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Kara Vanner och Medlemmar! 

Nar detta skrivs i borjan av maj ar det skont att konstatera 
att varen har kommit till norra Europa. Flyttfaglarna har ater
vant, varblommorna ger falten farg och traden knoppas. Ja, det 
ar en frojd att leva och det kanns i ar extra skont efter den 
harda, rekordkalla vinter vi har haft! 

En markvardighet i avseende pa vadret var att medan hela norra 
Europa genomled ovannamnda vargavinter, hade Island den 
mildaste vintern pa manga ar, ja i mannaminne. Som en markvardig
het rapporteras, att Reykjavik inte hade ett enda snofall pa 
hela vintern. Normalt kommer det sno dar, men den ligger inte 
lange, eftersom det aldrig ar langt mellan toperioderna i detta 
atlantiska klimat. 

Nog nu om vintern. I var forenings Stockholms-krets avslutar vi 
varens ovningar som flera ar tidigare pa inbjudan av det alsk
varda paret Berit och Bernhard Beskow med en kvall pa deras 
vackra Lillpalsen. Vi framfor till vardparet vart varma tack. 

Vara hjartliga gratulationer gar till Roland Frahm, som fatt en 
av de fornamligaste utmarkelser som en filatelist kan erhalla 
genom att kallas till medlem i The Royal Philatelic Society i 
London. Rolands stora insatser ligger ju inom svensk filateli, 
men vi noterar med gladje att hans intresse for Islands filateli 
ocksa star sig, ty vi har fatt rakna honom som trogen medlem, 
hittills i 17 ar, i Islandsklubben i Goteborg och darmed i 
Islandssamlarna. 

Vi forsoker ju pa vart eget lilla satt att uppratthalla goda 
forbindelser mellan Island och Sverige. Framat sommaren for
starks de goda forhallandena mellan vara lander genom officiellt 
besok i Island av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. 
Visste Du att "Sveriges kung" kan uttryckas i ett ord? Jo, pa 
islandska har Sveriges konung den unika titeln "sviakonung". 
Det heter salunda "Karl Gustaf sviakonung" och "Silvia svia
drottning". (De Christian och Frederik, vi ser pa islandska 
frimarken, hade forstas titeln "danakonung".) I Sverige brukar 
vi ju reservera uttrycket "sveakonung" for de gamla kungarna som 
satt i Uppsala (eller andra orter i narheten), men titeln har 
alltsa stannat kvar i det islandska spraket, liksom svenskar 
heter "sviar" (singularis "svii"). Vi skall val heller inte 
glomma bort att mycket av vad vi vet om sveakonungarna ar hamtat 
fran Snorri Sturluson och andra gamla islandska historiker. 

I skrivande stund vet jag annu inte exakt hur denna rapport kommer 
att se ut i fardigt skick. En forandring blir det dock mot 
tidigare. Den stencilmaskin pa Combi skrivbyra, som troget pro
ducerat upplagan av rapporterna under manga ar, har "tagit slut" 
och skall ej ersattas. Fru Holm pa Combi har dock atagit sig att 
utskriva mina manus, vilket kanns betryggande da fru Holm numera 
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ar expert pa alla de islandska namn och andra under1igheter (som 
t.ex. 1 GILDI), som brukar inga. Fran hennes utskrift far vi 
sedan kopiera upp upp1agan med annan teknik, varvid av kostnads
skal vi tro1igen kommer att anvanda bada sidorna pa papperet. 
Denna nya teknik kan i fortsattningen ge oss storre moj1igheter 
att 1agge in illustrationer, men i detta forsta forsok har jag av
statt fran detta. 

maj manads borjan hade mer an so av vara medlemmar annu inte 
betalt arsavgiften for 1987. Hor Du till efterslantrarna her jag 
Dig att i varje fall k1ara upp saken fore sommaren. Se vidare 
langre fram i rapporten. 

En skon sommar onskas Er alla och valkomna igen nar vi ater satter 
igang sammantradesverksamheten i Stockholm och Goteborg. Anteckna 
redan nu de dagar, som anges strax harnedan. 

Hej! 
Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr (Beskow). Tid kl. 19.30. 
Den som inte tidigare fatt portkoden bor i ·forvag ringa Beskow 
(0762/414 56) eller Hanner (08/67 45 75) for att fa koden. 
Onsdagen den 9 september Lars Ingemann visar nagot intressant ur 

sirta sarnlingar 
Torsdagen den 8 oktober Sture Hegland visar - for omvaxlings 

skull - Norge 
Torsdagen den 5 november Karl Sangskog visar bilder fran Island 

- Karls stora fotografiska skicklighet 
har vi fatt se exempel pa tidigare 

Torsdagen den 10 december (program ej annu bestamt) 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid k1. 19.30 
andra tisdagen i varje manad med borjan den 8 september. Program 
i annons i Goteborgs-Posten sondagen fore rnotesdagen. 

Har Du annu inte betalt arsavgiften for 1987, ber kassorerna Dig 
gora det snarast. Inbetalningskort medfoljde mars-rapporten. Har Du 
inte detta kort kvar, haller Postverket Dig med en ny blankett. 

G-medlenunar betalar till Islandsklubben i Goteborg, postgiro 
26 73 70-5 och arets avgift ar SO:- kr. (Avgift for 1988 ej annu 
bestarnd, savitt vi vet.) 

Ovriga medlemmar betalar till Foreningen Islandssamlarna, postgiro 
40 29 57-5. Avgiften ar for medlemmar i Stockholmsomradet (S efter 
rned1emsnumret) 40:- kr, for ovriga 35:- kr for 1987. (Avgift for 
1988 - om nagon vill betala den pa en gang - ar SO:- for S-med
lemmar och 45:- for ovriga.) 

Med1emmar i sadana lander, fran vilka man inte kan betala till vara 
postgirokonton, kan i mars-rapporten, sid. 4, lasa om lampligt be
talningssatt. Om betalning sker med check, vilken maste vara dragen 
pa svensk bank och i svenska kronor, glom inte tillagget av 15 kr. 

Foljande frimarken har hittills utgivits i ar: 

Facit Utg.- Valor, 
nr dag kronur Motiv etc. 

700 26/3 so Olafsvik handelsp1ats i 300 ar 

701 14/4 100 Nya flygterminalen i Keflavik 

702 4/5 12 
Europa 1987; glasmalerier 703 II 15 
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Varje emission fick sarskild forstadagsstampel. Nagra datumfyr-
block blev det inte dessa ganger. · 

Ar 1687 bestamdes i lag att dlafsv{k skulle vara en handelsplats, 
och orten blev darmed den forsta med sadan "auktorisation" i 
landet. dlafsvik ligger pa nordkusten av den langa Sn~fellsnes
halvon norr om Reykjavik. Namnda kust, som vetter mot den fisk
rika Breidafjordur, har varit bebodd sedan Islands kolonisering 
(se t.ex. Eyrbyggja saga), men namnet dlafsvik har tillkommit 
senare. Numera ar dlafsvik ett samhalle med 1200 invanare och 
stor fiskeindustri. Frimarket visar fartyget Svanen, som under 
aren 1778-1893 seglade mellan dlafsvik och K~benhavn. 

Soder om Reykjavik ligger Keflaviks flygplats, som svarar for 
Islands internationella flygforbindelser. Keflaviks civila 
passagerarterminal har lange varit val trang for den stora mangd 
folk, som samlas dar tva ganger om dygnet pa grund av Iceland
airs (Flugleidirs) tidtabellslaggning. Tidigt varje morgon kommer 
namligen alla flygningar fran olika platser i Amerika in, och 
efter nagon timma avgar lika manga (3 a 4) plan till olika platser 
i Europa. Framat kvallen blir det samma procedur men med flyg
ningar i vastlig riktning. Med alla transit-, ankommande och 
avresande passagerare har behovet av en ny och storre terminal 
varit patrangande och en sadan star alltsa nu klar med mycket 
utvidgade utrymmen och alla moderna arrangemang. (Men nagon for
battring av den omanskligt tidiga avgangstiden for resenarer fran 
Reykjavik till Europa lar det inte bli.) Pa frimarket syns den 
nya byggnaden, som fatt namn efter amerikafararen (ar 1000) 
Leifur Eiricsson. 

En annan Leifur, namligen konstnaren Leifur Breidfjord, ar upp
hovsmannen till de glasmalningar i Fossvogskapellet i Reykjavik, 
varav vissa delar visas pa arets Europa-marken. Pa 12 kr-market 
ar motivet hur Jesus dignar under tyngden av korset, medan 
market i valoren 15 kr visar krigare och en fredsduva. 

I rapport 66 meddelade Hans von Strokirch att han hade ett brev
kort, sant fran Skinnastadur i april 1893, pa vilket frimarket 
makulerats for hand med black "Skst". Sigurdur H. porsteinsson 
hade a andra sidan i sin katalogisering av blackannulleringar 
angivit "Skst" som anvant i Skagastrond, som dock ocksa skulle 
ha anvant forkortningen "Skag". Vi fragade da vad Sigurdur 
porsteinsson ansag om saken. 

Sigurdur H. har nu meddelat oss, att den dokumentation han haft 
bestar av ett klipp som visar dels en del av ett datum /4 93, 
dels Skst pa sjalva market. Aven om han tidigare ansett det 
troligast att det rorde sig om Skagastrond ar han, efter att ha 
last om Hans von Strokirchs brevkort, nu overtygad om att "Skst" 
anvants av brefhirdingamannen i Skinnastadur. 

Har kan tillaggas, att i april 1893 varken Skinnastadur eller 
Skagastrond annu hade fatt sin forsta stampel, kronstampeln. 

I artikeln om vidstaende amne i forra rapporten redovisade Leif 
Fuglsig att varianten i fraga, i Facit omnamnd som 132vl pa 
Christian X 10 aur gron, finns i positionerna 12, 32, 52, 72 
och 92, dvs. pa 5 % av markena i 100-arket och dessutom inte 
bara pa grana 10 aur utan ocksa pa 10 aur rod (F. 131) och 
10 aur brun (F. 151), eftersom alla markena tryckts med samma 
ramplat. Denna artikel har gett upphov till en hel del korrespon
dens. 
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1. Lat oss forst redovisa resultatet av den lilla pristavling, som 
vi utlyste. Fragan var dar: "Vad ar den i procent med en deci
mal uttryckta chansen att ett fyrblock av nagot av de namnda 
10-aurmarkena innehaller ett marke med ME-felet?" Svaret far 
man ju genom att se efter i bur manga lagen man kan ta ut ett 
4-block ur ett helark 10 x 10, och bur manga av dessa som 
innehaller ME-varianten. Ett 4-block kan tas ut i 9 olika lagen 
horisontellt och lika manga vertikalt, alltsa 81 lagen. Av dessa 
innehaller alla 4-block i de tva lagena langst till vanster i 
arket ME-felet, dvs. 18 st. 18 _ 2 _ 22 2 ~ T -Bl - 9 - , o. re ratta svar 

inkom, insanda av Lars Ingemann, Jan Pihlstrom och Hans Ringertz. 
Vid dragningen vann Lars Ingemann priset. 

I sin korrespondens med oss visade ocksa Wilbur Jonsson och Leif 
Fuglsig ratta utrakningar, men eftersom de inte angett svaret i 
procent med en decimal fick de inte vara med i dragningen. Har 
man en matematikprofessor som Wilbur med i foreningen borde man 
naturligtvis vara mycket noga med formuleringen av ett sadant 
bar litet problem. Wilbur bar bl.a. papekat, att formuleringen 
ocksa kunde asyfta faktiskt existerande 4-block, vilket givet
vis skulle gora det omojligt att berakna nagot procenttal. 
Sekreterarens enkla tanke var dock bara att visa att slump
massigt uttagna 4-block ur ett ark hade en sa mycket hogre 
frekvens av felet an de enstaka markena, ja t.o.m. att chansen 
okade mer an 4 ganger. Jag ar emellertid fullt medveten om att 
4-block foretradesvis uttages som marginalblock eller hornblock. 
Av sadana block ar andelen med ME-varianten annu storre. Av 
hornblocken har 50 % ME-felet! 

2. Sa bar vi fatt brev, vari riktigheten av Leif Fuglsigs uppgifter 
betvivlas. Sir Athelstan Caroe skrev att han undersokt 127 st. 
grana 10 aur och funnit 3 med felet. Av 97 roda med eller utan 
patryck fann han inget med varianten. Detta stammer daligt med 
den uppgivna frekvensen av 5 %. De tre grana med felet var alla 
stamplade 1925-27, varfor Sir Athelstan antyder, att de kan 
kornrna fran forsta omtrycksupplagan 1923. Wilbur Jonsson ger 
inte uppgift om nagon motsvarande genomgang men bar det all
manna intrycket att forekomsten av ME-felet ligger langt under 
5 %. 

3. Sekreteraren bar gjort en egen genomgang av alla agda 10 aur 
Christian X. Han fann 

10 
10 
10 

aur 
aur 
aur 

gran 
rod utan patryck 
rod med patryck 

Genomgangna 
77 
19 
57 

Darav med "ME" D:o 
3 3,9 
1 5,3 
0 0 

10 aur brun 20 1 5,0 

i % 

Det enda i denna tabell som skulle tala mot en 5-procentig frek
vens ar att inget patrycksmarke med varianten patraffades. 

4. Leif Fuglsig bar kornrnenterat dessa resultat pa olika satt. Han 
bar till paseende sant oss marken med varianten i alla fargerna 
och alla tre patrycken (F. 160, Tj.SS och Tj.S7) pa det roda, 
haribland 4 olika hornfyrblock. han papekar vidare att pa 
Postmuseum i K~benhavn finns bade godkanda provark och normalark 
av alla tre fargerna, och alla dessa ark visar varianten i de 
av honom angivna positionerna. Slutligen bar han fran en hand
lare lanat 406 ex. av det bruna 10 aur och bland dem funnit 
23 ex. med varianten, alltsa 5,7 %. 



Prissattningen 
pa varianter 

- 5 -

5. En forklaring till att Sir Athelstan och Wilbur Jonsson kornmit 
fram till frekvenser langt under 5 % kan vara, som Lei£ 
Fuglsig papekat, att varianten pa sarskilt de roda och bruna 
markena ibland inte ger klart intryck av en sarnmanvaxning av 
M och E. Pa grund av orenheter eller annat kan det mera se 
ut som om en vit punkt ligger mellan M och E. I tveksarnma 
fall kan man dock identifiera varianten genom att samma marke 
Ocksa har en liten utbuktning pa innersidan av vanster Stapel 
i M-et. (Detta syns pa avbildningen av varianten i Facit -
den som betecknas som 132 i stallet for 132vl.) Lei£ Fuglsig 
papekar ocksa, att har man ett par med ME-felet till vanster, 
har det hogra market (pos. 13, 33, 53, 73 eller 93) en annan 
variant: i C (i kungens namnchiffer) upptill till hoger finns 
ett litet inhak pa undersidan av bagens ovre del. 

6. Sarnmanfattningsvis drar vi den slutsatsen att vi bor kunna 
lita pa Lei£ Fuglsigs uppgifter i forra rapporten. 

I anslutning till ME-varianten drar Wilbur Jonsson upp en dis
kussion av prissattningen pa varianter. Hans utgangspunkt ar 
att sekreteraren i forra rapporten antydde att ME-varianten 
kunde prissattas i Facit med 50 % forhojning i forhallande till 
priset pa resp. normala marken. Detta anser Wilbur vara orimligt 
lagt. Vi ar, efter narmare betankande, beredda att ge honom ratt 
dari. Var ursakt ar att vi blickade pa prissattningen pa oar
mast till hands liggande variant i Facit, namligen F. 142vl 
(1 kr med utbuktning pa ettan), som ju finns med en frekvens av 
10 %. Denna variant har namligen ett paslag med bara c. 5 % pa 
det ostamplade market (550 mot 525 kr for normalmarke) och 10 % 
pa det stamplade (11 mot 10 kr). Detta ar dock ett olampligt 
fall att jamfora med. For det forsta ar det troligen inte ratt 
prissatt (i Facit 1967 var paslagen 25% resp. 320 %). For det 
andra ar det en mycket tidigt observerad variant, som sedan 
lange sorterats ut. For det tredje ar det ostamplade 142 ett 
dyr~ marke. Wilbur papekar att man maste skilja mellan varianter 
av billigare och sadana av dyrare marken (har bortses givetvis 
fran de verkliga sallsyntheterna i mangtusenkronorsklassen). 
Den som kostat pa sig ett marke for 500 kr ar kanske inte sa 
ofta beredd att betala 1.000 kr for att ocksa fa varianten, 
medan den som betalat 15 kr for en 10 aur gron troligen ar mera 
intresserad av att kopa varianten for t.ex. 50 kr. Det kostar ju 
ocksa tid och darmed pengar att sortera fram varianter, oberoende 
av deras prislage. Wilburs eget forslag ar att varianten 132vl 
kunde prissattas i 150 a 200 kr. Vi kanner oss litet tveksarnma 
infor ett sa hogt pris, men Wilbur drar som jamforelse upp 
moderna varianter som F. 408v (rod flack mellan skulderbladen) 
och 414vl (felag i st. f. felag) och papekar att i dessa fall -
dar Facit anger pris pa 110 resp. 160 kr - det annu finns ganska 
stora lager hos investerare och spekulanter. (De namnda tva 
varianterna ar dock procentuellt sett sallsyntare an 132vl~) 

Vi mottar garna inlagg i fragan om hur en vettig prissattning av 
varianter bor vara konstruerad. 

(Wilbur Jonsson har sant oss exempel pa andra varianter pa 
Christian X, men vi sparar dem till en senare rapport.) 
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Folmer ~stergaard rapporterar foljande nya poststamplar, som 
tagits i bruk i borjan av 1987: 
Akranes och Seltjarnarnes har fatt nya stamplar av typ B8b. 
Breiddalsvik, Faskrudsfjordur och Neskaupstadur har alla fatt 
rullstampel. 

Fyra olika marken ur aldre serier (Christian IX, Tva kungar och 
Frederik VIII) blev under aren 1924-36 forsedda med patryck 
"Kr. 10" for att fylla det behov av marken i denna hoga valor, 
som uppkommit genom att frimarken under aren 1920-38 i viss ut
strackning anvandes vid tullbetalning. Darigenom ar ocksa de flesta 
"Kr. 10"-markena makulerade med den ar 1924 inforda stampeln 
"Tollur". 

Enligt Handbok U:'f islenzk frimerki gjordes overtrycken med pUt
uppsattningar om 100 marken, sa att ett belt ark overtrycktes pa 
en gang. Ur samma kalla hamtar vi, att Christian IX 2 kr blev over
tryckt med Kr. 10 bade 1929 och 1936, varvid olika tryckerier an
vandes. Nagon skillnad mellan dessa tva patryck tycks inte vara 
kand. 

Ser man narmare pa dessa patryck ar det ganska pafallande att man 
finner sma olikheter mellan patryckens bokstaver och siffror. En 
absolut likhet mellan patrycken i de olika positionerna lyckades 
man uppenbarligen inte na. Det skulle darfor kunna antagas att just 
betr. dessa overtryck (liksom de under 1920-talet gjorda i lagre 
patrycksvalorer) det maste vara svart att urskilja eventuella for
falskningar. For det vana ogat tycks det dock ga bra att skilja 
faren fran getterna. 

Arno Debo i Munchen, som sakert utfardat hundratals attester pa 
Kr. 10-patrycksmarken, har sant oss en bild av ett forfalskat pa
tryck av Kr. 10 pa ett poststamplat marke 1 krona Frederik VIII -
alltsa en forfalskning av Facit 123. Forfalskningen ar valgjord, 
dock ar stapeln pa siffran 1 vasentligt tjockare an pa de riktiga 
patryck vi sett. Eftersom market var stamplat, kan ju Arno emeller
tid ocksa ha konstaterat forfalskningen genom att patrycket ligger 
ovanpa stampeln. Arno Debo meddelar samtidigt, att forfalskningar 
av Kr. 10-patrycket tycks vara ovanliga. Under de 30 ar han ut
fardat attester har han bara en enda tidigare gang - 1985, da det 
gallde en F. 107 - sett ett falskt patryck, den gangen mycket 
samre utfort. 

Det kan dock inte uteslutas, att det finns sa daligt gjorda falska 
patryck, att de aldrig sants in till attest. Ett sadant daligt pa
tryck pa F. 122 fick foreningens sekreterare forsta gangen han som 
oerfaren ny islandssamlare kopte nagra Kr. 10-marken (serien 
F. 121-123), men det var forst ett par ar senare som hans okade 
erfarenhet oppnade ogonen for att detta patryck var sa avvikande 
att det absolut inte kunde vara akta. 

Apropa tollur: Vi har annu inte fatt in nagot svar pa fragan fran 
Leif Fuglsig i rapport 66 om vad det kan vara for stampel som han 
har pa ett 25 aur Christian X (Facit 136). Stampeln paminner i 
fraga om ram, storlek och stilsort om Tollur-stamplarna. Synliga 
bokstaver ar "Til" och en sa stor del av en fjarde bokstav att 
den torde vara ett l• ett ~. ett ~ eller ett ~· Hur lang texten ar 
vet vi inte. 

Finns det verkligen inte nagon av vara stampelkunniga medlemmar, 
som kan losa gatan? 
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Landsbanki 1slands, vars 100- a rsjubileum i fjol Du sakert 
minns pa grund av det da utgivna hogvalormarket, publicerade 
till sitt jubileum en bok om "Iceland 1986'', ur vilken vi fatt 
sartryck genom ambassaden i Stockholm. Bland flera artiklar av 
stort intresse har vi fastnat for en om Islands befolkning. 
Dess storlek samt fordelning i landet och p~ yrkesgrupper har 
ju haft stor betydelse i postala sammanhang (brevfrekvens, 
frimarksupplagor samt placeringen av postkontor, dessas antal 
och darmed stamplarna etc.) under den tid som intresserar oss 
som samlare. Men ocksa Islands historia intresserar val de 
flesta av oss, och vi skall darfor lAta vart utdrag ur artikeln 
ga langre tillbaka an till 1873; 

Som bekant borjade invandringen till Island pa 870-talet (1100-
arsminnet firades ju 1974), och den var i st~rt sett avslutad 
redan 930. De flesta nordmannen kom fran vastra Norge men manga 
kom ocksa fran de keltiska delarna av de brittiska oarna, framst 
Irland, eftersom nordiska familjer hade slagit sig ned dar. 
Manga till Island medforda slavar och andra tjanare var av 
keltiskt ursprung. Proportionen mellan nordman och kelter vet 
man inte, men markligt ar att det inte anses finnas nagra spar 
av keltiskt inflytande pa islandska spraket eller kulturen, 
medan det a andra sidan ar stor overensstammelse i fraga om 
blodgruppsfordelningen mellan befolkningarna i Irland och Island 
men icke mellan Island och Norge. 

Den aldsta mera exakta uppgiften om befolkningens storlek har 
man fran 1095, da man for att kunna infora tionde raknade sjalv
agande bonder, vilka befanns vara omkring 4.500. Man har 
tidigare trott att den totala befolkningen under 1100-1300-
talen var over 100.000, men numera anser man att den torde ha 
varit 60.000-80.000. 

En pestepidemi 1402-04 (ett forsenat utbrott av den stora pest 
som i Sverige kallades digerdoden?) minskade avsevart befolk
ningens storlek. Pa 1600-talet kom en klimatforsamring - "lilla 
istiden" kallad - och hungersnoder (bl.a. fororsakade av vulkan
utbrott) under detta och nasta arhundrade reducerade ocksa be
folkningen. Ar 1703 gjordes en mycket noggrann folkrakning 
(hela materialet fran denna ar bevarat med varje person namn
given) och den upptog 50.358 personer. Men redan 1707-09 harjade 
en fruktansvard smittkoppsepidemi, och till 50.000 kom befolk
ningen sedan inte upp forran pa 1820-talet. For att nu komma 
fram till "frimarkstiden" var befolkningen 1873 c. 70.000, 
1900 78.000, 1930 109.000, 1960 177.000 och 1984 (sista ar i 
artikelns statistik) 240.000. 

Emigration till Amerika avtappade Island pa 10.000 emigranter 
under aren 1870-1914. Islanningarna begav sig oftare till vastra 
och centrala delarna av Canada an till USA. (Ett av de bevarade 
skildingbreven ar ju till Canada.) Aven under de senaste 20 aren 
har en mindre nettoutvandring agt rum men da framst till de 
nordiska landerna. Sverige ar det land, som hyser det storsta 
antalet islandsfodda men utomlands boende personer, cirka 
3.500. 

Hur mekaniseringen inom jordbruk och fiske har forandrat befolk
ningens struktur under 1900-talet framgar av foljande procentuella 
fordelning av landets arbetande befolkning. 
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1920 1940 1960 1980 

Jordbruk 43 32 16 8 
Fiske 15 14 8 5 
Fiskeindustri 4 5 10 10 
Annan industri 7 11 15 17 
Byggnation och transport 10 14 20 19 
Handel och tjanster 21 24 31 41 

Hand i hand med denna forandring bar gatt inflyttningen till 
stader och andra tatorter. Island bar nu 23 stader (stad = 
kaupstadur) och manga andra tatorter (orter med over 200 in
vanare). I tatorter bodde vid detta sekels borjan 21 % av be
folkningen, vilket tal hade vaxt till 57 % redan 1930. Nu upp
gar motsvarande procenttal till 90. Staden Reykjavik hade 1984 
89.000 invanare, "Stor-Reykjav{k" ( dvs. inkl. fororterna) 
131.000, vilket ar nara 55 % av landets befolkning. 
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