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och jag kanner hur Ni allesammans svarar "mzuri" vilket bety
der "ja tack bra". Detta for att fortsatta pa repetitions
kursen i svahili. Arligt sagt ar det inte det utan att jag ar 
sa utled pa att jamt borja med hej, mars eller det stockholmska 
tjana eller det mer ekumeniskt klingande, kara vanner, att jag 
maste ta nagot annat. 

Nu har det gatt en sasong igen med ett ofantligt utbud av ob
jekt fran vart hobbyomrade, pa ett otal auktioner och flera 
utstallningar. Jag hoppas att Ni samt och synnerliga lyckats 
kapa at Er nagot for att forskona Era samlingar. Sjalv har jag 
bara lyckats fa en grej, men man far ju aven vara tacksam for 
det lilla. 

Host och vinter har i ar varit sarskilt bedrovliga tycker jag, 
men nu tycks varen ha kommit pa allvar aven om nagot sent. 
Detta ar ju underbart och bidrog sakert till att gora vart 
sista sammantrade for sasongen speciellt lyckat. Vi var nam
ligen inbjudna att bega detta hos var tidigare ordforande och 
numera hedersmedlem Falke Lofstrom och hans charmanta hustru 
Signe i deras hem i Djursholm. Vi var ett tjugotal medlemmar 
med Ingvar Andersson, Goteborgsklubben i spetsen som fick av
njuta god mat och dryck, allman trivsel och aven fick se en 
mycket vacker samling "Fran forfilateli till brostamplar" med 
kommentarer av agaren Falke L. Jag tror att samtliga som var 
med forenar sig med mig och pa detta satt sander ett varmt tack 
for en verkligt trevlig kvall. 

Tyvarr, tyvarr, maste jag aven i ar utdela snubber till de 
medlemmar som pa grund av slohet eller nonchalar .. s , for inte 
kan det bero pa pengabrist, annu ej inbetalat sin arsavgift. 
De ar namnda langre fram i rapporten och jag hoppas verkligen 
att Ni efter dessa paminnelser, snabbt som ogat gar och ord
nar denna for Er sjalva sa lilla men viktiga hederssak. 

Sedan detta nu ar sagt avslutar jag med att onska Er samtliga 
en skon och trevlig sommar och sa hors vi igen nar hostmorkret 
borjar falla pa. 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 54, 4tr. 
Tid kl. 19. 30. 

Onsdagen den 16 september: Falke Lofstrom visar Skeppspost. 
Tisdagen den 13 oktober: (program annu ej bestamt) 
Onsdagen den 18 november: Visning av auktionsobjekten. 
Onsdagen den 25 november: Hostauktionen (se aven nedan) 
Tisdagen den 8 december: (program annu ej bestamt) 
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Gi:iteborg. Lokal Danska Sji:imanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30. 
Sammantrade den 10 juni, under juli uppehall i verk
sarnheten, men fran augusti ater andra och fjarde 
onsdagen i manaden. Betr. program etc. se annons l 

Gi:iteborgs-Posten si:indagen fore mi:itesdagen. 
Visning av auktionsobjekten i Gi:iteborg pa motet 
den 11 november. 

som avhi:ills i Goteborg den 13 maj gav ett fi:irsaljningsresultat 
pa omkring 26.000 kr, vilket val var nagot under den gi:iteborgska 
auktionskommittens forvantningar. Men man hade bl.a. otur med 
viidret pa sa siitt att Gi:iteborg oviintat drabbades av en varme
bi:ilja, sorn lockade ut en del av den vantade auktionspubliken i 
naturen. 

halls pa Stockholms-avdelningens lokal den 25 november kl. 
19.30. Betr. visningar i Gi:iteborg och Stockholm, se ovan. 

Inliirnning till denna auktion senast onsdagen den 23 september. 
Siind Dina objekt till auktionskommittens ordfi:irande, Christer 
Engstrom, Anhaltsvagen 40, 191 40 SOLLENTUNA. Vill Du radgi:ira 
rned honom om inliirnningen ar hans bostadstelefon 08/35 51 58. 
Kom inte for sent med Din inliimning, den kan da av tidsskiil 
inte medtagas. 

Villkoren iir vara vanliga, mycket fi:irdelaktiga: 10 % provision 
pa fi:irsaljningssumman tas ut av inlamnaren, inget procentpa
lagg av ki:iparen. 

Vi erinrar om att: 
- objekten skall vara uppsatta pa liimpligt underlag, insticks

kort eller si:inderklippta Visirblad ( ej for sma), brev bi:ir 
sitta i plastfickor 
objekten skall atfi:iljas av en fi:irteckning uppgjord av in
liimnaren och upptagande Facit-nummer, kvalitet, katalogpris 
och minimipris samt en kart beskrivning. Defekter far ej 
gli:immas bart i beskriv~ingen. 

Om objekt liimnas in omonterade och/eller utan ordentlig lista 
tar auktionskommitten ut en extra avgift av 2 kr per inliimnat 
objekt. 

Hjartligt valkomna med inlamningar. Fi:ireningen erbjuder ett 
mycket fi:irdelaktigt satt att salja Dina saker. Borja tidigt 
med att se over vad Du vill sanda in. 

Du som inte med hundraprocentig visshet vet med Dig att Du be
talt arsavgiften, se hit! Se efter om Ditt medlemsnummer (vil
ket, som Du vet, bl. a. finns pa kuvertet fr .9.n fi:ireningen) 
finns med i listorna necian, och om saar fallet, skynda Dig 
att betala, sa att Du inte riskerar att bli struken ur med
lemsregistret! 

Vi listar hiir numren pa de medlemmar, som intill den 15 maj 
iinnu ej betalt. 

a) Fi:iljande skall betala 30:- kr till 12ostgiro 26 73 70-5, 
Islandsklubben i Gi:iteborg: 

91 G 210 G 329 G 394 G 
122 G 300 G 337 G 533 G 
125 G 315 G 388 G 543 G 
154 G 322 G 392 G 559 G 
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b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet i svensk valuta (= svenska 
sedlar eller check dragen i svenska pengar pa svensk bank) 
till Per Hanner, Wittstocksgatan 2, 8-115 24 Stockholm. 
Beloppet ar 30:- kr, om numret efterfoljes av ett S (= bor 
i Stockholms-omradet), eljest 25:- kr (se dock not xi 
VlSSa fall): 

16 191 s 268 s 382 453 s 499 
29 s 229 275 s 384 s 459 514 s 
40 s 251 s 283 417 s 481 s 538 s 
52 s 254 s 310 s 444 s 486 539 s 
70 262 311 s 446 487 540 x) 
79 s 266 s 347 452 498 x) 

x) De salunda markerade har visst tillgodohavande fran inbetal
ningar tidigare ar, namligen foljande: 

498 7:- 540 5:-
och kan alltsa minska inbetalningen med angivna belopp. 

De som salunda skall betala enligt lista b) kan samtidigt, om 
de vill, inbetala avgiften for 1982, varvid de emellert id bar 
komma ihag, att avgiften for 1982 ar 5:- hogre an for 1981 
(alltsa 35:- resp. 30:-) . 

Vid inbetalningen av avgiften kan Du ocksa lagga till 10:- kr 
och fa nummerstampelmallen, som gar det mojligt for Dig att 
skilja mellan nummerstamplarna 6 och 9 resp. 66 och 99, se 
vidare i forra rapporten. 

Var forening har haft den ovanliga formanen att vart femte ar 
efter tillkomsten - vara "jubileumsar" - fa disponera Post
museum for en utstallning. Ar 1982 fyller vi 20 ar, och med 
anledning dar av har var ordforande efterhort hos Postmuseum, 
om vi far aterkomma det aret med en ny utstallning. Denna gang 
fick vi emellertid nej, rnuseet tycker att det islandska har 
kommit litet for ofta. Savitt vi forstar blir vi dock valkomna 
ar 1987 vid 25-arsjubileet. 

Den 4 maj i ar utgav Islands postverk tva nya Europa-marken i 
valorerna 180 resp. 220 aurar. Den gemensamma linjen i arets 
Europa-markesutgivning ar som bekant folklore (det svenska 
bidraget bested ju av ett skogsra och ett troll), Frlmerkja
salan i Reykjavlk brukar med nya frimarken sanda sina abon-· 
nenter en kort r edogorelse for vnd markena forestaller etc., 
men den tycks inte ha gjort detta den har gangen. Vi skall 
darfor, med hjalp av uppgifter fran var islandske medlem hnr 
i Stockholm, Einar Krist jansson, sprida litet ljus over dessa 
marken, som bade genom sina texter och sina situationsbilder 
maste vacka en viss undran hos icke-islanningar. 

180 aurar, text "Galdra Loftur", vilket betyder "Trollkarlen 
Loftur". Pa market star en aldrig biskop nedanfor en predik
stol och haller i hogra handen en bok. I predikstolen star en 
man med nagot vildsint utseende och synes striicka sig efter 
boken. Motivet ar fran en gammal saga om trollkarlen Loftur, 
som ville komrna over en trollkonstbok, vilken fanns i en sedan 
lange dod biskops grav. Loftur lyckades trolla upp bade 
biskopen och bolten ur graven. 
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220 aurar, text "Djupir eru fslands alar", fritt oversatt 
"Djupa aro Islands vatten". Alar ar pluralis av ordet all, sam 
betyder bade II alII 0Ch en djUp > langsmal Sanka i bot ten aV ett 
vattendrag- sjo eller alv eller, som i detta fall, havet (den 
djupaste delen av en fjord). Bilden visar en jattelik gestalt 
i havet, som stracker armen efter ett skepp av ungefar 1400-
talsmodell. Enligt en gammal folksaga skulle en jattelik 
trollkvinna bege sig fran Norge till Island. Hon kunde inte 
simma utan avsag att ga pa havsbotten. Han var namligen lang 
nog att anda kunna halla huvudet over vattenytan. Men hon 
varnades av en annan trollkvinna for Islands alar: "En sadan 
ar sa djup att du inte bottnar ocn sa bred att du inte kan 
hoppa over den. Basta sattet blir att du forsoker ta dig over 
genom att gripa tag i ett skepp." Frimarksbilden visar henne 
nar han forsoker folja detta rad, men sagan fortaljer att hon 
misslyckades att na skeppet och darfor omkligen drunknade. 
Hennes kropp flat i land pa Raudasandur. (En modern betrak
tares reflektion ar att ett fruntimmer, som sa uppenbart han
givit sig at "body building;' - se bara pa hennes svallande 
muskler - verkligen var korkad nar hon inte ocksa tog nagra 
simlektioner. Men troll kanske inte kan lara sig simma?) 

Enligt Svensk Filatelistisk Tidskrift har det forekommit utbud 
av gronlandska brev med svensk losenetikett och stampel fran 
den norrlandsl~a orten Nordingra. Dessa brev ar falsifikat sa 
till vida att de inte ar riktiga losenbrev. Losenetiketter av 
aldre svensk :nodell har pasatts privat och "fabrikanten" har 
helt felaktigt lyckats fa breven stamplade pa postkontoret i 
Nordingra . 

Folmer 0stergaard har l anat ass en intressant aldre islandsk 
handling, en tryckt lista over ambets- och statstjansteman i 
Island per den 1 januari 1910, kallad "Embae ttismannatal 5. 
Islandi 1910". I denna ingar bl.a. en fullstandig forteckning 
over postverkets personal med namn och arslon resp. arsarvode. 
Listan ger t.ex. mojlighet till en extra avstamning av de pa 
annat satt insamlade uppgifterna om alla islandska postanstal
ter i var under arbete varande stampelhandbok. 

Vi kan har aterge en och annan uppgift: 

a) Postmastaren i Reykjav2k, vilken fungerade som chef for 
postverket i hela landet, hette vid denna tid Sigurdur 
Briem. Han hade tilltratt detta arnbete 1897 och hans ars
lon anges till 4.500 kr, vilket var samma belopp sam borg
mastaren i Reykjav2k erholl och over huvud taget en av de 
hogsta lonerna i islandska statsverket vid denna tid. 

b) Vid de 26 postexpeditionerr.a (p6stafgreidsla) var lonerna 
till forestandarna starkt graderade efter resp. postan
stalts betydelse och trafik. Hogsta lonerna hade p6staf
greidslumannen i Akureyri (1.800 kr), 1safjordur (1.200) 
och Seydisfjordur (1.100), medan motsatta ytterligheten 
representerades av Prestsbakki (230), Holar (250) och 
Grenjadarstadur (280). 

c) Medan de lagsta lonerna till postexpeditionernas forest an
dare val maste antyda att det icke ansags rora sig om hel
tidstjanster vid de mindre av dem, ar det ju valkant att 
ett brevsamlingsstalle (brefhirding ) skottes som en del
tidsuppgift av nagon lamplig person pa orten , och detta 
aterspegl as i arvodenas storlek, sam varierade mellan 200 
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och 10 kr per ar. Arvode pa 200 kr uppbars av brefhirdinga
mannen i Hafnarfjordur, Nordfjordur och Seydisfjordur, 
alltsa orter sam vid denna tid var pa vag att fa sina post
anstalter uppklassade till postafgreidsla. Nio av de samman
lagt narmare 190 brefhirdingamannen fick noja sig med bara 
10 kr i arsarvode, och det ar ju ganska latt att r8.kna ut 
att trafiken pa dessa st8.llen var sa liten, att avtryck av 
deras nummerstamplar maste hora till de sallsyntaste. 

Fran Einar Kristjansson har vi ratt f6ljande som ar en resume 
av uppgifter i islandska tidningar: 

En omfattande frimarksstold har upptackts i Island. Den har 
pagatt i mer an ett ar och har framst omfattat aur-brev men 
aven andra saker. 

Det ar en tj ansteman vid den islandska Sedlabankinn (Central
banken) som har gjort tillgrepp ur en samling av brev och doku
ment, som banken forvarar for pjodminjasafnid (Nationalmuseum). 
Denna samling tillhorde ursprungligen Tryggvi Gunnarsson, f.d. 
bankdirektor, och iir mycket omfattande. Museet fick samlingen 
nar Gunnarsson dog ar 1917 och tog da undan skillingbreven, 
men sedan fick Sedlabankinn forvara resten. Da man inte trodde 
att den var vard sa mycket, var kontrollen inte sa noggrann. 

Ovannamnde tjansteman har i sitt arbete haft tillgang till 
denna samling och har i atminstone ett ars tid tagit brev och 
salt till olika handlare. Han har dock inte nojt sig med detta 
utan aven tagit fran en annan samlin~ som tillhort porsteinn 
porsteinsson. Det galler bade brev, helsaker och frimarken. 

Polisen misstar~er att en del har gatt till eller via Sverige 
och har kontaktat svenska polisen. Pa detta stadium vet vl 
inget om de undersokningar som kan ha gjorts i Sverige. 

Det ar ganska enkelt att kanna igen de stulna breven och hel
sakerna. De ar alla adresserade till Tryggvi Gunnarsson (med 
titeln bankastj6ri eller forstjori Granufelagsins eller lik
nande) eller till porsteinn porsteinsson (hagstofustj6ri 
eller likn.). De har dykt upp i marknaden under det senaste 
aret. 
(Hagstofa = statistisk byra, Hagstofustj6ri alltsa = statistik
byrachef.) 

Genom Balbo-breven nr 53 och 156, som ingar i en auktion i 
Zurich nu i juni, och som inte var kanda for oss tidigare, har 
antalet av oss kanda bevarade brev okat till 91. 

Vi skall har lamna en del kompletteringar till var redogorelse 
for datumblocken i forra rapporten (s. 9- 10 i februari). 

Forst en rattelse av ett utskrivningsfel i februarirapport en. 
Genom att en hel rad fall bort vid utskriften blev stycket 
hogst upp pa s. 10 obegripligt. Har ar ratta texten: 

"Som Folmer 0stergaard angav i forra rapporten, finns pa samma 
bihang som tryckdatum aven ett, tva eller inget fargstreck. Nu 
uppges clet att av nr 579 inget ::trk i:ir ki:int sor.; s!lknar fiirg
strc::ck - dYs . for detta r.1iirke skulle det i detta avseende bara 
finnas tva varianter, ett eller tva streck." 



NBgot om 
skilling
markenas 
tryckning 

- 6 -

Sedan har vi fatt kompletteringar fran Folmer och Sigurdur 
Thormar. 
a) I februarirapporten namnde vi att Folmer for Facit nr 588 

uppgivit ett tryckdatum- 6.12.79- sam syntes ass disku
tabelt och sam vi darfor inte tog med i tabellen. Folmer 
har nu meddelat, att detta datum tydligen bar utga. 

b) For nr 543 har bade Folmer och Sigurdur inrapporterat 
ytterligare ett tryckdatum, naw~igen 27.6.75. 

c) Sigurdur papekar att for nr 544 ar datum 15.7.75 "mycket 
Sallsynt II • 

d) For serien Djur med utgivningsdatum 16/10 1980 meddelar 
Folmer foljande tryckdatum: 
Facit nr Valor ~T~ry~c~k~d~a_t_u~m~""~~~~~--~~~~---

595 160 26.8.80, 27.8.80, 28.8.80, 29.8.80 
596 170 14.8.80, 18.8.80, 19.8.80 
597 190 20 .8 .80, 21.8.80, 22.8.80 

och tillagger att han fatt en upplysning om att 597 ocksa 
skulle finnas med tryckdatum 1.9.80, vilket han dock tycker 
ser rnisstankt sent ut. 

Walther Fenger, vars intressanta artikel i Dansk Filatelistisk 
Tidsskrift (DFT) om nagra av de aldsta Reykjav:lk-stamplarna vi 
atergav i rapport 44, har ater skrivit en mycket lasvard ar
tikel i DFT (nr 3/81). Det handlar denna gang om "Litet mystik 
kring Islands 2- skillingmarke". Med utgangspunkt fran en 
variant av namnda marke (ytterramen oppen i ovre hogra hornet), 
sam finns i positionerna 3, 8, 53 och 58, konstateras att 
vissa andra detaljer som aterfinnes i positionerna 3 och 8 
saknas i positionerna 53 och 58. 

Nu ar det ju sa, att skillingmarkena trycktes i ark om 10 x 10 
= 100 marken men rned en plat bestaende: av 5 x 5 = 25 markes 
klicheer, vilket medforde att tryckningen gjordes i 4 omgangar. 
En variant sam finns i position 3 bor alltsa aterfinnas aven 
i positionerna 8, 53 och 58. 

I artikeln finns bade Fen[!;ers och en av honom konsulterad 
tryckeriexperts funderingar kring iakttagelsen att vissa de
fekter kan ses i pos. 3 och 8 men inte i pos. 53 och 58. Vad 
Vl bl.a. f att ut vid liisningen av artikeln och som kan vara 
av mera allmant intresse, ar foljande: 

a) Skillingmarkena trycktes inte pa det viset~ att varje ark 
i ett sammanhang fick alla fyra kvadranterna patryckta. 

Metoden var att forst trycktes en kvadrant om 25 marken pa 
alla arken i tryckupplagan, seO.an gick alla arken genom 
pressen tre ytterlieare ganger, varvid de tre andra kvadran
terna trycktes. (Detta stammer ju fint med iakttagelsen pa 
vissa bevarade helark, att det finns nyansskillnader mellan 
de fyra fjardedelarna av arket.) 

b) Det tycks finnas fog for ett papekande, sam DFT-redaktionen 
tillagt efter Fengers artikel, namligen att det (atminstone 

for 2-skillingens del) var de tva undre fjardedelarna sam 
trycktes forst och de tva ovre trycktes darefter. Detta stam
mer med att defekter, sam finns pa miirken i ovre halften av 
arket, saknas i undre halftens motsvarande marken. 

Walther Fene;er har sant ass ett exemplar av artikeln till 
foreningens bibliotek. Vidare studium kan rekommenderas spe
cialister pa skillingar och pa tryckvarianter. 
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I forra rapporten kom vi med en "fornyad varning for vissa 
'nummerstampelbrev'" genom att upprepa en varning fran februa
ri 1979 for en serie forfalskningar som ater dykt upp pa auk
tioner. Narmare detaljer redovisades i forra rapporten, men vi 
kan har paminna om att det rorde sig om en serie "fabrikat" pa 
vita kuvert, frankerade med 10 aur Tva kungar och forsedda med 
nummerstamplarna 9, 18, 105, 140 och i8S och kanske aven 
andra nurnmer. 

Det finns nu anledning att annu en gang aterkomma till s~~en. 
Dels bar samma brev ytterligare tva ganger under 1981 dykt upp 
i kataloger fran skilda stockholmska auktionsfirmor. Dels har 
vi fatt ett spar pa vern som utbjuder dessa brev. Genom ett 
rent fel i tryckningen av en av katalogerna r3..kade denna inne
halla auktionarens forkortning av inlamnarnas namn, vilken 
forkortning for dessa "brev" var "sav", Vi hade redan tidigare 
vara misstankar riktade mot en person med namn som borjar med 
"Sav ..• " och fick dem harmed bekraftade. Den sorn bjudi t ut 
breven ar uppenbarligen en herr Savelberg, bosatt i Holland, 
vilken redan forut varit kand av oss i samband med misstankta 
nummerstampelobjekt. Vi maste varna for affarer i sadana ob
jekt med herr S. Vi vill understryka, att vi darmed inte be
skyllt herr S. for att ha gjort forfalskningarna. Var och av 
vern de ar gjorda ar fortfarande obekant for oss. 

Vi bar vidare upptackt att denna serie 8.V forfalskningar inte 
ar begransad till brev med 10 aur Tva kungar och till nummer
stamplar, som var i bruk nar den serien kurserade. Pa auktion 
ordnad i april 1981 av Kephila i K\l)benhavn, dar mycket gott 
Islands-material var med, fanns det ocksa ett "brev" med 
fiskmarket 50 aur (Facit 251) av 1943 och med m.JJlli!lerstampel 
255, Bilden av detta brev i katalogen visar klart och tydligt 
att det utgatt fran samrna verkstad som de nyss namnda breven. 
Nagon inropade detta ob,jekt for ett pris av DKr 950 (inkl. 
provisionen) , och vi beklagar koparen, som vi hoppas ej var 
nagon medlem av var forening. Se alltsa upp for alla numrner
stampelbrev pa alltfor vita kuvert, dar adressen ar skriven 
med en mycket dalig skrivmaskin och forefaller pahittad.. (Se 
i ovrigt forra rapporten.) 

Tyvarr finns aven andra nummerstampelforfalskningar - pa fri
marken- i marknaden f.n. En annan storre dansk auktionsfirma 
bar nu flera ganger utbjudit objekt med nummerstampel 76 for
falskad och nu bar aven en falsk nummerstampel 245 dykt upp 
dar. 

Vi gor vart basta for att fi:irhi~1dra att des sa. saker salj s. 
Sveriges Frimarkshandlarforbund har salunda - genom var medlem 
Tony Bjellefors - varnats for de av Savelberg utbjudna breven, 
och genom Folmer 0stergaard har de falska nr 76 och 245 pa
pekats for vederborande danska firma. 

Med vD.r medlem Halfdan Helgason, som ar redaktor for islandska 
filatelistforbundets tidskrift Grusk, har vi som Du sakert 
markt ett utmarkt samarbete. Det senaste uttrycket harfor ar 
att Halfdan i senaste numret av Grusk har tagit upp traden 
fran vara Rapporter till den historia, som vi flera ganger 
(senast i Rapport 42, mars 1980) behandlat under beteckningen 
"nummerstampelkarusellen". Det galler den felaktiga utplace
ringen av vissa nummerstamplar i serien 48-58 (brevsamlings
stallena under Grenjadarstadur). Halfdan aterger nu i Grusk -
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givetvis med vart garna giv:1a cillstar.d - allt vad som statt 
i Rapport om denna karusell sedan 1976, och som skrivits av 
Pelle Hanner, som forst upptackte fenomenet. Men sedan bar 
Halfdan skrivit ett tillagg ';Karusellen stoppad?" , dar han 
med utgangspunkt fran ett brev i sin samling kommer med en 
del nya ideer om bur de :f'elaktigt utsanda stamplarna var 
lokaliserade. 

For att forst nagot rekapitulera, far det anses :klarlagt , att 
Gr1msstadur, som skulle erballit nr 48, i verkligheten fick 
stampel 57 redan 1903. Det synes ocksa sakert att det brevsam
lingsstalle, som i stiillet fick nr 48, var Skinnastadur (tid
vis forlagt till andra narliggande platser). Detta brevsam
lingsstalle skulle ratteligen ha haft nr 54. Nar det sedan 
kunde konstateras, att Vikingavatn, som skulle ba haft nr 57, 
i verkligbeten innebade stampel 54 ar 1938' ver};:ade ringen 
vara sluten. Kvar stod vissa fragetecken kring nummerstampel 
52, tilldelad Reykjabl1d men i verkligheten anvand~ efter vad 
det forefoll av tva brevkort 1909 ocb 1915, i K6pasker. Sa 
langt bar vi refererat tidigare uppgifter i vara. rapporter. 

Halfdan berattar nu att ban bar ett brev med nummerstampel 52, 
skrivet i april 1915 av bonden i Vikingavatn. Vikingavatn 
ligger vid vagen vasterut fran Kopasker till Husav1k, Grenja
darstadur ocb Akureyri. Detta brev, menar Halfdan, kan ornoj
ligt ba blivit stampl at i Kopasker, som ligger at motsatt hall 
mot brevets fardriktning. det mastc i stall et antagas, att det 
stamplats i Vikingavatn. Nr 52 fanns alltsa dar, anser Halfdan. 
Hur stammer da detta med ovriga iakttagelser? Halfdan ger fol
jande f orklaringar: 

a ) De ovannamnda brevkorten fran 1909 ocb 19 15 ar daterade i 
Kopasker resp. Blikal6n, det senare en gard nordost om 

Kopasker. Halfdan menar att bada dessa kort kan ba blivit 
stampla.de i Vikingavatn, vilken ort de passerade. Detta f ar 
sagas vara Halfdans djarvaste antagande. 

b) Om Vikingavatn bade nr 52 ar 1915 men stampel 54 ar 1938, 
maste ett byte av stampel ha agt rum. Halfdan hanvisar till 

ett meddelande som gick ut 1929 fran Postverl<~ et och som alade 
postexpeditionsforestandarna att tillse att eventuellt felpla
cerade nummerstamplar flyttades till ratt plats. Denna order 
kan ha lett till att inte alla men val nagot eller nagra av 
felen blev tillrattade. Vikingavatn och Reykjahl1d maste vid 
denna tid ba haft fel stamplar , V. nr 52 i stallet for 57 och 
R. nr 54 ( enligt Half dans antagande) i stEi.llet for 52. Man kan 
da ba gjort ett byte mellan des sa tva brevsamlingsstallen' sa 
att atminstone Reykjahl1d fick ra,tt stampel , och det skulle 
varit pa detta satt sorn nr 54 hamnade i Vikingavatn. 

I denna rekonstruktion av Halfdan ingar alltsa att det var 
Reykjabl1d, som fick nr 54 vid den felaktiga utsiindningen 1903, 
och att denna omfattade en forviixling av stamplarna 48, 52, 54 
och 5'7. 
Fragan ar nu om Halfdans losning ar sista ordet i saken, ocb 
om han lyckats stoppa karusellen. Vi vore mycket tacksamma, om 
de av vara lasare som bar nagon fundering i saken- och da gi
vetvis sarskilt vara islandska medlemmar - ville ge oss del av 
sin mening och tala om, buruvida de stoder Halfdans rekonstruk
tion ell er inte. Har nagon medlem nagon ytterligare dokumenta
tion (brev, brevkort etc.) som kan bidraga? Eftersom stampel
handboken skall slutredigeras i detta avsni tt under sorr.mecrer:, 
ar vi tacksamma for snara bidrag. Skriv till Tore Runeborg 
eller meddela p6r porsteins. 

Bilaga: Resultatlista fr an varauktionen 1981. 
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