
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Tore Runeborg Med denna rapport foljer som 

bilaga inbetalningskort for 
arsavgi ften Birger Jarlsgatan 66, 2 tr. 

114 20 Stockholm 

Varens ater
staende sam
mantraden 

God fort sattning 

Rapport februari 1981 
(Nr 45) 

onskas Er alla, kanske nagot sent pa det nya aret , men lika val
ment. Det ar ju sa att arets forsta "Rapport" inte kan sandas 
ut forran vi har haft arsmote med styrelseval m.m. 

Hasten bjod tyvarr endast pa en rapport, beroende pa att det ar 
samma personer sam totar ihop rapporten sam jobbar med stampel
handboken och vi hann faktiskt inte med mer. Nu kommer vi istal
let med en riktigt tjock en, sam vi hoppas Ni skall uppskatta. 

Inbetalningskort for arsavgiften finns vidfast rapporten och vi 
hoppas att alla snabbt sander in sin tribut. Har Du redan be 
tslat in arsavgiften sa finns Ditt nummer upptaget pa en lista 
i rapporten,sa se efter dar. 

En sak till, glom inte att sanda oss flyttningsanmalan om Du 
byter adress. Det ar ju sa att vi skall komma med ny medlemsfor
teckning~ dock inte forran senare i ar, och da ar det sarskilt 
viktigt att vi har alla adresser aktuella. 

Varauktionen skall denna gang skotas av vara vanner i C~teborg, 
mer darom i "Rapporten". Vi vill emellertid lagga Er alla varmt 
om hjartat att hjalpa dem med att sanda in intressanta och trev
liga objekt sa att de far en verkligt fin a~~tion . 

Folmer ¢stergaard, en av foreningens tidigaste medlemmar, stor 
kiinnare av islandsk filateli och en kar van till manga av oss, 
har besokt ass har i Stockholm i december och vannerna i Islands
klubben i Goteborg i ,januari. Han hall hos oss bada synnerligen 
intressanta kaserier Om manga OV&~liga ting ur sin stora samling 
islandslca brev. Jag tror att fa foredrag har uppskattats sa som 
Folmers och vi alla sam hade tillfalle att vara med ber an en 
gang att f .3. framfora vart synnerliga tack och forhoppning att 
det ej skall droja allt for lange innan v1 f ar se och hora mera 
av honom. 

Slutar denna ingress till rapporten med en liten repetition i 
svahili. Asante sana for det gangna aret. 

Kvaheri 
Sekretetaren 

Stockholm. Lokal Tony Bj ellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30. Obs ! Annan plats och tid den 14 maj, 

se nedan. 
Tisdagen den 17 mars: Nyanseringsafton. Medtag vad Du vill 

ha nyanserat ( aven av Faci t 510- 514, se liingre fram). 
Torsdagen den 9 april:Gast, professor Diego Carlstrom, som 

talar om sina beromda undersokningar av gula 3-skilling 
banco och andra objekt. 

Tisdagen den 28 april: Visning av varauktionens objekt. 
Torsdagen den 14 maj kl. 18.00 : has Folke Lofstrom, Stall
backen 17, Djursholm. Falke bjuder pn fortaring och kaserar 
om "Fran forfilateli till brostamplar". Obs . foranmalan 
nodvandig, ring Bernhard Beskow Oi62/414~senast pa mandag 
den 11 maj . 
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Goteborg. Loka.l Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den a.ndra. och fjarde onsdagen i manaden. 
Betr. progr~ etc. se a~nons i Goteborgs-Posten son
dagen fore sammantradesdagen. 
Visning av auktionsobjekten i Goteborg den 22 april, 
auktion den 13 maj, se aven nedan. 

Auktionen i december 1980 gav ett gott resultat med en omsatt
ning pa nastan exakt 27.000 kr. Resultatlistan medfoljer denna 
rapport som bilaga. Redovisningen till inlamnarna blev tyvarr 
senare an onskvart varit' beroende pa forsenad inbetalning fran 
en storre kopare. 

Varens foreningsauktion konner att innebara en liten avvikelse 
fran det vanliga genom att den skall hallas i GOteborg. Fore -
ningen har namligen overenskommit med Islandsklubben i Got-:=bcrg 
att denna tar hand om bade jobbet med och ekonomin for var8.uk
tionen i ar. Detta far ses som ett forsok och ar bl.a. fo:C<l.:llett 
av observationen att det vid auktionerna i Stoc:~holm bruk<:,r va·::e, 
bara omkring ett dussin medlemme.r personligen n2.r'rarande. medr:.n 
utsikterna ar att i Goteborg k8.:1s~~e 40-50 kom.rrrer att infinna sig, 
och mojligheten att gora buden personligen brukar ju lock3. fram 
koplusten. Vi bor ocks~- !;:un:la l'.ikna med a"..;t de nanga GoteborgL
medlemmarna., som notoriskt va.rit (de flesta av dem) daliga pa 
att lamna in material till foreningens auktioner kommer att 
finna det lattare och bli mera aktiva som inlamnare denna gang. 
For andra inlamnare ar detta tillfalle alltsa ocksa vart att 
prova, sa fram med va.d Du vill salja. - Sa~tidigt ger detta auk
tionskommitten i Stockholm och Stockholns-kassoren litet andrun 
efter arbetet med tre jobbiga auktioner narmast fore. 

Auktionen h~lls den 13 maj pa Goteborgsklubbens ordinarie sam~an
tradestid och -plats. 
Visningar blir det i Goteborg den 22 april och i StockhoJ.r.J. den 
28 april (jfr. sammantradestiderna ovan). 

Objekt till auktionen ~kall vara. inne senast den 16 mars. De 
sands till Bjorn Forsgren, Fredholmsgatan 29, 425 30 ~ISINGS 
KARRA . .A.r det n&.got Du vill diskutera med Bjorn Forsgren om in
lamningen ar hans bostadstelefon 03 1/57 26 78. Ovriga :rr.edlemmr>.l' 
i auktionskommitten ar Ton RinmA.n och Hakan Larsson. 

Villkoren ar lika p;ynnsarnma som vanligt: 10 % provision pa fo:i·
saljningssumman tas ut av inlamnaren' inget procentp.3.lagg a-r 
koparen. 

Pa forekommen anledning maste vi erinra om foljande bestamrrelser 
1 vart auktionsreglemente: 
- Objekten skall vara uppsatta pa lampligt underlag , instickslwrt 

eller sonderklippta Visirblad (dock ej for smn). Brev sY".aJJ 
sitta i plastfickor. 

- Objekten skall atfoljas av en forteckning uppgjord av inla~
naren och upptagande Facit-nu~er, kvalitet, katalogpris och 
minimipris samt en kort beskrivning . Defekter far ej z,lo~~as 
bort i beskrivningen. 

Var radd om Dina objekt, montera ordentli~t. Det underliit-'-,o.r 
snabb redovisning om Du upprattar tydlig inl~mningslista. 
Om objekt inlamnas omonterade och/eller t::'::.[U1 orC.entlig lista ta.r 
auktionskommi tten ut en ext r a avgift sv 2 l~r per inla.m>J.at objekt. 
- Auktionskommitten ha:v· full r8.tt f1.tt vi3.[!;:a PeC.ta o'ojekt som d.r 
olampliga. 
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Lilla Facit 1981 utkommer omkring den 1 mars och innehaller 
hojda priser. Om Du vid inlamnandet ej har Lilla Facit till 
hands, anger Du "Stora Facits" pris som katalogpris och papekar 
detta i Din lista, sa att kommitten kan andra till de nya pri
serna i den man det ealler objekt prissatta i Lilla Facit. Du 
kan ocksa bestamma att minimipriset skall vara viss procent av 
Lilla Facits pris. 
Hjartligt valkomna med inlamningar. Borja nu med att se over 
vad Du vill s.anda J..n. 

Med denna rapport far omkring 120 medlemmar en liten trevlig 
present, namligen ett blatt propagru1damarke till olympiaden 
1948. 
Vid tva tidigare till fallen, i mars 1971 och december 1975, har 
en motsvarande present utsants till medlemmarna. 1975 sandes den 
till dem som icke f att market redan 1971 . 

Arets utsandning avser qterigen de medlemmar som ej tidigare fatt 
market, vilket innebar att det sandes till alla med nummer 
fr .o .m. )_~30 samt dessutom till nr 40 S och 79 S, som ej tarde 
varit medlemmar just vid de tva tidigare tillfallena. (Hogsta 
nummer som nu f 8r market hlir 563. ) 
Markena ar donerade av v3.r ordforande Bernhard Beskow liksom vid 
forra tillfallet. Att vi kallar det for en forsenad julklapp be
ror inte pa nagon forsening fran B.B:s sida utan sammanhanger med 
att vi inte utgav nagon rapport strax fore .jul 1980 som vJ.. kunde 
skicka market med. 

Utan att pa n<lgot satt forringa denna fina donation bar vJ.. for 
sakerhets skull namna, att market inte representerar nagot 
storre varde. Det har visserligen n.3.gon gang pa auktioner - mest 
i utlandet - utbjudits till mycket hoga priser, men detta har 
berott pa forvaxling med den liknande frimarksessay i brun farg, 
som finns beskriven i Facit 1969. ----

Vid :1rsmotet den 12 februari 198 1 valdes foljande funktionarer: 
Ordforande Bernhard Beskow 
Vice ordforande och kassor Per Hanner 
Sekreterare 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommi tt e 

Tore Runeborg 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Einar Kristjansson 
Axel Miltander (for Gb@:s-klubben) 
Enge l Angbe r c; 
Ebbe Hulten 
Svan~e Gustavsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Hans Ringertz 

Vid arsmotet J.. Islandsklubben J.. Gotebor g den 28 januari 1981 om
valdes till 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare, klubbmastare 

och bibliotekarie 
Kassor 
Revisor 

Axel Miltander 
Bjorn Fors ,c~ren 

Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 
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Under 1980 holl s1e antalet medlemmar i foreninBen nastan ofor
iindrat. 

Medlemmar den 1 januari 1980 
Nya medlemmar 
Avgangna och avlidna 
Omflyttad 

Medlemmar den 1 januari 1981 

Foreningen 
e:xkl. Gbgs 
klubben 

205 
10 

- 12 
+ 

204 

Islands
klubben 
l Gbg 

139 
10 

- 9 
- 1 

Totalt 

344 
20 

- 21 

Antalet medlemmar utanfor Sverige var vid arets slut 55, forde
lat pa: 

Norden ( Danmark 11~, Faroarna 1 , Island 14, Norge 13) 42 

Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 1, Neder-
landerna 1, Schweiz 3, Tyskland 2) 9 

Amerika (Canada 1, USA 3) 4 

Under januari 198 ·1 fick vi tva nya medlemmar, varav en ar Gunnar 
pa Lidarande! Det ar dock av naturliga skal inte vo.r gamle be
kant fr~n Nials saea utan denne var nye medlem, Gunnar Fellenius, 
hor pa ett stalle som heter Lidarande i Holo soder om Stockholm. 
(For vara icke-svenska medlemmar kan vi namna att en plats i 
Sverige kallad Lidarande fatt sitt namn efter Hlldarendi i Is
land, bekant genom Gunnar i sagan.) 

Vi vill garna ha annu fler medlemmar. Kanner Du nagon samlare av 
Island, som inte iinnu ar medlem i foreningen, glom inte att varva 
honom/henne! 

Resul tat av verksamheten 1980, sammandrag av rapport till .:J.rs
motet, bel oppen har avrundade . (Inkluderar inte Goteborgs 
klubbens egna ekonomiska forhallanden.) 

Intakter 
ft.rsavgifter 
Auktioner, netto 
Rant or 
Diverse (provisioner m.m .) 

Kostnader 
Rapporter med bilagor och porto 

for dessa 
Ovriga lopande omkostnader 
Skatter 

6 . 500 
4oo 

1 .800 
1 . 000 
9 .700 

4 . 500 
3.200 

800 
8.500 

Detta ger som synes ett overskott for 1980 pa c. 1.200, varlgenom 
vi aterhamtade en del av underskottet 1979 pa c. 1.900. Om vi 
orkat med att sanda ut 4 rapporter under &ret som vanliGt i 
stallet for bara 3 hade vi som synes inte haft n~got overskott. 
Det minskade antalet rapporter 1980 beror framst pa att vi iir 
bara tva man, som fr -&n svensk sida arbetat med stiimpelhandboken. 
Ni far alltsa ha overseende med denna minskninr, i antalet rap
porter , sam vi raknar med skall bli tillfallig. vi har under 1980 
dock sokt gora varje rapport sa fyllig som mojligt . 

Foreningens redovisade kapital okade allts~, med 1.200 kr. Utover 
detta kapital forvaltade vivid 1980 ~rs slut 17.700 kr avsedda 
for stampelhandboken. Det iir dels det erh~llna anslaget fran 
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namnden for stod at frimarkssamlandet pa 10.000 kr + 700 kr 
ranta som detta belopp intjanat under 1980, dels var egen tidi
gare avsatta fond for handboken, varav 7.000 kr aterstod vid 
arets slut, sedan 2.200 kr anvants for arbetet under 1980. 

Islandsklubben i Goteborg - omfattande alla medlemmar med G efter 
medlemsnumret - bar for 1981 samma avgi ft som 1980, allt sa. 30 kr. 
(Harav vidarebefordras till riksforeningen 20 kr per medlem.)
Nagot beslut om avgiften for 1982 bar icke fattats annu. 

For foreningen i ovrigt ar avgifterna for 1981 enligt tidigare 
fattat beslut 30 kr for "S-medlemmar" (de i Stockholm med om
nejd boende, de bar S efter numret) och 25 kr for ovriga. Ars
motet 1981 beslot en ytterligare hojning med 5 kr for 1982, allt
sa till 35 kr for "S-medlemmar" och 30 kr for ovriga. Motivet for 
denna hojning ar de standigt okande kostnaderna for porto, papper 
och andra kostnader for rapporterna. (Denna hojning medfor, en
ligt overenskommelse med styrelsen for Islandsklubben i Goteborg, 
aven att GOteborgsklubbens bidrag till riksforeningen for 1982 
blir hojt till 25 kr per medlem. Men som ovan sagts bar GOteborgs
klubben annu icke faststallt sin medlemsavgift for 1982.) 

For ungdomar (t.o.m. det ar man fyller 18), vare sig S, Geller 
andra, ar avgiften 10 kr for bade 1981 och 1982. 

Vi uppmanar nu alla ( utom de som forskott sbetal t, se nedan) att 
inbetala medlemsavgiften for 1981 snarast. Besluta Dig for att 
gora det genast. Avgiften ar alltsa for detta ar: 
for Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm 

med omnejd och alltsR har S efter numret) 
for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar 
for alla ovriga 

30:-
30:-
10:-
2 c;._ 

/• 

Hedsant inbetalningskort visar till vilket postgirokonto Du skall 
sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och nr 
40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(som star pa adressetiketten) och fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet ( inga andra) lmn sanda avgiften i svenska 
sedlar eller check dragen pa svensk bank till foreningens kassor 
Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm, men fran bl.a. 
Danmark och Norge gar det enklast att inbetala pa postgirokontot. 

Liksom tidigare ar ar vi villiga att av dem, som vill forenkla 
inbetalandet, samtidigt mottaga betalningen for ar 1982, men kom 
da ihag att avgiften for 1982 utom for ungdomsmedlemmar ar 5 kr 
bogre an for 1981. Obs. Vad nu sagts galler inte Goteborgs-med
lemmar, som inte lampligen nu bor inbetala nagot for 1982, for 
vilket ar avgiften ej ar bestamd. 

Vi skickar nu inbetalningskort till alla, men manga har redan be
talt for 1981 och i vissa fall bar detta skett for lange sedan. 
For att undvika dubbelbetalning tar vi bar med en forteckning pa 
alla som till mitten av februari 1981 (for GOteborgs-klubben 
fram till slutet av januari) erlagt betalning pa 1981 ~rs av
gifter. 
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a) Foljande har betalt full avgift for 1981: 

3 s 
4 s 
6 s 

20 s 
27 G 
31 
36 G 
42 s 
44 
63 s 
65 
87 G 

1!5 s 
128 G 
130 
142 s 
146 s 
165 G 
171 s 
178 
17'9 G 
182 
188 G 
197 G 

200 r: 

223 
224 
226 s 
228 G 
231 s 
232 s 
234 s 
239 s 
258 s 
264 
271 s 

276 
282 
284 
288 
291 G 
292 G 
297 G 
302 
303 
308 
317 
327 G 

332 G 
363 
365 s 
369 G 
374 G 
379 s 
383 s 
396 
4oo 
401 G 
411 G 
414 G 

415 
416 
418 
419 s 
421 s 
429 
434 s 
443 G 
451 
454 
466 
473 s 

474 s 
477 s 
479 
492 
494 
504 
512 
517 
520 
521 G 
541 
542 G 

552 
557 s 
561 s 
562 

b) Fol.jande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala 
.3.rets avgift med avdrag for nedan niimnda belopp ( i des sa fall 
niimner vi iiven namn, efter som vi vet att vissa avEr troligen 
har for sig att Ni -betalat full avgift och andra siikert iir 
omedvetna om att de tidigare har gj ort overbetalningar). 

18 5 (Nystrom) 10:- 484 ( Ingimundarson) 1 5 :-
269 S (Sodersten) 25:- 485 (J6natansson) 5:-
391 (Caresten) 20:- 498 (Hallgrimsson) 7:-
440 (K.G. Jansson) 10:- 531 S (Saxon) 5:-
455 (Gebert) 20 :- 540 (Collin) 5:-
475 (A. Olsson) 10:-

Observera mojligheten att samtidigt med avgiftsbetalningen kopa 
nummerstiimpelmallen, se nedan . 

Vi har kvar exemplar av den nummerstiimpelm.all, sam vi latit 
gora och sam borjade siiljas under 1980. 

Denna mall gor det mojlit;t att skilja mellan nummerstiimplarna 
6 och 9 och mellan 66 och 99, vilket eljest aldrig kan ske med 
nagon siikerhet. Den iir salunda oumbiirlig for alla nummerstiimpel
samlare . 

Du sam onskar f a mallen erhaller den med en utforlig bruksanvis
ning oversiind per post om Du inbetalar 10:- kr till foreningens 
postgirokonto 40 29 57-5, vilket kan ske tillsammans med inbe
talning av nedlemsavgiften (utom av G-medlemmar, vilka ju be
talar c'i.rsavgiften till annat postgiro). Ange "mallen" pa 
talongen. 
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Har foljer en lista over de marken som utgivits 1980 men e,J finns 
med i Facit 1980-1981. 

Utg. 
dag 

28/4 

If 

8/7 
" 

9/9 
If 

16/10 
" 
" 

20/11 

" 

Valor 
(kr) 

250 

120 
300 

150 
180 

160 
170 
190 

200 

4oo 

Motiv etc . 

Beromda islanningar: 

" " 

Jon Sveinssan (Nanni), sago
forfattare (abs! Nanni skrev 
sagar for barn, inte "island
ska sagor" av det mera val
kanda sl:'l.get) 
Gunnar Gunnarsson, beromd 
forfattare (las t. ex. hans 
bok "Jord"!) 

Tradets ar: Kvist av ronn 
Olympiadmarke: Laugardalurs idrottscentrum J. 

Reyl;:javft;: 

Nordenfrimarke: Sk.apdorr fran 1700-talet 
11 Bo:>"dsb:>"ode:r:i fr::1n 1856 

Djur: Storre kungsfisken 
" Lunne.fagel 
11 Knubbsal 

Rikssjul~huset 50 a r: Bild av dess byggDad i 
ReykjavS:k 

Statsradion 50 <1r: Hl-5gtalare fran c. 1930 

Sarskild FDC -s ta.mpel anvandes den 9/9, i i:ivrigt anvande ReykjavJ:k 
den vanliga utgafuda~~r-stampeln. 

De forsta markena efter myntreformen den 1/1 1981 kommer ut den 
24/2 1981. De forestaller tva beromda isliinningar (Magnus 
Stephen sen och Finnur Hagnusson) och har valorerna 170 resp. 190 
aurar. Bilder av dessa marken, som visats i FrJ:merkjasalans 
annonser, visar att valoren endast anges med siffror - ordet aurar 
forekommer alltsa lika litet scm ordet kronur varit med under 
senare ar pa frimarkena - och att m~n inte heller lagt in nagon 
punkt eller n&got komma mell an ettan (som ju anger 1 kr .) och 
ovriga siffror. Tydligen ar iden att nan - atminstone under 
forsta tiden efter myntreformen - skall lata valorbeteckningarna 
direkt ansluta till dem som anvandes fore reformen. Det f9.r vO.l 
ses som ett tecken p§. att det inte a.r avsikten att dra in de 
aldre markena under atminstone de narmaste ~ren. 

Vi har tidigare flera ganger namnt och beromt den tidskrift med 
vidstaende namn, som utges av var medlem Bryan lfuipple och in:'1e
haller mycket smiht och gott om isliindsk filateli. Bryan kunde 
under 1979 och 1980 inte h9.lla utgivningstakten med 6 nr per ar 
(han fick sla ihop dessa argangar till en) men han meddelar nu 
att han riiknar med e.tt fa ordning pa utgi vningen igen. Den soT. 
laser engelska och iir intresserad att lasa annu mera om island
ska mar ken an vad vi har kan ta med, kan for 1> 8. - ( = c. 35 SlG; 
prenumerera for 1981 och far dade 6 numren med flygpost. Bryans 
adress ar 1205 Spruce Street, BERKELEY California 9Lt709, U. S.A. 

Balbo-brev nr 145, tidigare ej kant av oss, var med i en auktiou 
i Schweiz i hostas. Vi kanner darmed 89 sadana brev. 
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Alla medlemmar som inte bor i Stockholms- och Goteborgsomradena 
deltar som bekant i ett arligen anordnat lotteri, dar insatsen 
bestar i att man betalt arsavgiften. Arets dragning forrattades 
vid Stockholmssammantradet den 11 december och 1980 <lrs lycklige 
vinnare blev medlem nr 519, Thor Barkvoll i Ranasfoss i Norge. 
Vinsten var som flera tidigare &r ::::tt e:(emplar av den vackra 
porslinsplattan med islandsfalk i bla skold och texten "Islands
samlarna", gjord 1972 i Island i bar a "100 ex. "Den skal bli gi tt 
en fin plass pa veggen". skri ver Thor till o ss . 

Den myntreform i Island, som vi berattade om i forra rappoyten~ 
har tratt i kraft den 1 j anuari. 100 gamla islandska kronor ar 
alltsa numera 1 ny islandsk krona ( i Island kallad "nykrona!'). 
Forsta noteringen pa denna - den 2 januari 1981 - blev 77 ore l 

svenskt mynt, alltsa en aning over den danska kronan. (En mnnad 
senare var noteringen 73 svenska oren.) Lat oss tillonska den 
nya islandska kronan ett battre ode an den gamla . 

Vi har inte mottagit nngra speciella underrattelser om n:yntre
formens effekt p-1. frimarksutgivningen. S2 dock artikeln i denna 
rapport om de senaste islaniska frimarkcnL. 

En del filatelister iir ju ocks ?, myntse,mlare, varfor foljande om 
de nya islandska pengarna kanske kan intressera. 

Fore reformen hade Island foljande 
sedlar: 5.000 kr, 1.000 kr, 500 kr och 100 kr. 
mynt: 50 kr, 10 kr, 5 kr och 1 kr. 

Den nya uppsattningen av pengar ar: 
sedlar 500 kr (med bild av Jon Sigurdsson) 

100 kr ( " " " Arni Magnusson) 
50 kr ( " " " Gudbrandur Thorl<'iksson) 
10 kr ( " " " Arngr1mur Jonsson) 

5 kr, kr, 50 aurar, 10 aurar och 5 aurar. 

Meningen ar att snarast mojligt byta till de nya pengarna. Till 
den 1 ,juli 1981 ar dock de gamla e;iltigt betalningsmedel ( givet
vis for en hundradel av palydande belopp), och fram till 1 juli 
1982 kan gamla kronor bytas mot nya kronor hos centralbanken. 

Av gubbarna pa de nya sedlarna ar de flesta gamla bek.anta for oss 
samlare av islandska frimarken. Jon har ju funnits pa manga fri
marken ' Arni finns p il. Faci t 54 3 och Gudbrandur p.1, Fac it 524. 
Arngrimur Jonsson, som vi ej sett p~ frimarke, var en lard herre 
som levde 1568-1648. (Facit presenterar Arni Magnusson som 
"professor i filosofi". Hans berommelse vilar dock framst pJ. att 
det var han som gjorde mer an nfl.gon annan for att ridda den ur
gamla islandska litteraturen fran forgangelse genom sitt stora 
arbete med att insar.lla handskrifter.) 

Vigd1s Finnbogadottirs (nya presidenten) vana ansikte far Vl 

daremot ej se pa sedlarna. 

Mynten har p8. ena sidan bilden av ett djur fr:'ln havet ( i ovan an
given val6rordning: delfiner, torsk, raka, black.fisk och rocka), 
paden andra ses landvattarna (se Facit, kommentaren till F. 173), 
en pa vardera av de 4 lae;re valorerna, alla fyra pa 5-kro.nan. 

Som synes har Island nu dels f:ht mera hanterliga sedlar for be
talning av storre belopp, dels avskaffat ett-oringen (= g&~la 
en -kronan) . 
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Frimarkets dag den 9-10 november 1980 i Reykjavik var forenad , 
med en utstallning FRIM 80 i konsthallen Kjarvalsstadir, och en 
specialstampel med texten FRIM 80 FRIMERKJASYNING anvandes.Den 
egentliga frimarkets-dag-stampeln med texten DAGUR FRIMERKISINS 
10.11.1980 hade ett intressant motiv. I den avbildades namligen 
boken "1slenzk fr'imerki l hundrad ar" med sin titel och bok
staverna "J.A.J." samt namnen pa de utstallningar, pa vilka 
boken fatt utmi:irkelser under 1980 (Norwex, Nordia, London). Vad 
betyder da "J.A.J."? Jo, givetvis ar det initialerna pa bokens 
forfattare, ty det ar ju har fraga om J6nsb6k, var gamla bekant, 
och forfattaren ar var medlem Jon Adalsteinn Jonsson. Vi gratu
lerar Jon Adalsteinn till denna l:i.ka ovanliga som synnerligen 
valfortjanta utmarkelse. 

Folmer 0stergaards lista i forra rapporten over tryckdatum pa de 
i Frankrike tillverkade markena har gett flera medlemmar anled
ning att sanda ass kompletteringar och rattelser (sistni:imnda 
med anledning av ett utskrivningsfel i rapport 44). Vi tackar 
Sigurdur Thormar, Jaap Jongenburger, Sigurdur Thorsteinsson och 
Tony Bjellefors for deras bidrag. Den mest fullstandiga listan 
tycks vara en som upprattats av Sigurdur Thormar, dar han aven 
medtagit avhildningar av datumen. Av dessa framgar att varje 
datum finns i minst tva former (i nagra fall 3 eller t.o.m. 4). 
Olikheterna mellan dessa, vilka ar mycket sma, bestar huvudsak
ligen i att siffrorna star i litet olika hojd eller ar aningen 
olika stora. Minst tva dateringsverk tycks alltsa alltid ha an
vants. 

Vi kan nu ersatta listan i forra rapporten med den nedanstaende. 
Den baserar sig framst pa Thormars lista men innehaller ocksa 
nagra ytterligare datum (544 15.7.75 och 545 23.6.75) sam vi fatt 
fran Thorsteinsson. (Ett av 0stergaard for nr 588 uppgivet datum 
- 6. 12.79 - fore faller for tillfallet sa tveksamt att vi inte 
medtagit det.) Detar inte sakert att listan annu ar helt komplett 
for de medtagna narkena. Har Du nagot att komplettera med, skriv 
till ass! 

Facit Valor TD3-
nr kr nr Tryckdatum 
541 27 9 30.5.75 
542 18 13 12. 6.75, 13.6.75 
543 23 8 30.6.75 
544 30 13 15.7.75, 16.7.75 
545 50 1 1 23.6.75, 27.6.75, 30.6.75 
553 35 7 13.7.76, 15.7.76 
554 45 6 13.7.76, 20.7.76, 21.7.76 
565 50 13 12.1.78, 13.1.78 
566 60 11 10.1.78, 11.1.78 
573 60 13 30.10.78, 31.10.78, 2 .11.78 
575 150 14 13.9.78, 14.9.78, 15.9.78 
578 80 13 4.5.79 , 7.5.79, 8.5.79, 9.5.79 
579 170 13 10.5.79, 11.5.79, 12.5.79, 14.5.79 
582 150 10 23.8.79, 24.8.79, 27.8.79 
584 100 10 19.10.79, 22 .10.79, 23.10.79, 24.10.79 
585 120 7 8 .11.79, 9 .11.79 , 12.11.79 , 13. 11.79 
586 130 7 2.11.79, 5.11.79, 6.11.79, 7.11.79 
587 10 8 4. 12.79' 5.12.79, 6.12.79, 7.12.79 
588 90 8 28. 11 . 79 , 29. 11 . 79' 30 . 11 . 79' 3. 12. 79 
(592) 300 13 19.5.80, 20 . 5. 80, 21 .5. 80 
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Som Folmer ¢stergaard angav i forra rapporten, finns pa samma 
bihang som tryckdaturn aven ett, tva eller inget fargstrecl{ -
dvs. for detta marke skulle det i detta avseende bara finnas 
tva varianter, ett eller tva streck. 

Kan nagon forklara for oss vad som menas med TD3-nr? 

Nagon fortsattning pa var foljetong om fluorescens kan vi dehna 
gang inte komma med, eftersom inga ytterligare rapporter fran 
medlemmarna till var ste.tistik har inkolli!D.it. 

Ett undantag maste vi dock gora betr. pappersolikheterne. pa se
rien Frimarksjubileet 1973 (Faci t nr 510-514). Sedan forra rap
porten har vi nu sett bade ostamplade och stamplade marken av 
hoesta val oren ( Faci t 514) med rodbrun farg under kvartslampan. 
Ake Ahlberg har ocksa sant oss en sta.tistik, varav framga:c att 
han av 186 objekt av F . 514 har 30 m·2d rodb·cu:l och 156 med vi t 
farg under kvartslampan. 

Annu mera overraskande ar att Per Olof Abrahansson amnal t 2 brev 
med F. 514, dar des sa ma.rken helt sakne.t fluorescerande belagg
ning, dvs. de lyser varken vita eller rodhruna. Iaktta~elsPn ~r 

bekraftad av en annan medle:n av var aukti_onsko!Jlnitte. 

Sammanfattningsvis, och med utnyttjande av den tidi15are s"catistik 
som fanns med i forra rapporten, lnn vi siiga folj ande. Serien 
5 10-514 har tryckts pa ett papper, som normalt har en i'luores
cerande belaggninf, (eller bestrykning) pa fra~sidan. 

Under kvartslampan lyser denna antingen i vi t fa:cg (a) eller 1 

rodbrun farg (b). Den ungeferliga frekvensen a'r dess.:1 papper kan, 
sa l angt var statistik Vlsar, antage,s vara: 

Facit 510, valor 10 kr 

" 511 ' " 15 " 

" 512' " 20 II 

" 513, II 40 " 

" 514' " 80 " 

a 100 of 
/D 

a 100 % 
"!. 25-30 

a 75- 80 

a 90-95 

r.f 
jJ ~ 

of 
/0 ' 

r1 
fO ) 

b 

b 

b 

70-75 % 
20-25 % 

5-10 % 
Dessutom har alltsa nr 514 iakttagits (2 e:>:. av minst 300 under
sokta objekt) pil ett trolieen obestruket pappec:' ( ingc:n ::'luo:.-
escens), vilket vi kan kalla £_§-_"l?_T?er c och som maste vara en 
sallsynthet. 

Om Dugar igenom Dina marken av denna serie, glom ej sanda oss 
Din statistik. ( raknad i ob,jekt, varvid ark, block och par a:c 
vardera ett objekt) och eventuella andra observatione:::-. Det iir 
troligt att stora Facit ko~~er att ta upp dessa pappersolikheter 
med differentierade priser, sa det J.onar sig att gora en genom
gang. 

I rapport fe b r1..<.a ri 1979 varnade vJ. for ">is sa for fal skade nurn"ller
stampelbrev. Eftersom brev ur samTia tillverk~ing nyligen u~p
tagits i en stockholmsk auktionskata1og vill vi upprepa varning
en. Det r o r sic om en hel serie av kuvert, alla frankerade med 
10 aur Tva kungar ( fintande.t) . Likse>:'!l. for:.:· a gc'lnt;en ve_r de nu 
utbjudna "breven" avstampladP. rreC'_ YJ.::." ·i 05 1l~o och 1135 och dessu
tom forekom nu nr 9. Pa annat hal.l. har v:i. ocksa sett nr 18 pa 
kuvert fran sarnma "fabrikant r:. ---

Gemensamt for de nu namncla falslta b:.'even 5.:" a-'~t de vita lm'.rerten 
uppenbarligen iir langt rngre ?YJ. frimar1ts'le. oc'1 c:j v~ s2;:,: min.stn. 
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spar av att ha gatt med posten. Inga ankomststiimplar finns. 
Adresserna iir skrivna med samma daliga skrivmaskin pa alla, och 
de iir i regel kortfattade (utan gatuadress). Ett speciellt kiinne
tecken, som vi inte vagar avsloja hiir, visar att dessa adresser 
inte iir skrivna i Island eller av nagon isliinning. (Om nagon be
hover denna upplysning, skriv till oss.) Slutligen iir alla nummer
stiimplarna mycket mera slitna iin de var da de anviindes for normal 
avstiimpling av denna frimiirksserie, vilket bl.a. syns pa cirlceln, 
som i flera av fallen iir bucklig. 

Hur och var dessa kuvert framstiillts vet vi ej. Det iir inte ute
slutet att stiimplarna pasatts i Island med anviindande av de iikta 
stiimplarna men l anet efter utgangen av miirkenas gil tighet stid, 
och att adresserna paskrivits senare och pa annat hall. 

Christian X:s 25-ariga regeringsjubileum celebrerades 1937 med 
siirskilda frimiirksemissioner bade i Danmark och Island. De ls
liindska, en serie om tre frimi:i:-ken oc h ett block med tre miirken, 
iir pa flera siitt intressanta och speciella. Bl. a. har det mycltet 
diskuterats vilken dag som skall riiknas som utgivningsdag. 

I isliindska filatelistforbundets utmiirkta tidskrift Grusk (redak
tor: var medlem Halfdan Helgason) fanns under 1980 en artikel om 
dessa miirken, skriven av en specialsa.mlare pa serien, Johann 
Gudmunds son. Denna art ikel komplet terar de uppgi fter som liinmas 
i J6nsb6k och i isliindska handboken av 1973 . Vi skall forsoka att 
hiir ge ett sammandrag ur dessa olika kiillor. 

Lat oss borja med att i oversiittning aterge en notis, som var in
t agen i Reykj avJ:k-tidningen Morgunbladid den 6 ma,j 1937 och som 
iir medtagen i Gudmundssons artikel. 

"Nya isliindska frimiirken 
I anledning av hans r;a.jestiit konungens 25-ariga regeringsjubi
leum utges siirskilda minnesfrimiirken med bild av konungen enligt 
vad som nedan anges i kommunike fran poststyrelsen. 

Forsiiljning sker pa postkontoren fran 14 maj till arets utgang. 
De iir endast giltiga for frankering till 30 april 1938. 

Frimiirkena har valorerna 10 , 30 och 40 aurar och siiljs endast 
tillsarr~ans, dvs. de tre valorerna maste kopas med lika manga av 
varje slag och ingen valor kan kopas separat. De saljs till 
nominalviirde. 

Upplagan iir 1.500 ark av varJe valor. 

Dessutom utges av sarnma anledning ett siirskilt frimarksblad 
(block) med 3 frimiirken i valorerna 15, 25 och 50 aurar. Detta 
siiljes for 2 kr, dvs. kr 1:10 over frankeringsviirdet. 

Upplagan iir 50.000 blad. De har samma forsiiljnings- och giltig~ 
hetstid som frimiirkena." 

Vi skall nu med denna utgangspunkt behandla en del fragor kri3g 
dessa miirken. 

a) Utgivningsdag 

Kong Christian hade utropats till konung den 14 maj 1912, men 
jubileet skulle bade i Danmark och Island firas den 15 maj 1937, 
troligen diirfor att denna dag var en lordag och tillika pingst
afton och alltsa kunde vara en mera liimplig dag iin fredagen. 
Lordagen den 15 maj skulle alla offentliga kontor vara stiingda, 
nagot som dock tydli gen int e giillde postkontoren, sasom vi senare 
skall se. 
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Enligt postverkets kommunike (ovan) borjade forsaljningen den 
14 maj, och detta datum vill Gudmundsson betrakta som utgiv
ningsdag bade for markena och blacken. J6nsb6k ange r 15 maj for 
bada, islandska handboken "14 eller 15 maj" i bada fallen, me dan 
Facit upptar den 14 maj for frimarkena och den 15 maj for 
blocket. Troligen bor man stanna for den 14 maj betr. frimarkena. 
Detta stammer bade med kommuniken och med det faktum att FDC
breven med frimarkena bar detta datum i stampeln. 

Men bur ar det med blacken? Facit anger den 15 maj troligen 
framst darfor att en livlig avstampling av block och brev med 
block synes ha pagatt den dagen. Det ar dock bekant, att block 
avstamplade den 14 maj finns. Av Facit-redaktionen synes dessa 
ha ansetts vara fortidsavstii.mplade. Gudmundsson papeker att block 
stamplade den 14 maj finns bade fran Reykjavik (med 9, 10 och 12 
som kanda klockslag i stampeln) och fran Hafnarfjordur. Vase~t
ligt venligare ar dock Reyk,j av1k-avstamplingar den 1 5 maj , och 
fran ett antal andra orter ar ocksa den 15 m'lj datum for de 
tidigast kanda avstamplingarna (G. namner Akranes, Bolungarvik, 
Siglufjordur, Akureyri, Eyrarbakki, Olfusarbru). Avstamp1ingo.r 
den 14 och 15 maj saknas belt fran orter oster om en linje fran 
Akureyri pa nordkusten till Eyrarbakki pa sydkusten. 

Gudmundsson kommer inte med nagon egen forklaring av dessa under
ligheter. Lat oss alltsa spekulera litet s jalva. Det a r uppE:nbc..rt 
att pa ett antal postkontor ute i landet blocket sAledes forst den 
15 maj . Aven i Reykj av1k ar det hel t overvagande antalet av de 
block som stamplades den 14 och 15 maj forsedda med det senare 
datumet . Denna dag ar Reykjav1k-stampeln kand med klockslag f~an 
9 till 15, medan daremot inga e ftermiddagstider ar kanda f~an den 
14 maj. Hade forsaljningen p~gatt i Reykjav1k den 14 maj, hade 
den uppenbarligen inte avbrutits mitt pa dagen. J on Adalsteinn 
sager i J6nsb6k att han sjalv var p.&. Reykjav1ks postkontor och 
kopte block den 15 maj. Allt detta tyder pa at t postverket indrat 
forst a forsaljningsdagen fo r blocket fran den 14 maj - som t i di
gare kungjorts- till den 15 maj. Anledningen hartill ar okand. 
En mojlighet ar att man ansag att blocket borde saljas pa sjilva 
jubileumsdagen. En annan att man ville Qela pa ar betet med 
forsta forsaljning och FDC -stampling pa tv3> dagar, en for fri
markena och en for blacken. Slutligen ar det moj ligt att man var 
sent ute med leveransen av blacken och skot upp for saljningen en 
dag for att sa ma nga postkontor SOm mojligt samtidi~t skulle kunnR 
borja fors a ljningen. Det verkar ju som 01::1 man va!· sen , eftersom 
de langre bort liggande l andsandarna i oster tydligen inte fi ck 
blocket i tid till den 15 maj . 

Hur skall man d~ se p& avstamplingarna av bl ock den 14 maj? 
Det troliga ar val att detta var favorst .::\mplingar. Gulli'Ilundsson 
namner att det sagts att vissa personer fick favoren att kopa 
block vid sidan av den ransonering , son namns langre fram. Sadana 
inkop kan ha skett den 14 maj, och kopare da ~;:an ha bett o>tt fa 
block avstamplade, varvid man icke t ankte pn att stamplingcn blev 
en dag for tidig . 

Inlagg i denna gamla diskussionsfraga mottages garna. 

b) Tryckninv, och upplagor 

Frimarkena 10, 30 och 4o aurar trycktes av danska postverkets 
tryckeri. Blacken maste goras i bokt r yck och detta n~fordes av 
J. J¢rgensens tryckeri i Kopenhamn . 
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Enligt den inledningsvis a tergivna notisen var upplagan av fri
markena 1.500 ark a 100 st.= 150.000 st. av varje valor. Den 
faktiskt tryckta upplagan var dock den som anges i Facit (c. 
175.000, 160.000 resp. 170.000 st.). Hur manga ex. som faktiskt 
saldes tycks inte vara alldeles klarlagt. Troligen var det dock 
lika manga av varje valor. Enligt Gudmundsson gick forsaljningen 
nagot trogt, varfor det mot slutet av forsaljningstiden fanns 
gott om marken kvar, som atminstone till en del koptes upp av 
frimarkshandlare och andra som i~vestering. 

Uppgiften i kommuniken om att upplagan av blacken skulle vara 
50.000 var tydligen bade fel och missvisande. Den tryckta upp
lagen ar enligt Jonsbok och andra kallor ston·e, namligen 55.000. 
A andra sidan var den upplaga som kom till Island vasentligt 
mindre. En uppgorelse hade namlige~ fore utgivningen traffats 
med en engelsk firma, The International Olympian Co. Ltd. i 
London, om forsaljning till denna av 27.000 block. Till Island 
levererades darfor endast 28 .000 block. Nar forsaljningen star
tades dar maste blocken ransoneras, sa att &tminstone i Reykjavfk 
endast 3 block saldes till varje kopare. Postens forfarande gav 
upphov till atskillig kritik fran allmanhetens sida. 

c) Anviindning 

Som Gudmundsson pa.pekar, bar markena i blocket praktiskt taget 
aldrig anviints for frankeringsandamg_l pa bruksbrev. 

Frimarksserien, som maste kopas odelad, hade valorer som delvis 
var mindre lampliga for normal brw~sfrankering . Portot for brev 
inom landet var da 20 aurar. Av 10 aurar kunde da tva ex. till
sammans tiicka detta porto, men da fick man ju tva 30 aurar- och 
tva 40 aurar-marken kvar. Det senare motsvarade dubbla brev~or
tot och 30 aurar var = davarande rektillagg, men frekvensen av 
dessa porton var naturligtvis vasentligt mindre nn av van~lsa 
brevportot. Brev frankerade med dessa friniirken, aven 10 aurar, 
till riitt porto iir diirfor ytterst ovanliga. De flesta stamplade 
marken bar suttit p~ overfrankerade filatelistiska brev eller 
bar blivit orderstamplade utan att ha suttit p~ brev. Att det 
blivit en viss atgang p8. 10 aurar-valoren for brukspost som se
dan gatt forlorad visar den storre sallsyntheten i stamplat 
skick av lagvaloren i forh1llande till de hogre val3rerna, jfr 
prlserna i Facit. 

d) Diverse 

En naturlig fr2.~:;a ii r vart tilliigget p-1. blocket , kr 1 : 10, gick. 
Svaret ar att det tillfordes det isUindska postverkets byggrtads
fond. 

I islandska handboken anges att jubileQmsemissionerna var de 
forsta, for vilka postverket i Island anvande siirskild stiimpel pa 
FDC. Vanlig datUI:lstiimpel anviindes visserlir.;en, men kuverten fick 
en sarskild stiimpel "First Day Cover" inom fyrlcantig ram. 
Gudmundsson anger nu att han, trots att han l ange specialsamlat 
detta omriide, aldrig sett denna stiimpel pa FDC av emissionen, var
for han anser att den mg_ste vara ytterst siillsynt. (Fragan ar val 
om uppgiften i handboken belt enkelt iir fel. Det vore intressant 
att fa. bora fran l ii sarna om nagon bar jubileumsemissionerna -
antingen frimarkena eller blocket - p!\. FDC med en s;J,dan stampel. 
Ar det i sa fall fraga OI!l samma stiimpel som anviindes vid niista 
emission och som har texten 

allt inom fyrkantig ran '?) 

Stimplad a utgafudegi 
First day cover. 
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For att samla islandska frimarken ar det ju inte nodvandigt att 
kunna nagon islandska. Detta hindrar ju inte att det kan vara 
trevligt att ha nagot begrepp om spraket, och att t.ex. kunna ut
tala ett islandskt ord, speciellt ett ortsnamn som man patraffar 
pa ett brev eller i en stampel, pa ett nagorlunda riktigt satt. 

Vi forsoker darfor da och da att smyga in litet undervisning om 
islandska spraket i dessa rapporter. Senast vi agnade nagot namn
vart utrymme .~t detta var i rapport september 1977, da vi for
klarade de tva islandska bokstaverna for tonlost och tonande 
laspljud och berattade litet om det islandska alfabetet. 

Denna gang tankte vi l ara ut litet om vokalernas uttal, eftersom 
detta omrade inte ar sarskilt svart, medan a andra sidan nagra 
vokaler har ett uttal som ar litet overraskande for oss svenskar. 
Som Du vet sitter det ofta en accent over en islandsk vokal (a, 
e etc.). Denna accent anger inte tonvikten i ordet. (Utvikni~: 
Tonvikten i islandska ord ligger alltid pa forsta stavelsen . Det 
var val en latt regel! Naturligtvis galler vid sa~ma~satta ord, 
att det ar tonvikt pa forsta stavelsen i varje led, t.ex. 
Hafnarfjordur = Hamnfjord pa svenska.) I stallet anger accenten 
ett annat uttal av vokalen an om den star utan accent. 

Vi borjar med en tabell over 
ut med sa manga vokaler, men 
Vokal Uttal 

a som svenskt a 

ao (a+o) 

e mellanting mellan 
svenskt e och a 

.. e 

l mellanting mellan 
svenskt l ach e 

.. svenskt i l sam 

svenskt 0 ardet a sam a l 

"gatt" .. !to a 

u mellanting mellan 
svenskt u ach 0 

.. svenskt ardet u sam 0 l 
"star" 

y sam islandskt l 

" islandskt .. y sam l 

ae aj 

0 sam oppet svenskt 0 

alla vakalerna. Det kan se mastigt 
l at Dig inte forskrackas. 

Exe:r.1pel 

ja (betyder "ja" ach uttalas jaa) 

bref ( betyder "bre·"" och uttalas 
brjev) (I stallet for e skrevs 
forr je, jfr brjefspjald = brev
kart pa al dre helsaker) 

star ( betyder "star", u-ctalas staor) 

bru (betyder "bra" och uttalas bra) 

sysla (betyder bl.a. "hiirad" 0ch 
uttalas sisla) 

beer (betyder ''ga.rd" och "stad" 
och uttalas bajr) 

ol (betyder cch uttalas som samma 
svenska ord) 

Som synes ar det bara vissa vokaler som mera v8.sentligt skiljer 
Slg fran de svenska i uttalet. En minneslista over dessa ar: 
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; 
a = ao 
; 
e = Je 

0 

0 = a 
6 = 8.o 
u = o i svenska "stor" 
y och y = 1 
ae= aJ 

Iilae;ra vokalkombinationer bar ocksa namnas: 

au uttalas som oy, t.ex. austur (betyder "aster" och uttalas 
oystur) 

ei " " ej ' t.ex. e1e;a (betyder "aga") 
ey " " eJ' t.ex. l Reykjavik, Eyri 

Har ar nagra islandska ortsnamn att ova pa: 
Bruarfoss Bot .ltsbyrgi Olfusarbru ( = bron over Olfus-1n) 
.AErlaekur porl8.kshofn Varma Saebol Nordurhjaleiga 
Nupur Myrar Litli-Arskogssandur Kuludalsa Kleberg 
Husavfk Petursey 

En svensk filateli t idskrift ci terar tidningen Poli tile en i 
K~benhavn, som ger en liten kommentar till utvecklingen av 
Faroarnas export. Oarnas helt dominerande exportprodukt ar som 
bekant fisk. Andra plats skall tidigare ha innehaft s av ull och 
ylleprodukter. Men nu har statistiken fatt ett nytt utseende, 
ty 1979 salde Faroarnas postverk frimarken for omh:ing 35 mil
joner danska kr. och darmed blev frimarken den nast viktigaste 
exportvaran. 

Politiken papekade ocksa att 1979 ars frimarksforsaljning var 
dubbelt sa star som 1978 ars. Till detta vill vi lagga den re
flektionen att denna valdiga forsaljningsokning knappast helt 
berodde pa ett starkt okat intresse for de fariska frimarkena. 
1979 gav Faroarna bara ut sex nya frimarken, men ett av dem var 
25-kronors-gumsen sam ens&~ kostade mer an de 11 st. ar 1978 
emitterade markena. Trots allt kan man darfor saga att faravelns 
produkter beholl andraplatsen i exportstatistiken, eller hur? 

Vi som samlar de vackra och intressanta moderna markena med pa
skriften F¢royar far val nu bara hoppas, att oarnas postverk 
inte har ambitionen att fa frimarkena att ga upp till forsta 
plats i exporten, sa att vi begavas med ytterligare e·tt antal 
verkliga hogvalorer (t.ex. falkar for 50 kr ala Svitjod). 

Inbetalningskort for arsavgiften 

Resultat fran auktionen den 4 december 1980 

Propagandamarke for olympiaden 1948 (endast till v1ssa medlemmar, 
se texten inne i rapporten) 
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