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Till mwne 

Var sekreterare, Tore Runeborg, har gatt bort. Tore var sedan 
unga ar en ivrig filatelist och han gjorde stora insatser i 
foreningslivet. Han var under flera ar ordforande i Foreningen 
Frimarks-Samlaren och han var styrelsemedlem i Foreningen Post
musei Vanner. Han blev medlem i var forening 1966, dar han 1974 
tog over sekreterarskapet. Pa senare ar var det framst hos oss 
han kande sig hemma, och det var var forening han helst agnade 
sitt intresse. Tillsammans med var vice ordforande och kassor, 
Per Hanner, har han skrivit vara rapporter. De tva samarbetade 
aven om den kommande stampelhandboken. 

Tore borjade en rapport med "Jamboo". Detta betyder pa swahili 
"He,j da". Hans sista swahili kom pa rapporten i maj i ar, dar 
han besvarade "Jamboo habari" ( "Hej, hur star det till?") med 
"Mzuri" = "Ja tack bra". Vi som kande Tore narmare visste att 
det tyvarr ej alls var sa. Men han var san och nu ar han borta. 

Jag vill inte bara som ordforande frambringa ett tack och farval 
till Tore, utan jag tar mig friheten att har framfora mitt per
sonliga tack och ge uttryck for den respekt jag kande for vannen 
och kamraten "Tole", som jag tillat mig kalla honom . Oftast 
"lilla Tole". Han var ju inte storvuxen. Vi var skolkamrater i 
Saltsjobaden, jag var dock 5 ar yngre, fiskekompisar flerfal
diga ganger pa Nord-Island, och han deltog i mina "herrmiddagar" 
pa Lillpalsen sedan manga ar, senast sistlidna juni. Tore, Du 
var en sallsynt vansall person, Du var mjuk och Du var god och 
Du var omtyckt overallt . 

Du skrev i rapporten mars 1980 "Kvaheri". Min maka Berit och 
alla vi andra s~iger nu detsamma, "Adjo". Du skrev i rapporten 
januari 1978 "Asante sana". Det siiger vi nu till Dig: "Tack s8. 
mycket". Tack for vad Du var och vad Du betytt for oss. 

Bernhard Beskow 
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Till ordforandens minnesord over Tore Runeborg vill undertecknad, 
tof. sekreterare och tilltradande redaktor for Rapport, foga 
nagra personliga radero For mig innebar Tores bortgang att jag 
forlorade min basta van sedan atskilliga ar tillbakao Sarskilt 
alltsedan 1974, da Tore blev foreningens sekreterare och jag dess 
kassor, samarbetade vi mycket om foreningens angelagenheter. Vi 
brukade traffas en gang i veckan och da diskutera foreningsfragor, 
innehallet i niista Rapport) var stampelforskning och den blivande 
stampelhandboken samt Islands-fragor i allmanheto Vi kompletterade 
varandra val nar det gallde intresset for den gemensamma hobbyn. 
Mycket av det nya som kom:1it fram som ron pa stampelomradet, och 
varav atskilligt rapporterats i dessa blad och annat kommer i 
stampelhandboken, astadl\:om vi genom vart lopande utbyte av obser
vationer, vart bollande med hypoteser och vart sokande efter 
metoder o.tt fa des S9. be~~:-:::ftl'l.C.e eller vederlagda, 

Nar det galler ''Rapporterr\3, " bar vi anci.3. sedan 1974 gemensamt ar
betat med dem och s:-::.rivit; olika dela.r av dem~ Tore dock alltid 
inledningen. Pa de sisto. aren, da Tores hal sa bar jade svikta, 
blev det vL.l sa c.:~~t ~~=\S to-c.:: de ihop :mvuddelen av rapporterna, men 
det var ofta Tore som e;av mi.~ u:opsla~;et till artiklarna. Nar jag 
nu skall forso~-:'J, fe>rts.::.t7.a c.:>:"bE'tet r::.ed att redigera "Rapport", 
kiinner ja<Y, mig dih·fol' i s=i:c.:k:J_t stort bchov av stod fran Er alla 
medlemmar. Ni i)E:.;·.o ·n=:: jn"~e, som Sven F.hman da och da iir vanlig att 
gora, sanda in :fi.i.rrl:..-:::;. .::.r t. j l:la:~:. Ear Du gj ort en upptackt om 
markena elle:r G 1~iir,~yJ.::-.:~c__:>, e}.ler e2got annat inom var forenings 
intresseo~r&de, s~'-riv cch tala O'll det. Har Du en fraga, skicka ln 
den och jas eller r.&c;c~1 so:n Jr.::m n!era om saken skall forsoka 
besvara den o LO.cc::.· Da nagot sam det ku::1de vara intressant att ta 
med i Rapport, kli:·.:..p vr :=:llcr kopiera det och skicka det till mlg o 

Bernhard ha::.· nii:":o.t Torc::s a rbete med stiimpelhandboken o Tore onskade 
sa hogt att fa se slatet p9. cletta arbete och den fiirdiga boken. 
Det vart honom tyviirr i!lte fo:::unnat, Men Tores anteckningar, 
tabuleringar OCh m:EcUSk:!:'ipt 3 vilket all t fyller manga parmar, 
kommer att ge mycke·t. mo:terial till bol{en. Att dennas publicering 
nu blir ytter::!. ic;e.re forsenad iir k:mske inte svart att forst a. Men 
Thor Thorsteins och jClg 2'mll arbeta vidare och vi far god hjiilp 
av Folmer 0ste::.·gaard, Sir Athelstan Caroe och andrao Vi skall 
hoppas att arbetet oci.1 tryclmingen kan klaras av under 1982. 

Pelle Hanner 
t.f. sekreterare 

Sedan senast har Stockholm haft iiran att under nagra dagar, 
26-29 cktober, fa se sam giist Islands president, Vigdis Finnboga
dottir. Presidentbesoket medforde att tidningar och andra media 
iignade atskilligt intresse at Island. 

Las i denna rappo~t om var varaukticn och glom inte bort att in
lamning skall ske tidigare an v~nligt, senast den 29 januari. 

L:is ocksa o:n r:.y ::Jedlemsforteckning och glom inte bart att sanda 
in medfoljande hlanl:ctt ifylld senast den 15 januari. Skicka den 
giirna wed detsarrm~i 

Foreningens adress ar tills vicare den so~ anges pa forsta sidan, 
Vill Du skriva till -dJ:>:" orC'_:'3re.Y!de Bernhard Beskow· skall Du dock 
an·.randa den c.dress sam st -~'Tlp}.as utc.npa kuvertet ( pa vara for
siindelser inom Norden; 0 
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Nar varvade Du senast en medlem till var forening? Kanner inte 
just Du nagon, som borde ga med i foreningen? Blankett for ansokan 
om medlemskap kan Du fa fran Tom Rinman i Goteborgs-klubben eller 
fran foreningens sekretariat. 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19 .30. 

Tisdagen den 12 januari 
Tisdagen den 16 februari: Arsmote. Filmvisning (Surtsey). 
Onsdagen den 17 mars : Visning av auktionsobjekten . 
Tisdagen den 20 april 
Tisdagen den 11 maj 
(program for 12/1, 20/4 och 11/5 ej bestamda da denna rapport 
skrivs ut) 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19 . 30 den andra och fjarde onsdagen i manaden. 
Betr. program etc. se annons i Goteborgs-Posten 
sondagen fore motesdagen. - Visning av auktionsobjekten 
vid motet den 10 mar s , aukt ion den 2L~ mars. 

halls den 25 november i Stockholm och fick en omsattning av c. 
23.000 kr. Resultatlistan ar annu for preliminar for att skickas 
ut och kommer med niista rapp01·t. Auktionskommi tt 2~1 beklagar att 
den hamnade i tidsnod pa grund av sjukdomsfall inom kommitten, 
stor tillstromning av objekt m.m., vilket bl .a. ledde till att 
bildsidorna maste utga ur auktionslistan. Redov~ sning till in
lamnarna kommer att ske efter nyaret. 

kommer liksom varauktionen 1981 att o~dnas av Goteborgs-klubben 
och hallas i GOteborg. Kommitterade ar Bjorn Forsgren, H&kan 
Larsson och Tom Rinman . 
Auktionen halls den 24 mars pa Goteborgsklubbens ordinarie samman
tradestid och plats. Visni ngar blir det i Goteborg den 10 mars och 
i Stockholm den 17 mars. 

Pa grund av det relativt tidiga datumet for varauktionen - vilket 
valts med tanke pa erfarenheterna fran forra aret, da det visade 
sig att goteborgarnas varkanslor i mitten av maj hade f att for 
stort overtag - maste objekten till auktionen vara inne senast 
den 29 januari. Notera noga detta datum, ty nagon ytterligare 
rapport med paminnelse hinner vi inte fa ut dessforinnan! Sand 
Dina objekt till Bjorn Forsgre~, Fredholmsgatan 29 s 
425 30 RISINGS KARRA. Vill Du radfraga honom om inlamningen ar 
hans bostadstelefon 031/57 26 78. 

Villkoren ar som tidigare de gynnsammast tankbara: 10 % provision 
pa forsaljningssumman tas ut av inlamnaren, inget palagg betalas 
av koparen. (Dessa villkor ar f. o . sa gynnsamma att auktionerna 
knappt tacker sina kostnader. Vi kanske sena r e blir tvungna att 
gora nagon mindre justering av dem.) 

Kom ihag att 
1) objekten skall vara uppsatta pa l ampligt underlag , instickskort 

eller sonderklippta Vi s i rblad . Br ev satt e s i plastfickor. 

2 ) de skall vara atfolj da av f ort eclming uppt agande Facit-nummer, 
kvalitet ( inkl . uppgif ' 0r:1 <lefekt er) , ;~::ttalos:pri s och minimi
pris och en kort beskr ,;_ vn ing . 3om l:a-::.alogpr:Ls r 2knas f or s adana 
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postfriska marken sam har Facit-tillagg for denna egenskap: 
Facitpriser + minimitillagget for postfriskt. 

Extra avgift 2 kr. per objekt om ovanstaende regler ej foljs. 

Hjartligt valkomna med inlamningar. Borja nu med att se over vad 
Du vill sanda in och glom inte datumet: 29-ranuari skall det vara 
lnne. 

Med nasta rapport, i borjan av 1982, kommer vi att sanda ut inbe
talningskort och till dess behover ingen betala for 1982. Nagra 
medlemmar brukar dock vilja betala i forvag och for deras rakning 
skall 1982 ars avgifter namnas. Islandsklubben i Goteborg har nu 
beslutat att avgiften blir 35:- kr. for 1982. Redan tidigare har 
vi meddelat att Stockholms-kretsens medlemmar (de med S efter 
numret) skall betala 35:- och ovriga 30:- (ungdomar 10:-) kr. Men 
Du sam redan forskottsbetalt for 1982 - var sa hygglig och skicka 
inte in avgiften en gang till. I nasta rapport kommer sam vanligt 
listan over alla sam forskottsbetalt. 

Vi ha.r redan tidigare utlovat en ny medlemsforteckning. Den 
senaste fullstandiga avsag situationen den 1 januari 1977, och 
aven om sedan tre supplement har sants ut ar det klart att en ny 
behovs. Manga nya har kommit in och andra har avlidit eller lamnat 
oss. 

Liksom forra forteckningen skall den nya innehalla uppgifter om 
samlingsomraden och specialiteter, sa att de sam ar intresserade 
av sarskilda omraden kan finna varandra. 

Mangder av uppgifter om dessa och andra saker i forra listan ar 
nu foraldrade eller ofullstandiga. Vi maste darfor be alla med
lemmar (med undantag for nya medlemmar under 1981, om de inte har 
nagon andring att meddela) att fylla i den blankett sam medfoljer 
denna rapport och skicka in den. Skulle vi for nagon inte fa in 
blanketten, maste vi ta med samma uppgifter sam i forra forteck
ningen, inkl. sadana som kanske nu ar alldeles felaktiga. 

Enligt beslut i foreningen kommer i den nya forteckningen att 
slopas uppgifterna om titlar och yrken. For vart interna medlems
register vore vi dock tacksamma om aven titel/yrke ifylles. 

Vet nagon var var medlem Erik Emsing, tidigare adress Pilgatan 25, 
Umea, nu ar att finna? Han har glomt att meddela adressandring. 

Var harom aret insamlade statistik, slutrapporterad i rapport 45, 
over forekomsten av tva olika papper i markena i serien frimarks
jubileet 1973 har givit Facit anledning att satta skilda pris pa 
markena 512, 513 och 514 (20, 40 resp. 80 kr-valorerna) med de 
tva olika papperen. Marken med vit farg under kvartslampa beteck
nas a och de med rodbrun farg under kvl kallas b. Prisrelationen 
ar riktig betr. nr 514 (dar b-papperet ar det sKllsyntare och 
dyrare) . Daremot ar pris satt;ingen bakvand betr. 512, dar Faci t 
anger a som den billigare, medan det ar b som ar den vanligare, 
och 513, dar situationen ar omkastad (b billigare i Facit, borde 
vara a). Var statistik slutade pa att 70-75% av nr 512 hade 
b-papper, medan 75-80 % av nr 513 hade a-papper. 

En annorlunda anvandning av Islands nummerstamplar beskrivs och 
avbildas i augustinumret 1981 av The Posthorn, organ for den 
amerikanska Scandinavian Collectors Club. En amerikansk medlem av 
Islandssamlarna, Ronald B. Collin, visar dar ett rekommenderat 
bre-v fran Stadur ( 5: Grunnc.v1k) , avsant 28.5. 38 enligt makulerings-
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stamplar av schweizertyp pa Geysirfrimarken i valorerna 20, 35 
och 50 aurar, totalt porto alltsa kr. 1:05, adresserat till East 
Falls Church, Virginia, U.S,A. 

Pa kuvertets baksida finns tva andra isHindska schw·eizerstamplar, 
forst "isafjordur 28.V.38 11

, sedan "Reykjavik 1.VI.38", samt hela 
fyra amerikanska cirkelstamplar, forst en "Registered"-starnpel 
"Jun 18 1938", sedan tre andra "Registcred"-st8.mplar "June 21 
1938" - ortsnamnen gar inte att lasa pa tre av de fyra, men den 
fjarde ar "Vienna, Va." Pa framsidan finns ocksa tva tullpost
stamplar fran Washington D.C. Jag vet inte var East Falls Church 
ligger, men jag minns fran min egen Amerilcatid Falls Church, Va., 
som ett slags yttre forort till 1-lashington. 

Ingen av dessa stamplar ar av int:;.~esse annat an fo:i.' att belysa 
befordringstiden. Det roliga ar nummerstampeln 11 117". Dct arden 
mindre typen med 18 mm : s diameter, och den O.s.r am·ants vid f~
seglingen av tva lacksigill pa baksidan, kanske aven e.-v ett 
tredje, tydligen anbragt pa postkontoret i St2.dur. 

Reketiketten av den vanliga typcn, m~d ett s-'Jc:-:t liR" till v2.'1ster 
och ortnamnet instamplat med en gurr:rnira:{st2.m:9eJ_ i det ovre av de 
tva vagrata segmenten under varandra till hogc :i.~ O!!i !';:{" , a.r oclcsa 
intressant. Den lyde~ namli.ger.. "s~..;acl.lT 117"' och secan star 
brevets reknummer, 310, tryckt i det unc'.re, l&z; re segme!ltet. 

Collin undrar nu om andra har sett annan an-.r ~i::1 clnin0 ?Y nu.:.:.;n2T
stampeln an for makulering av frimarken. Han beT i s&. fall om 
upplysningar till The Posthorn's "associate editor" fo r Island, 
sa att de kan publiceras i kommandc nuru:F-~ av tidsk-:.·:..~t;~n till 
batnad for alla Islandssamlare. Nanm och adress a.r: 2~1iss :S<1.rbaTa 
R. Leblanc, 997 Alameda, Redwood City, Californi2. 940 61, U.S.A. 

Redwood City ar, eller var atminstone det aret UJrikn Kna:t;Je vaEa 
olympisk guldmedalj i damernas hoga simhopp - det rr::1t~~e varit 
1972 i Munchen - hemvist for den enda svenska som · :;ie. i::;'l::.~ r~ er
ovrat samma guldmedalj, vid Stockholmsolympiaclen 1912. Det !"linns 
jag, for jag var just da pa somrnaren 1972 i Kalifor:Yien mell::m 
arets tva nomineringskonvent for president valet' och fastan c't.et 
enda jag visste var att 1912 ars svenska guld"!ledaljos) ho'J. hctte 
visst Karin Johansson da, hade gift sig med en amerikansk sirr-
tranare av svensk harkomst och sam mrs Erik Br:= .. ndstcn ymr.1cra 
bodde nagonstans i Kalifornien, lyckad.es televerkets fe-:101:1enala 
nummerbrya dar ute bladdra fra.m henne at m:i_g i tid., sa jaG fid: 
prata med henne. Han visade sig ha sett Ulrikas segerhopp i TV 
dagen forut' och jag minns annu hennes svar nal~ ja::; frac;e.de em 
hon tyckte det var nagon skillnad pa hoppfardighe-t,en nu och sextio 
ar tidigare. 

"Skillnad?", utbrast han, "Jamfort med d.etta kandes det sam om 
jag fall it sam ett ankare! 11 

Mycket har ju detta sista inte med frimarken att gora, an mindre 
med islandska nummerstamplar, men jag t;-{ckte det var roligt att 
fa bjuda pa denna lilla hagkonst nu na:· ett tillfalle c:rbjod sig" 

Sven 1\hrr:a.n 

Rapport-redaktorens kommentar till Sven Ahrr:~ns bid~?~: 

Om nagon av vara medlemma:r har upplysn:i.ngar att li:i.mna om denna 
anvandning av nummerstamplarna vore det roligt om inte oara Post
horn far del harav. Meddela od:.f'll ass i 2<J.r:-:!=-o:.~t, ::?, k2.nske vi kan 
aterkonuna i ett senare nur ncr' 
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Betraffande reketiketten kan vi dock gora ett litet tillagg har. 
Brevsamlingsstallena fick inte reketiketter med fortryckt post
anstaltsnamn utan rutan for poststationens namn var tom och 
ifylldes antingen for hand med black eller med en liten gummi
stampel man hade for detta och andra andamai. Denna stampel pa 
en rad hade tydligen i Stadur 1 Grunnav1k ett utseende som avvek 
fran det vanliga genom att den ocksa inkluderade numret (117). En 
annan sak som kan namnas om brevsamlingsstallenas anvandning av 
reketiketter ar att det uppenba~ligen forekom att 9 da ett brev
samlingsstalle bestallde ytte~ligare reketiketter fran sin over
ordnade postexpedition (postafgreidsla), den sistnamnda kunde ha 
slut pa lagret av etiketter med tom ruta och da i stallet sande 
ett block med postexpeditionens namn patryckt. Detta forklarar 
varfor en del brev, som har nummerstamplar och ar sanda fran brev
samlingsstallen, bar reketikettet med den overordnade postanstal
tens namn. 

Fr8ga (insand av Pelle Magnusson): Tidskriften Nordisk Filateli 
publicerar en farglikare for aldre svenska frimarken. Kan denna 
pa nagot satt vara till hjalp vid nyansering av islandska marken? 

Svar (av Bernhard Beskow, var nyanseringsmastare): Nej, tyvarr. 

Folmer 0stergaard meddelar foljande uppgifter om datumblock som 
vi ej tidigare haft med i Rapport. 

Facit nr Valor Tryckdatum 
587 10 72~1~.4~.~8=1~,~2~2~.'4'.8~1~(-ny~t~ry--ck~)-------------
601 190 16.10.80 (utover tidigare meddelade datum) 
604 50 25.6.81, 26.6.81, 27.6.819 29.6.81 
605 100 17.6.81, 18.6.81, 19.6.81 
606 200 23.6.81, 24.6.81 

Nr 604-606 ar den serie med faglar, som emitterades den 20 augusti. 
Folmer namner ocksa, att nytrycket av nr 587 har TD3-nummer 13, 
medan det forsta trycket, i december 1979, hade TD3-8. Varken 
Folmer eller vi vet varfor, och vad dessa nummer egentligen be
tyder. 

I rapport 45 berorde vi 25-kronors-gumsen fran Faroarna 1979, och 
darvid tillat vi oss att uttrycka en forhoppning att Faroarna inte 
ocksa skulle ge ut ett 50-kronors-marke sa som Sverige gjort 1981. 
Annu sa lange har vi sluppit en sadan skyhog valor fran Faroarna, 
men i stallet overraskade nu Island med ett 50-kronors - eller 
rattare sagt ett 5000-aurars - marke, som utgavs den 21 oktober. 
Motivet ar, liksom pa nagra tidigare hogvalorer, en malning av en 
islandsk konstnar 9 denna gang Gunnlaugur Scheving. Mainingen fore
staller fiskare pa sin bat ute till havs. Tidigare hogsta valor 
bland Islands frimarken hade 1000-kronors (numera 1000-aurar) 
market fran 1978. 50-kronors-falken i Sverige gav ju upphov till 
ett ramaskri fran svenska samlare, och utgivandet av en sa hog 
valor i Island lar val inte heller vara sa populart. 

I forra rapporten talade vi en del om det utbud av mer eller 
mindre unika objekt fran Island, som forekom i tva auktioner i 
Schweiz. Vi tycker det kan vara av visst intresse att folja upp 
hur det gick pa dessa auktioner och vad priserna slutligen blev. 

De helark och det kvartsark som bjods ut pa J¢rgen Juniors forsta 
schweiziska auktion, inkl. det unika pr1r-arket , saldes inte dar 
och darifran finns darfor inget att rapportera. 
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Pa David Feldmans auktion l Zurich s&ldes daremot nastan allt, 
och vi kan darfor - om icke for annat sa som en dokumentation for 
framtiden - notera foljande priser 1981 pa verkliga storobjekt. 
U~pgifterna inkluderar koparprovisionen och ar omraknade till 
svenska kronor enligt kurserna efter kronans devalvering den 14 
september 1981. (Vissa nedan angivna utbudspriser ar korrigerade 
i forhallande till var bera.kning i forra rapporten, som icke var 
fullt korrekt.) 

Brev 1871 med danska frimarken och 
R-v1ks nummerstampel 236 

Skildingbrev med 4 sk fran 
Hjardarholt 

Skildingbrev med 4+4+8 sk fran 
Vollur 

4-blocl~ av 40 aur grovtandat, 
Facit nr 30 

Sa~~u marke, single-ex. (3 st.) 
Hopflug-brev (2 st., vardera) 
Hopflug-serien i 4-block 
Helarket 15 aur Geysir, otandat 

och med spegeltryck 
Tjanste-ettan i 4-block 

Utbudspris 
SKr 

310.000 

248.000 

186.000 

77.000 
12.000 
14.000 
60.000 

124.000 
93.000 

Sal des for 
SKr 

310.000 

294.000 

294.000 

74.000 
17.000-26.000 

20.000 
74.000 

100.000 
87.000 

Dessa betalda priser ligger i flera fall over Facits noteringar. 
Man kan alltsa konstatera att det alltjamt finns folk med gott om 
slantar, som ar beredda att offra manga sadana for att komma over 
de sallsyntaste objekten fran Island. 

En genomgang av resultaten for mera normala objekt vid denna auk
tion visar daremot att det mesta saldes en bra bit under senaste 
Facit-priser. Den livliga efterfragan pa de stora rariteterna 
drog alltsa inte upp prisnivan pa det mera standardbetonade mate
rialet. 

Att ge frimarken i present till en frimarkssamlare ar som bekant 
vanskligt. Arets sakraste julklapp for en Islandssamlare tarde i 
stallet vara Alf Henriksons nyutkomna bok Islandsk historia, som 
fatt mycket berom i spalterna. Bl.a. innehaller den ett samman
drag av hela sagalitteraturen, vilken som bekant var just 
historieskrivning. Boken ar ganska dyr forstas, svenskt "cirka
pris" ar 150:- kr. 

Vi har nyligen upplevt den islandska myntreform, som vi berattat 
litet om i de senaste rapporterna. Men under de islandska fri
markenas existenstid har det ju funnits en tidigare myntreform, 
eftersom de forsta frimarkena lod pa skillingar (ratteligen 
"skildingar"), och myntreformer skedde ide andra nordiska 
la.nd.ern11 (utom Finland) ungefar vid samma tid. Kanske det da kan 
vara anledning att tala litet om de myntsystem, vars enheter ater
speglas i frimarkenas valorer. 

Uppslaget till detta fick vi en regnig dag i somras, da vi satt 
och laste i en 1845 tryckt bok "Romerska antiqviteter", som farfar 
hade kopt 1856. Under rubriken "Romerska mynt" fann vi att romarna 
hade ett guldmynt, kallat aureus (av aurum= guld), och likheten 
med islandska "aurar" slog oss. Att isHindska aurar, faroiska 
oyru och dansk-norsk-svenska oren ar samma ord med litet lokala 
variationer ar ju klart. Kunde nu oren och aurar ha nagot att gora 
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med romerska myntet aureus? Guldmynt ar ju inte vad man i allman
het tanker pa i samband med oren. Jo, kontroll i ordbocker visade 
att ordet ore "mojligen (bygger pa) ett tidigt germanskt lan fran 
latinska aureus"o I sa fall har islandskan sam vanligt bast be
varat den aldre formen, aven om det i singularis pa islandska 
heter ''eyrir" och icke "aur". (All tsa en "eyrir" , flera "aurar'1, 

aven om det pa frimarkena vanligen forkortats "eyr" resp. "aur". 
- I sammanhanget kanske det kan namnas, att islandska ordet "eyri", 
sam finns i sa manga ortsnamn, inte har med pengar att gora. Det 
betyder sandbank respo strandbank eller nas, och det har sin mot
svarighet i ordet "or"~ sam ingar i ortsnamn over hela Norden, 
t . ex. Kungsor i Sverige, Helsing~r i Danmark och Sunndalsora i 
Norge. Ursakta utvikningen, vi skall genast aterga till pengarnao) 

t:5re forekom rnycket lange 3om en myntbeteckning under aldre tider 
i Norden, i Sverige bade under medeltiden och senare fram till 
1700-talet. Nar den stora skandinaviska myntreformen och senare 
myntunionen genomfordes under senare delen av 1800-talet, tog man 
upp detta aldre ord sam beteckning for hundradelen av den nya 
grundenheten "krona" o 

De forsta islandska frimarkena i aur-valorer kom ut den 1 augusti 
1876. Den islandska myntreform sam genomfordes sammanfoll med mot
svarande danska av den enkle. orsaken att det var danskt mynt sam 
anvandes i Island pa den tiden. (De forsta islandska mynten i 
modern tid praglades 1922.) Den danska- och darmed ocksa island
ska - myntreformen foretogs emellertid redan per den 1 januari 
1875' vilken dag ad~ sa ar emissionsdag for de forsta danska fri
markena i ~re-valor " Islanningarna fick alltsa vanta pa sina ores
frimarken och under en overgangstid kopa skillingfrimarken med 
aurar efter en omrakningskurs. 

Darmed skall vi ga over till det myntsystem man hade fore krona 
och eyrir (krone och ~re) i Island och Danmark. Den grundlaggande 
rnyntenheten kallades da rlkisdaler i Island (rigsdaler i Danmark) 
och den var indelad i skildingar (singularis skildingur; skilling 
i Danmark). Nar Facit forkortar skildingar "skill" ar detta alltsa 
fel och det borde ~attas. Pa sjalva frimarkena stod det ju bara 
II Sk II o 

Det gick 96 skildingar pa en rikisdaler. Hur gar nu detta ihop med 
att enkelt riksporto, sam tidigare varit 4 skildo (rott frimarke), 
sedan blev 10 aurar (likaledes ett rott marke) osv.? Blev det en 
valdig portohojning i och med myntreformen? Nej, forklaringen 
ligger i att en r1kisdaler inte eftertraddes av en utan av tva 
nya kronur 1875 o 4 skild. var ju = -

2~ rikisdaler. Av 2 kr. skulle ~ ha blivit 8,3 aurar, och nar 

brevportot nu avrundades till 10 aurar var det en portohojning men 
bara med 20 %. Vissa andra portosatser justerades samtidigt sa att 
den genomsnittliga hojningen lar ha blivit mindre an 20 %. (I 
Danmark andrades vid denna tid brevportot fran 4 skill. till 8 0re, 
dar blev det alltsa i st&llet en liten sankning.) 

Aven om dessa rapporter inte skall handla om svenska frimarken, 
tror vi att en liten exkurs till motsvarande myntreform i Sverige 
inte ar alldeles ur vagen. De flesta av ass samlar ju ocksa 
Sverige, och troligen ar det manga sam inte har klart for sig hur 
det dar med "skilling banco" egentligen fungerade. 

Sverige gick over till att rakna i kronor och oren i tva steg: 
1855/56 ersattes skilling~r med oren och 1875 omdoptes riksdalern 
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till krona. Vid bada tillfallena kom utgivningen av frimarken i 
de nya myntenheterna att slapa nagra ar efter. 

En god kuggfraga ar denna: om en tolvskilling var detsamma som en 
tjugofemoring (och det vet ju nastan alla svenskar, annu i dag 
125 ar efter reformen ar begreppet tolvskilling inte alldeles ut
dott), hur kunde det da komma sig att brevportot pa 4 skill. bco 
efter oresreformen blev 12 ore? Varfor blev det inte t.ex. 8 ore? 
Forklaringen ligger dari att vi i Sverige vid 1800-talets mitt 
hade ett mycket komplicerat myntsystem med inte mindre an tre 
olika riksdalrar med olika varden. Av dessa behover vi har bara 
intressera ass for tva: riksdaler banco och riksdaler riksgalds, 
den senare omdopt 1856 till riksdaler riksmynt. En riksdaler var 
i Sverige = 1~8 skilling, men riksdaler banco och skilling banco 
(banco = Riksbankens) var varda en och en halv gang sa mycket som 
riksdaler och skilling riksgalds. 4 skilling banco var alltsa = 
6 skilling riksgalds, och det var den senare valutan som gjordes 
om till riksmyntriksdalern och delades upp i 100 oren. 12 skilling 
och 25 ore var alltsa detsamma genom att bada var en fjardedels 
riksdaler. A andra sidan var 4 skilling bco = 6 skilling riksgalds 

= i riksdaler riksgalds = i riksdaler riksmynt = 12,5 ore. Portot 

pa 12 ore innebar alltsa en liten sankning i forhallande till 
4 skill. bco. 

Efter denna lilla utvikning till den svenslta frimarkshistorien, 
skall vi aterga till de ovriga lander som var forening agnar sig 
at. Varken Gronland eller Faroarna hade egna frimarken under 1800-
talet och f.o. anvandes dar danska pengar. Aterstar da Danska 
Vastindien. Vid den tid da frimarken borjade utges i denna koloni 9 

hade man en valuta som anslot sig till den i USA. En vastindisk 
daler pa 100 cents avsags motsvara en USA-dollar. I verkligheten 
kom dock dalern att ligga nagot under dollarn i varde och i 
stallet svara mot den spanska peson. Enligt den latinska mynt
unionen var en peso = 5 franska franc. Fran 1904 overgick man till 
att mynta i franc a 100 bit. 1 cent blev alltsa 5 bit osv. Sareget 
nog hade mynten alltifran 1904 dubbel vardeangivelse enligt fol
jande system: 

Guld: 50 francs och 10 daler 
20 !! -"- lj. " 

Silver: 2 !! it 4o cents 
1 franc II 20 I! 

50 bit " 10 !I 

Nickel: 25 " II 5 " 
Brons: 10 II II 2 " 

5 II " 1 cent 
2~ " " ~ " 

Frimarkena fr.o.m. 1905 hade daremot valoren enbart i francs och 
bit. Franc och bit svarade i varde mot krone och ~re i moderlandet. 

Ar det nagon som vet varfor man valde ordet bit? 

EN RIKTIGT GOD JUL OCR ETT GOTT NYTT AR TILLONSKAS ER ALLA 
==~·-====================================================== 

Bilaga: Blankett for uppgifter till medlem~forteckningen. 
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