens fogdar vid narnn Birger och det gjordes nidvisor i island om bade honom och 
omkungen. 

Innan kungen sjalv for astad, befallde han en trollkarl att och resa till island for att spionera pa landet och sedan 
tala om vad han sett. Trollkarlen skiftade da harnn till en val och da han kom till island simmade han forst langs 
vast och nordkusten. Har sag han att alla fjall och hojder var fulla av landvattar, nagra stora nagra sm3, men da han 
kom till Vopnafjoro simmade han in dar for att ga iland. Da kom en stor drake farande genom dalen och med den 
foljde mangder av ormar, paddor och odlor som alla spydde etter mot honom. Da sam vasterut efter landet tills han 
kom strax utanfor Oefjoro och dar simmade han in, men da kom dar flygande emot honom en om sa stor att 
ving~a nastan nadde fjalltopparna pa hilda sidor om dalen och med den omen foljde andra f'aglar, bade stora och 
sma . . 

Bort for han darifran och vidare efter landet, soderut till Breioafjoro och dar sam han in. Dar kom emot honom 
en stor tjur som vadade ut i fjorden och bolade fruktansvart mot honom och efter tjuren kom dar en stor flock 
landvattar. Bort for han aven darifran och satte kurs mot Reykjanes och ville dar ga upp pa Vikar-Skeio. 

Da kom emot honom en jatte med en jamstav i handen och denne var storre an fjallen och manga andra jattar 
'ar dar i folje med honom. Darefter forsatte han osterut efter kusten men ingenstans fauns det, sade han, annat an 

sandbankar och dyner med vassa branningar utanfor. Dessutom ett sa stort hav mellan landema att inget skepp 
kunde segla over det. 

Da kung Harald fick hOra detta uppgav han sina forsok att inta island, vande s6derut med sin flotta och seglade 
hem till Danmark. Men Hakkon Jarl byggde ater upp sitt land och betalade i fortsattningen ingen skatt till Dana
ungen. 

Vid derma tid var Brodd-Helge hovding i Vopnafjoro, ElofValgerosson i Oefjoro, Toro Gelle i Breioafjoro och 
l>6ro0d Gooe i Olves. 

De fYra vattarna, personifierade av dessa, de fYra mest inflytelserika hOvdingarna., tillintetgjorde saledes Haralds 
planer pa att inta island och de blev darfor sa smamngom islands skyddsvattar. I det islandska riksvapnet star de pa 
vakt kring landets flagga och de har ocksa under arens lopp funnits med pa nagra av landets frimarken. 

De finns med i ramen pa 3 aur-market ur Alltingsserien samt i homen pa luftpostmarkena fran samma ar. 
Dessutom fmns de naturligtvis med pa de fiimarken som visar islands vapen, miniarket fran 1937 samt 25 kr
market fran 1964, som utgavs i samband med republikens 20-arsjubileum. 

Haftesomslaget ar ocksa inspirerat av Snorres saga, da det dar illustrerade sjoodjuret naturligtvis ar kung 
Haralds spion i en vals skepnad. Pa baksidans insida fmns sagan om spionens resa omtalad i forkortad form. 

Bakgrunden till illustrationen pa haftets framsida kan ocksa sparas i en annan riktning, namligen till datidens 
kartografer. De brukade illustrera sina kartor med teckningar som skulle visa forhallandena i de omraden som 
kartoma visade, bl. a. de faror som sjOfolk kunde bli utsatta for fran havets innevanare. 

En av dessa kartografer ar Olaus Magnus (1490- 1557). Hans "Carta Marina" over de nordiska landema utgavs 
i Venedig 1539. Detar fran denna karta bl.a. motiven till miniatyrarken med anledning av Nordia 1991 ar hamtade. 
I arket som utkom 9/10 1989 kan manse tva av havets vidunder som angriper en handelsskuta fran Lubeck. 
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Julmote 719 2000 

12 narvarande trots regnblask. 
Ordforanden vagrade aven denna gang att iklada sig vit sark med ljus i baret varfor detta kommer 

att foreskrivas vid nasta omval pa posten. Inte heller nagon glogg serverades pa grund av glomska, 
varfor detta julmote tenderade till att bli till det vanliga. Dock fanns alla ovriga indigredienser i form 
av lussekatter , isliindska klenatter bakade av Hilmars fruga och pepparkakor att doppa till kaffet. 

En del skrivelser till klubben lastes upp och en till klubben erbjuden gronlandssamling refuserades 
da den enbart innehOll dubbletter en masse av moderna marken. 

Klubben hade fran Nordia 2000 Ia.tt tva fina backer, visserligen om norsk filateli men andii, vilka 
lottades ut. De vanns av Leif Nilsson och Bjorn Soderstrom. Olle Svenningsson vann sedan narvaro
lotteriet och Stig Osterber9 vann trostpriset. 

Leif informerade om Islandsresan. Tyvarr ar Nationalmuseum, dit vi tiinkte bege ass stiingt pa 
grund av ombyggnad, men Riksarkivet med alla fma skillingbrev ar oppet och det ar ju det viktiga i 
sammanhanget. 

Nummerstampelauktionen innehOll nagra verkliga hojdare dagen till ara och dessa hittade natur
ligtvis nya agare. Leif meddelade att han nu tyvarr endast har material kvar for nagra !a auktioner. Det 
galler alltsa att hitta nytt material, vilket verkligen inte ar latt numera. 

Mote 11112001 

Av de 11 narvarande kom de fiesta denna gang i sa god tid att vi hann avverka kaffe och av 
ordforandes fru nybakade bullar innan motets bOrjan. 

Ordforanden onskade sa den narvarande valkornna till ett nytt samlarar med forhoppningsvis 
manga nya fynd bakom horisonten. 

En del skrivelser och rapporter avverkades i rask takt och tre nya medlemmar invaldes i forenigen . 
. ·Tyvarr har vi Ia.tt ett meddelande att var, sedan manga ar, trogne revisor, Tony Bjellefors, fran och 

med i ar, av arbetsskal, maste avsaga sig sin uppgift. V alberedningen f'ar har rycka in for att skaffa en 
ersattare. George Sund informerade om den nya filateliska hOgskolan som uppenbarligen ligger 
honom varmt om hjartat och fick var ordforande att lava att halla ett foredrag om islandsk filateli i 
samband med denna. 

Narvarolotteriet vanns av nykomlingen Jan Brant och trostpriset av LeifNilsson, som sedan tog till 
orda om sin fma nummerstampelsamling, vilken vederborligen beundrades. 

Mote 812 2001 

Endast 10 narvarande, vilket kanske kan skyllas pa det regniga vadret och att Sverige motte 
Ryssland i ishockey samma kvall 

George Sund informerade om att frimarksklubbarna i Stockholm, tack vare Kalle Borin, har 
mojlighet att gora reklam for sin verksamhet pa samlarmassan i Sollentuna 1 - 3 mars. Tyvarr befinner 
sig de fiesta av vara medlemmar just denna helg sig i Reykjavik. 

Leif Nilsson informerade om islandsresan och delade ut biljetter och ett litet hafte sam beskriver 
hur man lampligast rustar sig for sadana strapatser. 

Nummerstampelauktionen denna kvall inneholl inte sa manga objekt, det bOt.jar sinai "den stranges 
lager", men gav iinda ett hyfsat resultat. 

Sekreteraren hall sedan ett kart anforande med over head-bilder over de islandska Antikva och 
Grotesk-stamplarna 

Dagens narvarolotteri vanns av Berti! Kristensson och trostpriset av ordforanden. 



7. 

Nytt brev ned den treringade nummerstiimpeln 236 

Den minnesgode kanske erinrar sig de fina auktionerna som Postiljonen avholl for 
nagra ar sedan, dem dar Frank Mooneys nummerstampelsamling gick under klubban. 
Forutom alla lOsa marken och samlingar fanns det ju ocksa mangder av nummer
stampelbrev, nagot som man annars inte ser sa ofta. "Den strange" var naturligtvis 
dar och till ett nasta otillborligt lagt pris lyckades han roffa at sig, vad som i mitt tycke 
var samlingens finaste objekt, namligen ett brev med "den treringade nummer
stampeln 236", anvand i Flaga under aren 1931 - 1936, da den ordinarie stampeln 
forkommit i den brand som odalade brefhirdingen den 1/12 1930. Endast 9 sadana 
brev ar kanda sedan tidigare, samtliga beskrivna i var nummerstampelhandbok. 

Det har tidigare skrivits en hel del om hur Tore Runeborg och Sigurdur Thormar 
tillsammans lyckades bena ut var derma stampel anvandes sa jag skall inte narmare 
ga in pa det har, men for den som anda inte vet hur det hela klargjordes, sa finns det 
fortfarande ett fatal handbocker kvar, dar de bada skriver om det hela. 

Bland annat firms de tidigare kanda breven registrerade och de flesta emanerar fran 
en korrespondens fran familjen Run6lfsson i Holti f Sfdu till sonen J6n Bjornsson i 
Kobenhavn. 

Det nu framkomna brevet ar , vad jag kan forsta, sant till Kommunstyrelsen i 
Hvammstangahreppur och frankerat med ett 60 aur. Gullfoss. 236:an sitter mycket 
vackert och rattvant placerad och det ar inte ofta men ser ett sa tydligt avtryck av 
denna stampel. Tittar man pa portosaten sa maste innehallet i brevet varit ganska 
digert, da portot tacker tredje viktsatsen d. v. s. mellan 125- 250 gram under aren 1921 
- 1939. sekr. fbJ 
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Skip in forust - postinum var bjargao 

Skeppen blev vrak- Posten biirgades 

Ur FRIMERKJA-blaiJiiJ nr 4. Av Olafur Eliasson 

Post som skadats under transporten forses vanligtvis med en stfunpel eller en etikett som forklarar 
anledningen till skadan. Under andra varldskriget gick manga fartyg forlorade och ett antal olika 
stiimplar ar kanda, pa brev som skadats, av eld eller vatten, fran de aren. Under krigstid ar dessa 
stamplar sa gott som alltid anonyma, d.v.s. namnet pa fartyget eller orten dar stiimpeln slagits ar inte 
kant och endast ett fatal av dessa stamplar ar kanda pa post till och fran island. Syftet med derma 
artikel ar att sammanstalla vad som ar kant om derma post. 

Den enda stampel som ar kand att ha anvants pa detta satt av det islandska postverket ar fran dec. 
1944. Pajulaftons kvall 1944 strandade "M/B BUDAKLEITUR GK 250" vid Reykjanes-halvon pa 
vag fran Homafjorour till Hafnarfjorour. Med pa derma odesdigra resa forde fartyget bade post och 
passagerare. Endast ett brev ar kant fran detta fartyg. Pa framsidan av brevet ses en tvaradig stlimpel 
"Postur ur a/s Bu()aklettur". Dar a.r aven en liten del av en daturnstampel skonjbar, men :frimarket 
har fallit av. Baksidan av kuvertet har reparerats med brun klisterremsa och ar dar stiimplat 
REYKJAVIK 2- 1- 1945. Inget ar ut6ver detta kant om brevet och till dags data har inget hittats om 
det ide islandska postarkiven. Det har antagits att texten ar skriven pa maskin. Tyvarr fmns endast en 
mycket da.Iig fotokopia av brevet tillganglig. Sa da.Iig att den inte kan aterges i tryck. 

Ytterligare nagra !a brev ar kanda, stamplade REYKJAVIK 7- 12 mars 1942. Dear en del av den 
post som sandes med "SIS EBRO" som lamnade Reykjavik den 13 mars for fiird till England. Pa 
kvallen den 18 mars rande fartyget pa grund vid "Strateg Bay" pa Scotlands nordostra kust. Posten 
spolades iland dagen darpa och stamplades "DAMAGED BY SEA WATER", troligen i Aberdeen. 
(fig. 1) 

Tva brev, stiimp1ade i Reykjavik i maj 1945, har nyligen hittats med en annorlunda stlimpel, 
"DAMAGED BY SEA WATER". I detta fall ar stampeln st6rre och bokstavema av annan typ ani 
den tidigare namnda.(fig. 2) Ingenting ar , an sa lange, kant om stiimpeln eller det fartyg som den 
emanerar fran. 

Ett annat brev, adresserat till island och skadat av vatten, har hittats. Det ar ett rekommenderat 
. . brev, stamplat i Tokyo den 10 - 5 1940. Det har gatt med "SIS HEIAN MARU" fran Japan till 

Vancouver och sedan landvagen tvars igenom Canada till Montreal dar det lastats pa "S/S EROS" den 
30 maj med destination England. Fartyget torpederades utan:fur Irland den 7 juni men sattes pa grund. 
Posten stamp lades "SALVED FROM THE SEA" (fig. 3) 

Brittisk militarpost fran island undgick inte heller den fientlig aktivitet: Ca. 20 brev, stiimplade 
mellan 15 - 27 aug. 1941, har hittats, med fern olika stamplar. (fig. 4) De fiesta av dessa brev ar 
stamplade FPO 306 (Reykjavik) men aven brev fran APO 308 (Borgarnes) och APO 304 (Akureyri) ar 
kanda. I en sarnling har forfattaren sett dessa brev hanvisade till "S/S BLOOMFIELD". Detta maste 
vara felda fartyget sjonk sydvast om Faroarna den 13 sept. 1941 pa vag fran Workington till Kirkwall 
och Thorshavn och alia kanda brev ar stamplade fore detta datum. Det ar for narvarande inte kant 
vilket fartyg som forde derma post. 

Slutligen ar tva brev, fran slutet av maj 1943, kanda. Ett av dessa ar stamplat av RAF, PO 001 
(Reykjavik) den 24 maj 1943. De ar bada stamplade DAMAGED AS A RESULT OF ENEMY 
ACTION". (fig. 5) Inget ar kant om anledningen till varfor derma stampel, som slogs pa all post som 
skadats av nag on anledning som kunde sky lias pa kriget, anvants. 

Den information som redovisats i derma artikel har insarnlats under lang tid och fran manga olika 
kallor och ar formodligen hingt ifran komplett. 

Forfattaren viii tacka alla som bidragit med information, speciellt Norman Hoggarth som var den 
som forst intresserade mig for derma sida av islandsk posthistoria. 

Referenser: 
Adrian Hopkins 
Jon Bjomsson 
The Icelandic Postal Archives 
Lloyds War Losses 
Norman Haggart 
Dr. A D. Kindlay 
LeifNilsson 

A history of wreck covers 
Icelandic wessels 

WWW II records 
Personliga kontakter , 



Brev ur posten som var med S/S EBRO fran Reykjavik den l3 
mars 1942. Stiimplad "DAMAGED BY SEA WATER" 
Ur Rimar 1>6r stefanssons samling. 1. 
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Brev ur poste fran ett okiint fartyg fran Reykjavik i slutet av 
maj 1945. Stiimplat" DAMAGED BY SEA WATER". 
Ur John W oolfes samling. 
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Brev till island som var med posten ombord pi\ S/S EROS fran 
Canada i slutet av maj 1940. Stiimplat "SALVED FROM THE 
SEA". 
Ur forfattarens samling. 

SKIPSSKADAPOSTUR 

SALVED FROM THE SEA 

DAMAGED BY SEA WATER 

I DAMAGED BY SEA-WATER I 

DAMAGED BY 
SEA WATER 

DAMAGED BY IMMERSION 
IN SEA WATER 

r'-· "·-·.~c.,, '·-- ~---"-~· ·--·<·'"~·.-~,, -~ ... .,,. "' .. 

l Stiimplar anviinda pi\ brittisk militiirpost fran island i 
' augusti 1941. 

DAMAGED AS A RESULT 
Of ENEMY ACTION. 

Stiimpel anviind pi\ RAF-brev fran island i maj 1943. 
,5': 
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Zeppelin-brev 

Fnm Leif Fuglsig har inkommit ett inlagg om ett Zeppelin-brev som han hittat i en norsk 
auktionskatalog. Brevet ar inta av den dar vanliga sorten med de tre islandska Zeppelin-markena som 
medfoljde Graf Zeppelin nar den besokte Reykjavik 1931, utan ar skrivet ett ar senare och sant till 
Brasilien. Men nu skalljag inte avsloja mer utan later Leifberatta: 

Baste redaktor. 
Jnnan presstoppet skyndar jag mig att sanda en kopia av ett ganska intressant brev som med lite 

hjalp kan bilda underlag till en artikel i Rapporten. 
Brevets historia och fordvag kan avlasas genom stamplar och paskrifter och mande varda enlig 

foljande. 
En tysk sam/are/hand/are fran Chemnitz i Tyskland sander ett adresserat kuvert till en bekant i 

Reykjavik for att fo det .frankerat med fslandska .frimarken och avsant rekommenderat med luftpost. 
Kuvertet har ett otal paskrifter, bade: 
"Via Friedri!s:.shafen - Bodensee- Tyksland" 
(bemark stavfelen - detta ar inte paskrivet i Tyskland) och 

"Via Graf Zeppelin" par Sudamerica" 
(delta ar daremot tysk stavning) 

Och adressaten heter Sen. Kurt Schonherr 
pr. Adr. "Graf Zeppelin" 
Pernambuco -Brasil 

Namnde "Kurt" ar troligtvis besattningsman eller passagerare pa luftskeppet och meningen ar 
natur-ligtvis att brevet skall returneras till avsandaren. En stor del av all Zeppelin-post ar naturligtvis 
"konstruktioner av denna typ. 

Brevet ar paskrivet "5 gr." och portot ar korrekt i overensstammelse med luftposttaxan under 
perioden 1-1-1932 - 13-4-1934, somfinns angiven i Postblaoio nr 9 1931 och som iiven aterjinns i 
Brian Flacks bok. 

Brevporto upp till 20 gr. 
Rek- avgift 
Luftposttillagg till Nordamerika 

35 aur 
30" 

105" 
170" 

Sydamerika finns inte namnt i tabellen - att man kunde sanda luftpost sa langt, kunde man kanske 
inte forestal/a sig? 

Brevet avgar fran Reykjavik?? juli 1932, naturligtvis medfartyg. Det tog cirka en vecka. Ja vi/ken 
vag tog det egentligen? En svensk postkupestampel PKP 61, 2-8-1932 pa linjen GOteborg Malmo, 
(detta senare ar sekreterarens enda hjalp till historien) tyder pa att brevet gatt via Bergen. Den 3-8 
gar det sa med tag .fran Sassnitz till Berlin med ankomst samma dag. Om brevet sedan gatt vidare med 
flyg eller tag Berlin - Friedrichshafen ar osakert men linjestampeln "Mit Luftpost befordet, 
Luftpostamt Friedrichshafen (Bodensee) tyder kanske pa att det gick medfly g. 

Sa gar det en lang tid innan /uftskeppet avgar pa sin femte Sydamerikafard detta ar. Brostampeln 
Friedrichshafen 29-8 1932 maste vara avgangsstampelnfor den 1-9-1932 har brevet natt till bestam
melseorten, Pernambuco, Brasil 

Om detta varit ett "bruksbrev" och tiden haft nagon betyde/se hade det nog gatt fortare med 
fartyg. 

Norsk stampel fick inte brevet och skul/e inte heller sa ha haft da "Bergenrutten" var postforande 
och en "Trelleborg - Sassnitz " som vi tidigare sett exempel pa kom heller inte pa tal. 

Leif Fuglsig 

En liten detalj pa brevet har Leif glomt att nfunna, namligen den for de forsta Zeppelinflygningarna 
sa karaktaristiska specialstampeln, hiir i form av en f'agel som vad jag kan forst:a, da denna flygning 
gick till Sydamerika, maste vara en bild av Andernas valdiga kondor. 

Dessa specialstamplar togs senare bort, kanske beroende pa att "Graf Zeppelin" och senare aven 
"Hindenburg", da gjorde upp till 20 Sudamerica-fahrten varje ar, eller ocksa tog ideema om hur 
stamplama skulle utformas slut. sekr. 
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~att~/t- ftull 
ChemnitzjSa. 

Uhlichstrasse Sa 

493. Luftskeppet " GRAF ZEPPELIN" vid hsngaren I Friedrichshalen. Under sina 10 aktlva ar belordrade 
luftskeppet hundratusentals brev. 1 The famous airship " GRAF ZEPPELIN " outside its hangar at Friedrichs· 

halen . During its 10 active years It flew 100·thousands of leiter on i ts world wide travels. 
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Smatt o gott ur '' FRiMERKJA blaoio 

Den nya islandska "FRiMERKJA-blaoio bar utkommit med sitt fjarde nummer. Den ar spackad 
med tjusiga fargbilder och intressanta artiklar av kanda islandska filatelister, men tyvarr pa islandska, 
ett sprak forborgat for de fiesta av oss. 

I>6r I>orsteins har emellertid haft den stora vanligheten at oversatta en del av dessa artiklar till 
engelska och nagra av de andra har jag sjalv, med hjalp av ett islandskt lexikon och Hilmar Eliasson 
lyckats stava mig igenom. Men det ar knepigt! De islandska verbbojningarna kan ge vern som heist 
graa har och den artikel som jag heist av alla skulle vilja se en oversattning av, Indrioi Palssons, om de 
tidiga islandska frimarkena fmns tyvarr inte med bland I> .I>:s oversattningar. Dartill arden for lang, 
men det ar en harlig tidskrift som islanningarna bar och jag hoppas att trycket pa utgivarna , fran 
samlare ute i varlden, blir sa stort att den oversatts, atminstone till engelska. 

Pingve/lir 
I I>ingvellir upprattades, under 1 000-arsfestligheterna till kristendomens inforande i island, ett 

tillfalligt postkontor under tva dagar, 1-2 juli 2000. Dar anvandes da en sarskildjubileumsstampel 

Tre(ii.rgade stii.mplar 
I island gjordes under forra aret en del forsok med trefargade gummistamplar med uppifran sett rod 

farg, (island, posthom och ort) svart ( datumet) och bla (PP). Den ovre ramhalvan ar rod och den undre 
bla. Endast nagra !a postkontor, Reykjavik 100 och 109 samt Hafnarfjorour, har testat stamplarna och 
pro vema pabOrjades redan i februari. Om dessa har utfallit till belatenhet star inte skrivet i artikeln. 

Det skall tillaggas att datumet i Reykjavik 109 och Hafuarfjorour ar pa engelska, MAY i stallet for 
MAI, och detta tyder pa att stamplarna ar av engelskt eller amerikanskt ursprung. 

iSLAND~ 
1 0 9 R eykjavik 

0 8 MAY 2000 
pp 

Ny rullstiimpel 
I Reykjavik 102 bar en ny rullstampel av typ R 6b tagits i bruk. 
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Danmarkimut och Blii Korset 

I de tva senaste Rapportema har jag haft en del fragor om de gronHindska valgorenhetsmarkena 
Danmarkimut och Bla Korset. Svar pa en del av de har fragoma har jag !att fran var 
stockholmsmedlem Mats Edstrom, tillika baltesspiinnare och samlare av sadana marken. Han skriver: 

Valgorenhetsmarket ar vad jag vet det enda gronlandska som utgivits till forman for bekampandet av 
tuberkulosen. Det utgavs 1955 och srudes for 10 ore per styck. Market ar tecknat av Jens Rosing och 
var det segrande i en tavling utlyst av Det Gronlandske Landsrad. Det trycktes i ark om 50 marken pa 
Statens Trykningskontor i Kopenhamn. Arken med tio rader om fern marken var skuma runt om. 
Upplagan var 500 000 marken. 

Uppgiftema ar hamtade ur en GF-katalog fran 1970-talet over Gronlandska och Fariska valgoren
hetsmarken. Nagot om att Bla Korset skulle vara utgivaren star det inget om. De har utgivit andra 
modemare brevmarken. Jens Rosing har ocksa tecknat atskilliga av gronlands frimarken. Det forsta 
var sagomotivet Havets moder, fran 195 7. 

GF-katalogema utgavs som bekant, till for ett par ar sedan, av Eric v. Wowem. I samma katalog finns 
aven Danmarkimut-kommittens marke fran 1942. Det saldes for 5 ore per styck till forman for 
efterkrigsarbetet i Danmark. Market tecknades av Edward Kruse i Umanak. I ovrigt finns inget att 
tillagga da artikeln i "the Posthom" ar betydligt mer omfattande. 

Mats Edstrom 

Vem kiinner till nagot om SB-piisar med (rimiirken? 

Ur FRiMERKJA-blaoio har jag aven knyckt foljande lite lustiga 
bon om hjalp. Det islandska postverket upphOr ju aldrig att forvana, sa 

-varfor inte anvanda sig av det enklaste sattet att salja sina produkter, 
namligen med sjalvbetjaningspasar i olika typer av affarer, men att i 
forvag tala om det for samlama var naturligtvis inte att tanka pa. 
Foljande appell ar skriven av I>6r I>orsteins. 

Under senare ar har samlama uppmarksammat att postverket fran 
och med 1994 utgivit speciella frimarkspasar utan att anmala detta i 
Ny frimerki eller annorstades. Dessa har bl. a. salts pa bensinstationer 
i bokhandeln och karamellbutiker. Pasama av plast inneholl i borjan 
10 frimarken av en valor, senare 4 marken. Den var forsluten med en 
haftklammer och forsedd med en hangetikett, och ar vad vi bar i 
Sverige kallar SB-pack. (SB = sjalvbetjaning) 

Att kopa dessa pasar besparade kunden resan till ett postkontoret. 
och de forsta pasama utkom till Julen 1994. Under varen 1995 utkom 
sa en ny pase for turister med valorer for in och utlandsporto. Detta 
praktiserades till och med 1999 och utgjorde ett komplement till de 
ordinarie frimarkshaftena. 

Da dessa pasar aldrig blev utannonserade av posten, verkar de 
fiesta, om inte alla, samlare ha forbisett deras existens och idag ar 
litet, eller intet kant om dem. Inga uppgifter, liknande dem som fmns 
om specialutgavor eller presentforpackningar, existerar. Speciellt fran 
perioden 1995- 1997 saknas uppgifter. 

Utgivama av FRiMEKJA-blaoiO ar darfor mycket intresserade av 
uppgifter och eventuella kopior av dessa pasar fran samlare som kan 
ha sadana liggande, alit for att forsoka gora en sammanstallning over 
vad som kan ha utkommit. 
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Mer om I>rir-miirkena 

Ett kart funne att skriva om i rapporten ar de (o)kanda I>rir-markena som liksom i GILDI tillkom 
alldeles i onodan. Det fmns gott om artiklar om dem i tidigare Rapporter (34, 41, 65, 87, 102, 107, 111 
och 112), dar deras varda eller icke varda radbn\kas av flera kasorer. 

Nu bar turen kommit till var valskrivande skollarare fra Porsgrunn i Narge, Eivind Kolstad! Han 
bar plitat ner ett debattinlagg med en del fragor om I>rir, som han naturligtvis hoppas Ia svar pa av 
Rapportens kunniga lasare. En bel del svar :far han nog om han laser igenom ovan namnda Ra~porter: 
men jag hoppas fulda att nagon eller nagra medlemmar fattar pennan och ger honom svar pa tal pa 
hans fragor. sekr. 

LITT OM "THRIR-MERKENE" 

Hvorfor er det slik at ALLE thrir-merker er stemplet i Reykjavik (B1a- stempel) i november 
1897. (Jeg har riktignok sett 1 ex. stemplet i DESEMBER, men ellers: bare 11.97) 
Jeg har ikke disse merkene selv, men deer jo faste gjengangere i aile auksjonskataloger. Og 
hver gang de dukker opp er mansteret det samme: RVK-stemplet, ofte bare med avre ring med 
stedsnavnet synlig, samt hele eller deler av dag, maned og ar. 
En ting er at "aile" er stemplet i RVK. Hvis vi ser pa andre ovalutgaver, finner vi en mye starre 
variasjon i stempelfloraen. 
Mer bemerkelsesverdig er det likevel at aile er stemplet i november 97, oftest 1.11.97, 3.11.97 
eller 11.11.97. 
Konklusjonen pa dette "mysteriet" er vel egentlig bare denne: 
Det dreier seg om ordrestempling, enten i rett tid eller med tilbakestilt Stempel. 
Ordrestemplede merker (ikke postgatte, eller pa filatelistisk lagede brev) regnes jo som 
mindreverdige blant samlerne (Eks. Bio-P-brevene). Likevel blir det aldri opplyst noe om dette 
hos auksjonsfirmaene. Tvert i mot: Ofte er disse merkene med "kunstige" stempler utstyrt med 
attester fra diverse eksperter. 
Da blir mitt oarlige sparsmal: Hvem er disse Nielsen-ene, Granlund- ene og hva de no heter? Hva 
er de eksperter i, og kan vi i det hele tatt stole pa dem? 

·. Det finnes ogsa flere suspekte objekter med thrir- merker ute pa markedet: 
Trykksakbrev med ferdigtrykt navn og adresse, thrir- merke stemplet november -97, og et 
meget tvilsomt krone/posthornstempel (Hafnarfjordur) som side/ankomststempel. Disse 
brevene har aldri i livet gatt i posten! Likevel: Alltid med attest fra en eller annen "ekspert". 
Og hva er denne attesten verdt?? spar 

Eivind. 



Bilpostur BILP6STUR 
1 5 • 

~ BILPOSTUR 
Pa min forfragan i forra Rapporten om Bilp6sturstamplar har jag ratt svar fran Eiour Arnarson i 

Husavik. Han sander en kopia av ett fylgibref till ett paket, ocksa det sant fran Reykjavik, men med en 
annan stampel an den pa mitt eget. Det a.r sant fran Post och Telestyrelsen i Reykjavik till Simastooin, 
som val narmast kan oversiittas till televerket i Breioamyri i Suour l>ingeyjarsysla. Som alltid niir 
nagot iir sant till en mindre ort i island, slar jag upp min kopia av "Brejatal a islandi fran ar 1915 och 
visst finns, eller fanns, det, som sa ofta i island, ytterligare ett Breoamyri men det ligger i Vopna
fjorourhreppur i Norour Mulas)rsla. Breioamyn foresten, jag kan inte ens piiminna mig om att det har 
funnits en stampel av nagot slag dar! Men televerk har man tydligen! Och ett paket, vad jag forstar 
innehallande en telefonkatalog, harman ratt. Tyviirr iir det sant tjansteviigen och fylgibevet iir diirfor 
inte frankerat, sa man kan inte se om det iir riitt porto enligt alla de svara Bilp6stur-tariffemas regler. 

Stiimpeln iir som sagt annorlunda an den som aterfinns pa mitt eget fylgibn!f, men det maste fmnas 
fler! Det maste ha forekommit liknande stamplar i t. ex. Akureyri, Isafjorour och andra storre orter i 
island! 

Eiour skriver att det vore roligt att !a se fler Bilp6sturstamplar och vi ar bada tacksamma om du 
som har nagon sadan sander mig kopia sa att vi, pa lite sikt, kan !a en komplett uppsattning avtryck att 
redovisa i Rapporten. sekr. 
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Arinbjorn Hersir 

Det iir roligt at kunna konstatera att fragor rorande islandska fartyg alltid intresserar Rapportens 
liisare. Siikert kommer du ihag foljetongen om S/S Sterling for nagot ar sedan. Nu har ocksa mer 
information om Arinbjom Hersir, aven denna fran Eiour Arnarsson i Husavik influtit. Tyviirr pa 
islandska vilket, som bekant, inte iir mitt starkaste utlandska sprak. Men jag tror anda att jag med hjalp 
av ett lexikon och framfor allt av var islandske stockholmsmedlem, Hilmar Eliasson, ratt fram vad 
Eiour menar. 

"Arinbjorn Hersir", RE (Reykjavik 1), byggdes i England 1917. 
Stdlskrov om 321 bruttoton, med en dngmaskin om 550 hkr. 
Fran 1922 iigdes hon av HIF Kveldulfue i Reykjavik 
Den 27 juni 1944 sdldes hon tillOskari Halld6rssyni oft. i Reykjavik och hette dd "Faxi" RE 17 
Fartyget sdldes till skrot och togs bort ur fartygsforteckningen den 27 sept. 1954 



Medlemssituationen 

1 c, • 

isHindska flaggan 
Utgavan fran 1939 

Ur FRIMERKJA-blabib nr 4 

For att finansiera islands deltagande i varldsutstiillningen 
1 

i New York 1939 utgavs en jubileurnsutgava. Dessa 
frimarken saldes, med gott resultat pa utstallningen, till
sammans med ovriga kurserade isliindska frimarken. For 
att ytterligare utoka intakterna bad utstallningskommitten 
om flera utgavor. 
I postrnuseurn firms flera teckningar av den isliindska 
flaggan som forslag till en jubileurnsutgava i flera olika 
valorer. Endast en av dessa teckningar anviindes till ett 
frimarke, namligen till 10 aur isliindska flagga som 
utgavs samti-digt som fiskmarkena 1939. I meddelandena 
fran posten beskrevs market alltid som en jubileums
utgava, medan fiskmarkena var en ordinarie utgava. 
Har visa flera teckningar, utforda av Halld6r Petursson, 
vilka aldrig blev anviinda. 

En titt i medlemsregistret, som det sag ut vid arssk.iftet 2000- 2001, ger vid handen att 
11 st uteslutits pa grund av obetalda medlemsavgifter att 2 st avsagt sig vidare 
medlemsskap samt att 3 st avlidit. Detta ger ett tapp forra aret med 16 medlemmar 

Pa plussidan ser vi att endast 8 nya medlemmar anslutit sig till Foreningen. Ett rejalt 
minus saledes efter nagra ar av okning av medlemskadern. Tillsammans ar vi numera, 
enligt kassoren, 267 medlemmar i foreningen, vilket verkligen inte ar sa daligt med 
tanke pel ett ganska smalt samlingsomrade och att vi ar utspridda sel gott som over hela 
jordklotet. Men vi har plats for flera! Nu galler det alltsa for samtliga medlernmar att ta 
sig sjalva i kragen och varva nya medlemmar till Foreningen. Vi i styrelsen gor allt vad 
vi kan pel massor och utstallningar men vi maste ha hjalp av Dig ute i foreningslivet. 
Visst kanner Duval nagon eller nagra filatelister som samlar vara omraden!! Pa dem 
bara och varva dem!! 80 kr per Ar ar ju inga pengar och inte mcmga klubbar har ett 
medlemsblad av Rapportens dignitet. 

Arets vinst och forlustkonto pd medlemssidan ser alltsa ut som nedan: 

Nya medlemmar i Stockholm 
II Goteborg 
11 Ovriga 

2 
5 

__l 
8 

Och pa minussidan 
Avlidna 
Utgagna pA egen begaran 
Uteslutna p.g.a. obet. avgift 

Totalt 

3 
2 
ll 
16 
~ 

Det skall tillaggas att man i Goteborgsklubben inte gor skillnad pa rena Goteborgsmed
medlemmar och ovriga. 



17. 

Dansk Ostindien Vad iir det? 

I min berattelse om de danska kolonierna i Sydostasien har jag nu kommit fram till sekelskiftet 
mellan 1700 och 1800-talet. 

Tiden praglades, som sa manga ganger tidigare, av inre oroligheter, denna gang mellan de tva 
hOgsta tjanstemannen i kolonin, varav den ene pysslade med diverse oegentligheter, vilket i sin tur 
slutade med att engelsmannen sag sig foranlatna att intervenera och helt enkelt ockupera alla de 
danska landomradena i Asien och aven Dansk Vestindien. 

Den forsta stampeln i Tranquebar sag dagens ljus! Visserligen en ganska primitiv sadan, med en 
blandning av stora och sma bokstaver, dartill pa engelska, men andock en stampel. Da den ar kand 
fran 1799, tva ar innan engelsmannen intog Tranquebar, torde den vara av dansktillverkad. Senare, 
efter det engelska intaget, ses andra mer sofistikerade stamplar av engelskt ursprung. Men mer om 
dem i nasta avsnitt. 

Brev daterat Tranquebar den 13 oktober 1799, sant till "La Personnel Esq." 
Cochin, en stad vid Malabarkusten och grundad av Vasco da Gama ar 1502 
Staden intogs sedan av Hollandama som styrde den 1663- 1795 da engels
mannen tog over fram till1947. 
Anteckning; "9 fas". (famas den lokala myntenheten i Tranquebar) 
Ett av tre kanda brev med denna stampel fran perioden 1979-1817. 

Inre oroligheter i Tranquebar 
1700-talets sista artionden i Tranquebar praglades dels av det utdragna kriget mellan 

England och Frankrike, dels av smakrig mellan indiska fmstar. Det gallde har for guvernoren 
i Tranquebar att balansera ratt och forsoka halla sig utanfor direkta krigshandlingar 

Dessutom uppstod inre oroligheter mellan de olika inhemska kasterna, da allt arbete lades 
ner under langa tider. Guvernor Abbestee som varit i Indien i manga ar, var markt av tropiska 
sjukdomar och ville redan 1782 bli avlost pa sin post, men ersattes inte forran 1788, da 
norrmannen Peter Anker ankom. Denne hade synpunkter pa Abbestees styrelse av 
Tranquebar, men harnnade sjalv ganska omgaende i knipa under stridighetema mellan vanster 
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och hogerkasterna. Han blev till slut tvingad for att lugna ner dem att Hha dem ha.lla sina 
religiosa hogtider i lugn och ro, samt lova att inga indier som bodde pa danskt territorium 
kunde arresteras utan grund. 

I kriget mellan England och Frankrike forsokte Anker pa alia satt att halla Tranquebar 
utanfor direkta krigshandlingar. Han var "pro England" i kriget, medan hans narmaste man i 
Tranquebar, finansradet Lichtenstein, som var fodd i Indien och hade en franskattad mor, 
naturligtvis holl pa fransmannen. Da nu engelsmannen gick segrande ur striden, oversvam
mades Tranquebar, som var Sydindiens enda neutrala koloni,. av fransman. Lichtenstein 
passade da pa salja falska danska sjopass till dem, nagot som Anker snart kom underfund 
med. Darmed var klyftan dem emellan ett faktum, da detta kunde dra in Danrnark i kriget. En 
strid om makten dem emellan utbrot och Lichtenstein stod forvisso inte ensam i den kampen, 
da Anker gjort sig illa omtyckt av handelsmannen i staden. Han hade t. ex., for att halla 
Tranquebar utanfor striderna, infort forbud att salja ammunition i Tranquebar, en nog sa 
lonande affar for somliga. 

Lichtenstein forsokte nu pa manga satt ta Anker avsatt. Bland annat sande han en indier av 
falsk hog kast, "Sennapa", till Kopenhamn for att klaga pa Anker infor kungen och forsoka 
bevisa pastadda oegentligheter fran dennes sida. Sennapa avslojades dock och fick pa eget 
bevag forsoka ta sig tillbaka till Indien. 

Ankers bror i Kopenhamn forsvarade honom och pekade i statlet pa Lichtensteins manga 
skumma affarer, speciellt historien med de falska sjopassen och Komerskollegium gick Anker 
till viljes. Anker lyckades ta Sennapa forklarad arelos och Lichtenstein avsattes fran sin post i 
Tranquebar. 

Lichtensteins affarer med de falska sjopassen hade emellertid kommit till den engelske 
guvemorens i Indien, Mornington, kannedom och denne kravde nu att !a Lichtenstein 
utlamnad till London for att dar sta till svars for sina synder. Danskarna var inte sarskilt 
intresserade av detta da Lichtenstein da sakert skulle avsloja andra hemligheter. Efter manga 
turer i Kopenhamn kallades han sa smaningom hem 1799 for att redogora for sina handlingar. 
Han hade dock, redan i maj 1799 kant marken brinna under fotterna och med en uppsattning 
falska danska sjopass i bagaget avseglat till okand ort. Dessa sjopass saldes sedermera i 
Batavia for 600 piastrar innan det 1802 inkom besked om att Lichtenstein hade avlidit. Med 
all sakerhet var hans svindlerier av ondo for Tranquebar och dess handel i en tid da engels
mannen totalt beharskade omradet och dar Tranquebar var den enda kustremsa i Indien som 
inte lag under England herravalde. 

Lichtensteins eftertradare i Tranquebar blev 180 I kansliradet Chr. Evald, som tidigare 
tjanstgjort i Dansk Vestinien och som darfor ansags ha kannedom om koloniforhrulanden. Det 
betonades att hans uppehall i Tranquebar skulle vara av kortare karaktar och hans Ion, 2 000 
rd. per ar, var hogre an tidigare finansrads . Han blev ocksa utnamnd till overstelojtnant och 
fick darmed samma rang som guvernoren. Meningen var att han skulle reda ut missfor
hallandena efter Lichtenstein och han lyckades ocksa ganska bra med detta, bland annat drev 
han in en del skulder som de danska kopmannen gallde till kolonin. Han menade ocksa att det 
i Tranquebar fanns alldeles for mfmga tjansteman i forhallande till kolonins storlek. Da han 
vid sin aterkomst till Kopenhamn l803 talade infor Kommerskollegium menade han att det 
basta, for att spara in kapital, var att salja kolonin till engelsmannen, som enligt honom gama 
ville kopa Tranquebar, da man ansag att kolonin skadade deras egen handel. Fick man inget · 
bra pris av England kunde man salja den till Ryssland som sokte kolonier i omradet. 

Evalds teorier var intressanta och det var i enlighet med dem som man under 1800-talet 
agerade, d.v.s. man skar ner pa kostnader och personal till dess att man sa smaningom salde 
koloniema pa detindiska fastlandet 1845. 

Men engelsmannen ville nu visa vilka det var som bestamde i Indien. De var inte nojda 
med Lichtenstein och hans danska sjopass, ej heller danskarnas vagran att lamna ut de franska 
officerama som tagit sin tilltlykt till Tranquebar. Pa natten den 12 maj 1801 ankrade en 
brittisk flotta upp pa Tranquebars redd och nagra infanteridivisioner omringade staden. 
Guvemor Anker sammankallade radet, men nagra forsok att forsvara staden gjordes inte, 
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dartill var den 180 ar gamla fastningen i alltfor dEtligt skick och de ca. 65 soldatema alltfor 
tataliga. Tranquebar kapitulerade utan blodsutgjutelse. Danskama fick dock mycket 
fonnanliga villkor. I kapitulationsvillkoren var namnt att engelsmannen hade ratt att ta over 
de kungliga forraden, men de nojde sig med att ta hand om krut och rislagren Privat egendom 
rordes inte. 

Vad engelsmannen, forutom att visa vern som bestamde ville, ar svart att forsta sa har i 
efterhand. Danmark och England var vid den tiden inte i krig. Ockupationen blev heller inte 
sarskilt langvarig. Redan i oktober 1801 blev det bestanit att de danska koloniema, aven 
Dansk Vestindien som ocksa blivit besatt av engelsmannen, skulle aterlamnas. 

Anker fick veta detta den 22 j uni 1802 och den 14 augusti an! an de ett engelskt skepp for 
att forhandla om de ekonomiska fragoma i samband med aterlamnandet. Aterlarnnings
villkoren, blev for danskama mycket fordelaktiga, tack vare Ankers goda forhandlingssatt och 
hans tidigare pro-engelska stallningstaganden i rnanga fragor. Danskama fick behalla alia 
intakter sorn influtit under ockupationstiden och engelsmannen ersatte de risforrad sorn deras 
trupper forbrukat. Anker raknade sedennera ut att denna uppgorelse sparat in 33 000 rd. till 
den danska staten 
Anker blev kvar som guvemor fram till 1805 da han tick tillstand att fara hem. Hans 
eftennale som guvemor har de basta vitsord och han bedomdes i efterhand ha varit den 
fomamste pa posten. Han var ocksa en duktig konstnar och ritade av manga byggnader och 
manniskor fran den tidens Tranquebar, tillika en stor konst och boksamlare. Allt detta tog han 
med sig till garden Oraker i Norge, dit han flyttade 1808 och dar han lev de till sin dod 1832. 

I Tranquebar utvecklades forhallandena efter Ankers avresa pa samma satt som tidigare, 
med standiga kontroverser tjansteman emellan. Ankers eftertradare, Hermansen, kunde inte 
tygla handelsema och han och hans finansrad Lindegren hade otaliga sammndrabbningar. 
Kommerskollegium avsag 1808 att kalla hem de bada kombattantema, men sa brot kriget med 
England ut och det fanns under nastan 8 ar inga forbindelser mellan Tranquebar och 
hemlandet. 

De foljande aren fram till 1808 och nasta ockupation innebar inga stora forandringar for 
styret av de indiska koloniema. Vis av skadan var danskama mycket forsiktiga vid 

· · utfardandet av sjopass och sa lange Anker var guvemor var torhallandet till engelsmannen 
gott. Ockupationen 1808 var inte heller den framtvingad av orsaker som rorde de indiska 
koloniema utan av den gigantiska kampen i Europa mellan Frankrike och England. 

FOijebrev till ett paket sant fran "Serampore", en av de tva byar 
som bildade den danska logen Frederiksnagore", den 5 mars 1801 
till Christian Komerup i Kiobenhavn. 
Anteckningen langst ner till vanster ar svartydd, men torde 
betyda att ett paket markt, "C. K." ioljer brevet. 



0 •• •• 

V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM 

Torsd. 11/1 

Torsd. 8/2 

Torsd. 8/3 

Torsd. 5/4 

Lord. 12/5 

GOTEBORG 

Torsd. 11/1 

Torsd. 25/1 
' : 

Torsd. 8/2 

Torsd. 8/3 

Torsd 12/4 

Torsd. 10/5 

FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T -station en) IngAng frAn 
V alhallavagen. PA alia mot en bjuder vi pA kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema Klockan 19.00 

Tema: nummerstamplar. Eftersom dessa stamplar kommit att 
dominera de senare Arens moten i Stockhohn ombedes alia att 
ta med vad de lyckas att samla ihop for visning. Lei£ Nilsson 
konuner att gora ett nytt forsok att visa sin numera stora 
samling av dessa AtrAvarda stamplar. Nummerstampelauktion. 

Tema: Antikva och groteskstamplar: En uppfoljning av }0rgen 
Steen Larsens fOrdrag i Forum. Nummerstampelauktion 

Arsmote. Efter motet rapport frAn islandsresan. 

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

Sedvanligt sasongavslutningamote hemma hos Lei£ Nilsson 
kl. 12.00. Meddela Lei£ om du kan komma! 

0 

GARDABO, Garverigatan 2. SpArvagnshAllplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. 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 ! 

Visning av Holger Crafoords samling. Hans RA!and visar 
diabilder frAn foreningens arkiv. 

Auktion pA materialet du fick i december-Rapporte, 

Arsmote. Efter motet visning av Faroprovisoriema frAn 1919 av 
Tryggve Johansson 

Rapport frAn foreningens fslandsresa 

Terma: Faroprovisorierna 1940- 41. Tryggve Johansson berattar 

Omvanda ramar pa aur-valorerna. Kaj och Johnny berattar. 

OCJI GLOM 'J{V. I?{TE t]J07f!1Y£SS5ll '1J5llTUM ! ! ! 
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Det iir dags att betala medlemsavgiften fdr 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) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfiir Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $ EL £ (kan ej jiimt belopp 
siindas overfiires restbelopp till niistkommande ar). 

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

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Bryssel 9.6-15.6 2001 
Gotex 2001 6-~/9 2001 
Hafnia 2001 Kopenhamn oktober 2001 

lslandssamlarnas 40-ars jubileum i OKT/NOV 2002 

MANUS STOPP FOR JUNI RAPPORTEN AR 10 Maj 2001 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 



Som bilaga till Rapport nr 121 medfOijer ett sokregister over artiklar i gamla 
~ Rapporter. -

Byt ut Rapports fOrsta sida .~r 118 som kom i September 2000 till bilagda fOrsta sida nr 
119. :• 

Till Er som bar kopt den utmarkta portohandboken som Brian Flack bar gett 
ut,kommer bar ett suplementblad 
Att ersatta motsvarande i katalogen. 

Ni som annu inte bar infOrskaffat denna utmarkta portohandbok POSTAL RATES IN 
ICELAND 1870-1997 
Bor goradetta genom att kontakta: 

Mr Brian Flack, 28 Norley Drive, Vicars Cross, Chester CH3 SPG England. 
e-mail adress bptlack@lineone.net. Sa lamnar han pris pa vad boken kostar. 

Det gar aven bra att kontakta Johnny Pernerfors i Goteborg (se adress pa ioregaende 
sida) 

Annons/Reklamplats 
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