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Hej alla fslandsarnlare och en god fortsattning p~ det nya ~ret som jag hoppas skall 
bli n~got alldeles extra, dar Nordia-utstallningen i Arhus den 20-23 oktober bildar n~
got som man kan kalla ~rets hojdpunkt och dar forhoppningsvis mmga islandssam-
lingar av hog klass kommer att exponerasl .. 

Till denna utstallning har vi foresten anrnalt v~r nummerstampelhandbok 1 httera
turklassen for att f~ den bedomd, men vi har annu inte f~tt n~got besked om att v~r 
anmalan har blivit antagen. 

Har hemma ·har annu s~ lange inget av n~gon storre dignitet intraffatl De stora auk
tionshusen vantar n~gra m~nader med sina kataloger spackade med rariteter och det 
som st~r narmast pa tur ar val den nationella utstallningen Ienecopia i Jonkoping 15-
17 april. Dar lar nog inga fslandssamlingar av klass visas, men fOr den allmant filate
listiskt intresserade kan det nog lana sig med ett besok. 

Denna Rapport ar, precis som jul-nummret lite extra laddad, med vad jag hoppas 
intressanta och lasvarda artiklar och eftersom b~de ordforanden och kassoren aven 
denna gmg haft skrivkl~da sa overlamnar jag harmed ordet till dem. Sekr. 

Fran min horisont ... , ....... . 

Ater ett nytt M med goda foresatser som ar glomda redan i slutet av februari. Tar nu 
tillfallet iakt och till alla islandssamlare onskar jag att 1994 skall bli ett fint samlar~r! 

Snart ar det dags for Kopenhamnsresan och besok p~ det danska postmuseet.Detta 
ser jag verkligen fram emot och hoppas att mmga av vAra samlare har tillfalle att del
taga. Det kanns bra och valdigt stimmulerande att vi pa nastan varje moteskvall har 
nya anookningar om medlemsskap i Foreningen. Fortfarande firms det dock plats for 
fler och detta galler aven fOr vAra moten! Vi har ju en fin moteslokal, centralt place
rad i Faltoversten p~ Valhallavagen. Alia ar hjartligt valkommna att deltaga. Har ni 
n~gra sarskilda onskemal om aktiviteter p~ motena, s~ tar vi med gladje emot dem. 

KopgUidjen p~ vAra auktioner har varit stor, kanske beroende p~ att kvaliten pa 
objekten varit fin. Alit detta till stor tillfredsstallelse fOr vAra kassorer. B5rja redan nu 
att se over vad Du kan lamna in till hostauktionen! 

Sjalv hiDer jag, tillsammans med Johnny Pemerfors, p~ att leta varianter p~ Tv~ 
kungar. Forhoppningsvis kan vi skriva n~got i nasta Rapport. Det varsta eller basta ar 
att det £inns valdigt mycket smMel, sA en del m~te nog klassas som flugprickar. 

Inga frAgor har inkommit, sA jag staller sjalv en! I mitten p~ 1980-talet omnamndes 
en skeppsstampel "Mjelnir" p~ TvA kungar i en Rapport. Nu till min frAga; ar det en 
postalt anvand stampel eller ar det nAgot liknande "Konungsforin til Islands"? Som 
vanligt ar den endast kand pA TvA kungar! Kanske har n~gon av v~ra medlemmar 
den p~ n~gon annan emission? Mjelnir ar stavat med danskt e i stampeln och ar 
liksom de i Rapporten namnda fr~ oktober 1910. 

Slutligen, ha ett bra samlarAr! Stig Osterberg ~ 
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Kassorens rapprt mars 1994 

I samband med december-Rapporten uppstod en del misstag i betalningar, kryss pA 
kuvert m.m., samt att inbetalningskorten tog slut. 

I detta utskick har jag skarpt mig! SA ni som har ett blatt kryss pA ett meddelande om 
resterande inbetalning bor gora detta omgt\ende, annars ar detta er sista Rapport! Alla 
medlernrnar som har att inbetala medlernsavgift for 1994 har ett inbetalningskort bi
lagt med surnrnan angiven pA beloppet. 

Till vt\ra nordiska, europeiska samt ovriga medlemmar: Betala heist i svenska 
sedlar (please pay in swedish banknotes)! Vi drabbas annars av postverkets hoga av
gifter. Mottagande av girering fran utlandet till foreningens postgiro kostar oss mellan 
35 - 50 kr varje gAng, alltsa nastan hela medlemsavgiften. 

Manga medlemmar har redan betalt sin avgift fOr 1994. Cor Du det ocksa! Forening
en ar mycket beroende av medlemsavgifterna. 

En orsak till vt\r hojning av avgiften ar att dels hojer postverket sina portotaxor 
med ca 12% inorn Sverige, dels har lokalhyrorna hojts ordentligt. 

Betraffande vt\r forsaljning (Auktioner samt offerter) sA tillkommer alltid porto/ rek
avgifter till fOrsaljningspriset. (For vt\ra utlandska medlemmar forskottsbetalning) 
sand in bud i god tid! 

Glom ej att bestalla nurnrnerstampelhandboken om du inte redan har gjort det! Vi 
har annu ett lager som ligger och vantar pA intresserade fslandssamlare . Tank pA att du 
gynnar foreningens ekonomi genom att kopa den! 

Sedan har jag en trllig sak att ta upp! Det finns nt\gra medlernrnar som bestallt och 
erhallit nurnmerstampelhandboken, men som ej betalt trots otaliga pAminnelser. Du 
som vet med dig att du inte har betalt. Ta dig sjillv i kragen och betala! Det ar ju Fore
ningen som i sis ta hand drabbas av ditt slarv! 

ErhArt kampande och till givne kassor Leif Nilsson. 

ISLENSKIR STIMPLAR 
bruar-, rullu- 0~ velstimplar 1894-1992 

eftir 6r i>orsteins 

Jag tror att jag, som hastigast i forra Rapporten, narnnde nAgot om att det antligen 
kornrnit en handbok over de fslandska bro-starnplarna. Detar den kande islandske fi
latelisten och stampelforskaren Th6r Thorsteins som givit ut en utforlig bok over alia 
kanda och okanda bro-starnplar i fsland. 

Den har boken ar nAgot som man i sitt stilla sinne gatt och dromt om. Bra-stamp
lama ar de som vi har i Sverige kanner till minst om och som nybliven sysla-samlare 
har jag i den funnit massvis med information, inte rninst om brukstider for de olika 
stamplarna. _ 

Men dar finns mycket annat. Boken ornfattar inte bara bro-starnplar. Aven bild
stamplar (P), rullstarnplar (R) och maskinstamplar (M) finns redovisade. De fiesta 
aven med bild. Var Th6r lyckats fa tag i alia starnpelavtryck ar inte latt att veta, men 
han har ju gamla kanningar pA det fslandska postrnuseet. 

Boken ar skriven pA islandska och kan darfor vara svt\r att forst<\ for oss skandina
ver. Men vt\r fslandsfodde, stockholmske medlem Ami Arnasson har gjort en over
sattning av det viktigaste och den medfoljer alia backer som silljs via fOreningen. 

Jag vill garna rekommendera er alia att kopa den har boken! Priset ar 250 skr. plus 
porto och den kan bestallas frAn var kassor; 

Lei£ Nilsson, SOdersvik 9074, 761 94 Norrtalje. Sekr. 
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Onormala overtn1ck pa f GILDI, Finns det sadana? 

Har hittat en korrespondens mellan en valkand frimarkshandlare i Stockholm och 
Gronlund, kand attestskrivare fran Danmark. Har dar funnit en del, som jag tycker, 
intressanta upplysningar. Gronlund skriver i sitt brev, "detta ar en privat orientering," 
vidare skriver han, "dessa upplysningar skall endast komma de samlare till del som 
verkligen intresserar sig fOr dessa ting." 

Omkring sekelskiftet bodde en antikvarie och frimarkshandlare vid namn "Licht" i 
Kopenhamn. Han var god van med maskinchefen A. Petersen pa skeppet "Skalholt" . 
Detta skepp gick i fasta turer mellan Kopenharnn och Island. Licht hade kopt en hel del 
aur-marken, vilka han sande med Petersen, for att denne vid sin ankomst till Island 
skulle ordna sa att de blev forsedda med f GILDI-overtryck. 

Varje ark eller arkdel fick av Licht en notering om hur han onskade fa overtrycken 
utforda. Anteckningarna visade ocksa hur arken skulle delas. Pa detta satt ordnade 
Licht manga varianter t. ex. overtrycket i Tete-beche, utan I, olika farg eller bagge 
fargerna pa sarnma marke, fyrblock med bade svart och rott overtryck, med flera . 

Da Petersens uppehall i Reykjavik ofta var mycket kort, har vi dar fOrklaringen till 
att en stor del av overtrycken utfordes utanfor den normala arbetstiden, ofta av okun
nig personal. Det berattas att nar Skalholt ankom till Reykjavik pa lordagen och redan 
pa mandagen skulle latta ankar fOr farden till Danmark, lyckades Petersen att pa son
dagen fa overtrycken utforda, mot extrabetalning till de som hade tillgang till tryck
eriet. Har har vi troligen forklaringen till de bland filatelister kanda uttrycket "Son
dagstryck", samt att nagot sadant overhuvud taget var mojligt 

Da Licht efter juli 1903 inte kunde fa fler marken overtryckta med I GILDI pa Island, 
hade han ratt mycket av de inkopta markena kvar. For att overtrycka dem fortsatte 
han sjalv framstallningen av falska stamplar, tillverkade av honom sjalv. Inte mind
re an sju stamplar av olika slag ar kanda. Alla dessa falska stamplar har Licht anvant 
till falska overtryck. I Kobenhavns Filatelist Klub samling skall finnas fotokopior av 
42 marken, alla med av Licht forfardigade overtryck. 

Som finansiar till allt detta falska, namnes en konsul T. pa Amager, vilkens andel i 
foretaget sakert inte var helt gratis. 

Som sakert mmga vet ar det valdigt svart att se skillnaden mellan verkliga trycktill
falligheter och de av Licht framstallda "Sondagstrycken". 

Gronlund avslutar sitt brev med att han ar mycket betanksam over att dessa over
tryck finns omnamnda i Facit-katalogen. 

Detta ar en sammanfattning over korrespondensen, utfOrd av medlem nr 8, Stig 
Osterberg 

............ 
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Frimcerker i Forum 

Det var inte utan en pirrande kansla i magen som vi, ordforanden fr~n Haninge, 
den strange kassoren ocher blide sekreterare, en gr~mulen novembertorsdag, satte oss 
i bilen for att ~a till Kongens By och Frim<£rker i Forum. Ett arrangemang som vi 
hort talas mycket om och dit vi varit p~ vag i flera ~r. Men det hade alltid komrnit 
n~got emellan och resan hade aldrig tidigare blivit av. Nu var dock stunden antligen 
kommen och vi var p~ vag. 

Resan gick via "Feskelaget", dar vi skulle hamta upp den kande ordforanden dar
stades, liksom hans kumpan fisksamlaren. Vi fick p~ detta satt aven tillfalle att narva
ra vid Goteborgsklubbens novembermote med visning av auktionsobjekten till ~rets 
stora begivenhet innom foreningen. 

Efter en lugn natt, stord endast av de b~da ordforandenas pokulerande och losande 
av varldsproblemen over en flaska hallonsaft anda in p~ sm~timmarna, startade far
den tidigt pc\ fredagsmorgonen mot Kebenhavn. De b~da nattugglorna tog naturligtvis 
tillfallet iakt och snarkade i baksatet pc\ bilen och kom p~ s~ satt utsovda fram till 
Forum, dar de snabbt kastade sig over brevbuntar och insticksalbum. 

Forum ja! Det har man ju hort talas om i andra sammanhang an frimarken! I 
forsta hand d~ som cykelvelodrom. Fr~ gamla tv-bilder med det beromda 6-dagars, 
dar cigarroken lc\g tjock over lokalen och dar olet flodade i strida strommar, natt och 
dag, och dar man sc\g trottkorda cyklister kasta sig p~ enkla britsar, for att forsoka f~ en 
blund i ogonen till nasta pass p~ banan. Sjalva lokalen ar ocks~ ganska sliten och i 
starkt behov av reparation och n~gra 6-dagars kors har inte langre d~ velodromen ar 
nermonterad, for att gora plats for andra aktiviteter som t. ex. massor. Men gemytet 
£inns inbyggt i vaggarna och som lokal fOr Frim<£rker i Forum ar lokalen perfekt. Inte 
for stor, s~ att det verkar glest och odsligt mellan fOrsaljningsst~den, utan lagom 
tr~gt for att koplustan skall infinna sig. For detta ar en salj-massa! Inte tu tal om den 
saken! Och saljs gor det! Inte mindre an 85 handlare och postverk hade funnit vagen 
till Forum fOr att bulla upp med det basta de hade att salja. Dessutom hade den danska 
fslandsklubben gjort genidraget att abonnera ett l~gbord i restaurangen, dar en stan
dig kommers av bra fslandskt material p~gick mellan kanda och okanda fslands
samlare. 

I fOrhandsreklamen for massan, dar entren naturligtvis var gratis, hade delats ut 
biljetter som garanterade innehavaren en present vard 241 Dkr i katalogvarde, samt 
tillfalle att pc\ ett l~gt bord, dar kilovaror standigt tOmdes ut, plocka en p~se full med 
frimarksklipp. Detta m~ste ha varit en avsevard kostnad for massarrangorerna, for 
dessa biljetter delades aven ut i lokalen utan nc\gra storre restriktioner. Jag kanner en 
som hade inte mindre an 7 s~dana presenter med sig hem. Presenterna, som vad jag 
forstc\r sponsrades av olika postverk, dock inte Sverige och Island, tog naturligtvis slut 
redan andra dagen, men ersattes av en liknande, dar bl. a. det danska postverket gick 
in och skankte en hel ~rssats. Koerna till dessa b~da arrangemang tenderade ocks~ till 
att aldrig sina. Ett mycket populart initiativ b~de bland unga och pensionarer. 

Utbudet av frimarken var, som alltid p~ massor och utstallningaF, foretradesvis 
kanaliserat till arrangorslandets egna. Men som alltid i Danmark, farms det aven gott 
om de gamla koloniernas marken, aven om de riktigt £ina objekten, Atminstone nar 
det gallde fsland, fanns vid tidigare namnda Mngbord. 

fslandsklubben i Danmark ordnade aven ett mote dar samlare fr~ flera olika 
lander under rngra timmar -kunde traffas och prata om fslandsk filateli, samt gora 
varandras bekantskap, vilket ar nog s~ viktigt. P~ lordagskvallen traffades ocks~ ett 
femtiotal samlare pc\ en restaurang i narheten av Forum till en supe under trevliga 
former. 
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Arrangemanget i Forum andades som sa mycket annat i Kopenhamn danskt 
gemyt, och trots trangseln och den nagot slitna lokalen, verkade de allra fiesta av de 
manga besokarna (60 000)) ha valdigt trevligt och koema frarnfOr handlarstanden 
skapade, som alltid nar koer bildas, nagot av en psykos hos de kopsugna samlama. 

Kan vida inte anordna nagot liknande har i Sverige fragar man sig? Knappast 
troligt, trots att ett par lovvarda fOrsok har gjorts av Frimarkshandlarforbundet i 
Norra Latin i Stockholm. Men dar fanns inte den massiva uppfOljningen fran 
handlares och postverks sida och istallet for att fa presenter, kostade det en slant att fa 
komma in i lokalen fOr att beskada harligheten. Att dessutom fa det svenska 
postverket, som ju skall bli affarsdrivande och redovisa miljardvinster, att stalla upp 
och skanka tiotusentals arssatser, ar val en bon att stilla bedja om, trots att en icke 
ovasentlig del av namnda miljarder, emanerar fran samlarnas planbocker. 

Som forstagangsbesokare i Forum frapperas man over det enorma intresse fOr fri
marken som tycks finnas i Danmark, (jag tyckte mig ocksa se nagot av detta pa Nordia 
i Helsingfors i varas) samt den fina anda som genomsyrade hela arrangemanget. Bara 
att som jag tidigare papekat, fa handlare och postverk att stalla upp med kilovaror och 
arssatser, haften och, block och allt vad det nu var, och dessutom i sadana mangder ar 
en hart nar otrolig prestation. 

Jag tror ocksa att i ett sadant fantastiskt utbud av material, hittar alla nagot for sin 
samling! I alla fall gjorde jag det, aven om det sved i planboken. Och hittar man mate
rial, kornrner man tillbaka ar efter ar, vilket gor att Frim~rker i Forum sakert kom
mer att fortleva i manga ar med fler och fler intresserade och fOr alias vart gemensam
ma intresse, filatelins fromma. Och Du, varfOr inte sjalv aka dit nasta ar !!! 

Sekr. 

Kan nagon hjiilpa lorgen? 

Fran var danske medlem Jorgen Steen Larsen har jag fatt ett brev dar han tackar fOr 
var lilla miniauktion i Rapporten med "Jag hade turen att fa nagra mycket vackra 
stamplar till rimliga priser" . Jorgen vill ocksa ha en lista over overblivna objekt, men 
nagra sadana blev det nu inte den har gangen, sa han och alia andra far vanta till nasta 
miniauktion pa brostamplar som prelirninart kommer i juni-nummret av Rapporten. 
Under tiden sticker vi emellan med detta nummers utbud av utlandska stamplar. 

Jorgen skriver ocksa, och jag citerar: Pa senare ar har mitt samlande inriktats pa 
islandska stamplar, som jag fOrsoker samla BH/PA-vis. Det ar en stor och spannande 
uppgift! A v nummerstamplar ar jag intresserad av foljande, som jag hoppas attt 
nagon kan hjalpa mig med; 

Nr 21 pa Chr. IX Nr 21 anvand fOre 1910 
Nr 53 pa Tva kungar Nr 55 pa Chr. IX 
Nr 67 pa Chr. IX Nr 71 anvand fore 1931 
Nr 96 anvand efter 1947 Nr 112 anvand efter 1913 
Nr 114 pa Chr. IX Nr 125 anvand efter 1916 
Nr 175 pa Chr. IX Nr 183 anvand 1907- 1920 
Nr 199 anvand efter 1920 Nr 211 anvand efter 1945 
Jag vet att de perioder jag soker kan vara svara att finna. 
Tackar pa forhand for Din hjalp! Jorgen. 

Ja har ni nagon av de har nummerstarnplarna over att salja, sa tag kontakt med, 
Jorgen Steen Larsen, Caroline Amalienvej 112 b DK-2800 Lyngby. 
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Nagra tillriittaliigganden 

Fran Anker Jonsson i Malmo har jag fMt nagra papekanden angaende nagra av mig 
angivna artal, pa dels Grimsbys Shipletter-stampel, som Anker sager sig ha sett av
stamplad 1937, dels stampeln Hull Shipletter som han misstanker kan ha funnits 
tidigare an 1894. 

Och visst har han ratt! Ibland behover man inte ens ga over an efter vatten! I min 
egen samling har jag ett brev med Grimsby-stampeln redan fran 1936, (Det brevet 
kopte jag pa Nordia 93 i Helsingfors, alltsa efter det att artikeln skrevs nagon gang ar 
1992) och i Robertssons fantastiska bok om de Brittiska Shipletter-stamplarna kan man 
lasa, att Hull-stampeln minsann borjade anvandas redan 1888. 

Jag maste darfor be alia intresserade att andra de felaktiga artalen i forra Rapporten, 
samt liksom Anker stadse gora mig uppmarksam pa felaktiga artal och andra tokig
heter som jag skriver! 

GRUViSBy 

A. Ste IIi n g,si!IP-LtnrR 

Valgaardsvej 2, 

K0benhavn-Valby. 

Nagot om den isliindska posthistorien 

For nagra ar sedan, nar jag satt och bladdrade i en gammal "The Posthorn" ( det vill saga 
det samlande organet fOr Skandinaviensamlarna i U.S.A) fran 1979 hittade jag plotsligt en 
intressant artikel av Wayne B. Sommer, dar han skriver om Islands forsta postvasen och 
om hur forhallandena var pa den tiden pa var visserligen sagensomsptinna, men inte 
alltid sa manniskovanliga 0. 

Man kan forresten, efter att ha sett Korpen flyger och andra fslandska filrner i samma stil 
dar man slar ihjal varandra med friskt mod, undra hur i all varlden det over huvud taget 
blev nagra manniskor over for att befolka landet? Forrnodligen var inte verkligheten lika 
ra som pa film! 

Den har oversattningen gjorde jag redan 1992, lagom till var jubileumsutstallning i 
Postmuseum, dar den delades ut till besokarna. Men da endast en brakdel av vara med
lemmar hade mojlighet att besoka Postmuseum och da artikeln ar mycket intressant, 
tycker jag att det ar pa sin plats att ta med den i Rapporten 



7. 

Islands forsta postvasen 

Av Wayne B Sommer 

En oversattning fran the Posthorn 1979 av Per Olav Abrahamson 

Oet forsta organiserade postvasendet i island skapades ar 1776 genom en kungorelse 
fran kungen av Oanmark, som paden tiden aven var regent i island. Denna histo
riska handelse hogtidligholls ar 1976 med utgivningen av tva frimarken och en 
minnesstampel. Texten pa bada markena ar densamma, narnligen ett citat ur 
kungorelsen pa danska. Den lyder: "Till var alskelige Lauritz Andreas Thodal, var 
guvernor over island och viceguvernor over de sodra och vastra distrikten, och var 
alskelige Ole Stephensen, var viceguvemor over de norra och ostra distrikten, 
angaende upprattandet av ett postvasen i island". 

Men det var harda tider i detta land, dar jordskalv, epidemier, vulkanutbrott och 
daligt vader, forutom olyckliga politiska och ekonomiska omstandigheter var var
dagsmat. Invanarantalet var paden tiden endast cirka 50 000. Tio ar senare 1786 hade 
invanarantalet minskat till 35 000, beroende pa ytterligare lidande och dod vid ett 
va.Idsamt vulkanutbrott. Akrarna forgiftades och livsutrymmet decimerades sa att 
manga manniskor svalt ihjal. Trots detta, bestamde sig de overlevande att stanna kvar 
i sitt svarovervinnerliga hemland, aven om tankar pa att overge och utrymma landet 
fanns, speciellt da i Oanmark. 

Ytterligare forstaelse for svarigheterna att uppratta ett postvasen far man, nar man 
inser att detta fatal manniskor bebodde en areal av endast 20 000 kvadratkilometer 
eller 20% av landets totala areal om 103 000 kvadratkilometer. Resten av landet bestar 
av en hoglandsplata med berg, joklar, vulkaner, stenoknar och med manga svarpas
serade alvar. Befolkningen var glest boende framst efter kusten, men aven i dalarna 
dar gras och buskliknande trad funnit fotfaste. Man kan utan att overdriva saga att 
godstransporter pa land var mycket svara, liksom sjotransporter i de efter vulkan
utbrottet kvarvarande, fataliga oppna baterna. 

Paden tiden fanns fa, om ens nagra samhallen. Reykjavik., som sedermera blev 
stad, hade da endast 302 invanare. Postservicen var beroende av fot och hasttran
sporter mellan de gardar, dar bonden av danskarna utsetts att vara ambetsman och 
skatteindrivare. Kungorelsen namner 19 gardar vid namn, inklusive guvernorens 
residens Bessastadir, genom vilka all kommunikation skulle passera. Kartan nedan 
visar de gardar och postrutter som etablerades 1776. Endast en av dessa ar nar detta 
skrives ode, (Ingjaldsh611) . Pa Budardalur harstammar agarna annu i dag fran ambets
mannen pa den tiden, Magnus Ketilsson, vars grav och monument finns pa platsen. 
Guvernorens hem, Bessastadir, har varit de fslandska presidentemas bostad sedan 
1944. 

fslanningama var forst och frarnst och sedan sekler huvudsakligen bonder, med 
far, hast och boskapsuppfodning som huvudnaring. Fisket var en bisyssla under 
mellansasongerna. Utrikeshandel forekom, men sadan sjOfart minskade, beroende pa 
bristen pa timmer for reparation och nybyggnation av batar. Oetta gav tillfalle fOr 
handelsman fran Norge, Tyskland och England att gora affarer i island, till dess att 
Oanmark inforde monopol for handeln med island 1602 sa att endast danska kopman 
med kunglig licens fortsattningsvis kunde etablera sig dar. Oetta monopol utarmade 
islannigarnas forsorjningsmojligheter till enbart overlevnad under mer an 100 ar. 
Guvernorens residens blev symboliskt huvudstad. Alla fartyg till och fran Danmark 
anlopte dess hamn. Listorna over postruttema utformades sa att postiljonerna anlan
de till Bessastadir vid ungefar samma tid fran de olika distrikten och att deras an-
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komst synkroniserades med avg~ngen av fartyg destinerade till Kopenhamn 
Det tog dock Mskilliga ~r efter kungorelsen innan fslands posvasen borjade att fun

gera. Naturligtvis fanns det m~nga fragetecken, speciellt betraffande finansieringen. 
Men aven ovilligheten bland befolkningen att ata sig uppdragen var problematisk. 

Emellertid gjorde den forsta postiljonen sin resa over det vastra distriktet ~r 1782. 
Detta blev den enda resan det ~ret. Ar 1783 gjordes en resa over delar av det norra 
distriktet och foljande M gjordes tre resor, vardera fr~ det norra, sodra och ostra 
distriktet. Darefter gjordes tre resor per ~r over alia distrikten. Listan var som fOljer: 

1. Norra rutten 
A vg~r fr~n Ketilsstadir 
Krossavik 
Hedinshofdi 
Espih611 
Vidivellir 
Geitaskard 
Hjardarholt 
Bessastadir 

2. Sodra ru tten 
Avg~r fr~n Krossavik 
Ketilsstadir 
Hoffell 
Vik 
M6eidarhvoll 
Oddgeirsh611 
Bessastadir 

3. Vastra rotten 
AvgM fr~n Reykjarfjordur 
Hagi 
Budardalur 
Hjardarholt 
Bessastadir 

4. Sncefellsnes-rutten 
A vgAr fran Ingaldsh611 
Borgarholt 
Hjardarholt 
Bessastadir 

20 jan. 
25, 

1 febr. 
7" 

12 , 
18 , 
26, 
borjan av mars 

slutet av jan. 
1 febr. 
8" 

16, 
22, 
28, 
borjan av mars 

10 febr. 
16, 
24 II 

26, 
borjan av mars 

20 febr. 
20 II 

24, 
borjan av mars 

1 maj 
6" 

15, 
20, 
25, 
31 , 

8 juni 
borjan av juni 

borjan av maj 
5 maj 

12, 
16 , 
22, 
28, 
borjan av juni 

12 maj 
18 II 

22 II 

24, 
borjan av juni 

20 maj 
20 II 

24, 
borjan av juni 

borjan av sept. 
16 sept. 
20, 
28, 

5 okt. 
8" 

14 , 
slutet av okt. 

slutet av aug. 
1 sept. 
1 , 

12 , 
22 II 

28 II 

borjan av okt. 

24 sept. 
30 II 

4 okt. 
6" 

slutet av okt. 

4 okt. 
411 
8" 

slutet av okt. 

En begransning av postservicen, beroende p~ utformandet av kungorelsen var, att 
om inga tjanstefOrsandelser farms att sanda, gick inte postiljonen sin rutt, Privata brev 
fick d~ vanta till nasta tur, eller till dess att avsandaren traffade n~gon resande som 
kunde tamed hans brev. 

En annan underlMenhet i kungorelsen och i senare taxebestammelser, var avsak
naden av portokostnader for privata brev mellan fsland och Danmark. Uppenbart ar 
att ingen tankt p~ detta d~ kungorelsen skrevs och naturligtvis var alla tjanstebrev 
portofria b~de innom och utom landet. Efter ett par ~r inrattades dock portotaxor for 
privat post till Danmark, att samstamma med utlandsportot fr~n Danmark till dess 
kolonier och Norge. 

Listan for inlandsportot m~ste ha varit per brev, d~ inga vikter ar omnamnda i 
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7 0. 

bestammelsema. Det ar odes~ forv~nande att finna att inget finns namnt betraffande 
avsandandet av brev till lander utanfor Danmark. Detta tyckte islanningama begran
sade deras mojligheter att etablera affarskontakter utomlands, men det verkar som att 
de i det fallet behandlades p~ samma satt som danskarna sjalva, som var tvungna att 
ha speditorer (s~ kallade forwarding agents) i Marsille eller Venedig fOr att sanda post 
till Afrika, samt i Amsterdam eller London for post till Asien eller Amerika. 

Kungorelsen av ~r 1776 sade bara att "taxor for privat post skall inforas", lamnande 
oppet for guvemoren och hans tjansteman att ordna detaljerna. P~ grund av tidigare 
namnda forseningar, drojde det dock till 1779 innan guvernoren kunde ta itu med 
dessa portotaxor. Basen var 2 skilling (sk.) for lokalporto och ytterligare 2 sk. for varje 
sysla som passerades. Till exempel p~ norra rutten; om brevet utgick fr~n Bessastadir 
uttogs foljande taxa: till Hjardarholt i Myrasysla 2 sk, till Budardalur i Dalasysla 4 sk, 
till Hagi i Bardarstrandarsysla 6 sk och till Reykjarfjordur i fsafjardarsysla 8 sk. Portot 
p~ ovriga rutter behandlades p~ liknande satt med undantag for dar de norra och 
sodra rutterna overlappade varandra langst osterut i landet. Portot dar beraknades i 
viss m~n p~ i vilken riktning posten fordes, darfor att av n~gon oforklarlig anledning 
var portot mellan Hedningshofdi, Espih6ll och Vidivellir endast 1 sk. Om posten 
daremot fordes i andra riktningen, medsols runt on, blev portot 20 sk. istallet for 2 sk. 

Kostnaderna for denna forsta postservice bestod mest av loner till postiljonerna. 
Guvemoren och ovriga tjansteman som administrerade det hela, hade ingen extra 
lOn for detta och var dessuton ~lagda att tillhandah~lla hastar ~t postiljonen om s~ 
behovdes. Nastan 50 ~r gick innan ett brevuppsamlingsstalle upprattades uppe i norr 
M 1846, d~ den lokale prasten anstalldes mot en lOn av 6 riksdaler (Rd.)per ~r. 

Lonen for en postiljon var beraknad for en stracka av cirka 38 km, vilket betrakt
ades som en normal dagsetapp fOr till exempel Alltingsledamoterna vid deras resor 
till och fr~n Thingvellir. Lonen sattes till 1 Rd. per dagsetapp och ~r. Vadret var en 
viktig faktor nar det gallde att berakna den tid som atgick for att forflytta sig mellan de 
olika g~rdarna och listan synes aven ha tagit hansyn till omvagar och faror efter 
vagen. Mycket ar dock ovisst om hur avst~nden bedomdes, men man kan formoda att 
i ett s~ litet land hade de flesta en ganska god kunskap om de geografiska avst~nden. 

Efter det att handelsmonopolet upphorde p~ 1850-talet, okade vikten av god post
service for den kommersiella utvecklingen i Island. Islanningarn tillsatte darfor en 
kommitte for att samarbeta med de danska myndigheterna om de postala problemen. 
Dessa anstrangningar kulminerade ~r 1870 nar danska frimarken och stamplar god
kandes och sandes till Island for att anvandas dar. Ar 1873 fick islanningarna slutligen 
full ansvarsfrihet till att uppratta ett eget postverk samt att anvanda egna frimarken. 

S~ledes blev svarigheterna rned att uppratta ett postvasen i Island borjan till dess 
eget oberoende postverk. Lasaren kan sakert ocksa forsta att denna invecklade historia 
hade stor betydelse, nar Island s~ sm~ingom blev en fri nation. 

En fotnot for att illustrera svmgheterna med att leverera post aven p.;\ 1900-talet, ar 
foljande sjalvupplevda historia, berattad fOr forfattaren av sonen till en'i~ostiljon. 

Ar 1918 var Jens Gudjonsson en ung pojke som bodde med sina foraldrar i Isafjor
dur. Hans far var postiljon och hans distrikt var det avlagsna nordvastra omradet p~ 
andra sidan fjorden. N~gra natter fore det att Jens far skulle gora den tidtabellsenliga 
vinterrutten med posten, hade hans mor en drom, i vilken hennes make omkom i en 
sv~r storm. Hon talade om fOr sin man att hon trodde att dromen var ett omen om en 
olycka och att om han and~ gjorde resan s~ skulle hon lamna honom. Fadem godtog 
hennes varning och skaffade en ersattare att ta hand om den turen. Ersattaren ater
kom aldrig, men pa v~ren hittades han skropp p~ botten av en klyfta. Ett offer for en 
olycka, vilken lika garna kunde ha drabbat Jens far. Denna historia ar mer detaljrikt 
berattad i Historier om postiljoner, utgiven i Akureyri ~r 1942. 



II. 

Tulmiirken samt 1994 ars frimiirksprogram i island 
Jag ar skyldig er en anmalan om 1993 firs sista marken. Julmarkena i valorena 30 och 

35 kr ar ritade av Haldor Asgrimur Elvarsson och avbildar denna gfing de klassiska tre 
vise mannen samt Maria och Jesusbarnet. Markena ar som helhet trevliga, men man 
kan val tycka att konstnaren gjort det vallatt for sig nar han ritade ansiktena pfi figu
rema. De liknar mest streckgubbar! 30 kr-market utkom aven i ett hafte om 10 marken. 

Som jag misstankte i forra Rapporten utkom flygmarkena, precis som tidigare fir, 
aven derma gfing i ny skepnad i form av ett hafte. (Presentsats) Och aven i fir kostar 
emballaget en slant. Inte mindre an 80 kr, och darmed ar val P & S ett av de ffi post
verk som tar betalt (ganska ordentligt ocksa) for forpackningen av sina frimarken. 
Man kan just undra vilket konto som krediteras de slantarna? 

Sfi har aven frfin namnda postverk inkommit information om hur man tanker sig 
att 1994 firs frirnarksprogram skall se ut. 

25/2 2 idrottsmarken. ValOrer 35 & 55 kr 

7 

? 

1 frimarke med anledning av det internationella familjearet: Valor 40 kr 
2 Europamarken. ValOrer 35 & 55 kr 
1 jubileumsark om 4 marken avbildande islands fyra presidenter. 
(Bjornsson, Asgeirsson, Eldjarn och Finnbogad6ttir) 
5 marken visande konst och kulturverksamhet 
1 marke med anledning av IACO:s femtiofirsjubileum. 
(internationella civilflyg organisationen) 

7 I 10 1 miniark med tillagg som gar till Frimarks och Posthistoriska fond en 
" 4 frimarken visande gamla postbfitar (hoptryckta i 8-block ????) 
9/11 2 julrnarken. Valorer 30 & 35 kr, samt formodligen postbfitama i hafte. 
Summa summarum 20 marken, vilket val far anses normalt! Sedan ffir man hop-

pas att idrottsmarkena ar de sista i sitt slag. De har inte gjort nfigon manniska glad! 
Jag villi detta sammanhang namna, att nar detta skrives, har annu ingen medlem 

anmalt sitt veto mot att ffi Ny Frirnerki gratis hem i brevlfidan. Vi i styrelsen tar detta 
som ett tecken pfi att kunna lamna over vfir medlemsmatrikel till P & S och er sekre
terare behover alltsfi i fortsattningen inte bry sin redan hArt ansatta hjarna med 
nyhetsanmalningar av det har slaget. 

ISlAND 

P6ST 
FLUG 
FR(MERKI GEFIN UT 

9. OKT6BER 1993 

MAIL PLANES 
STAMPS ISSUED 9 OCT. 1993 

~ 
P65TUR OC S(Ml 

JQOO ISLAND 
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Arets brev (rem Ib 

D~ jag traffade Ib Schock p~ Frimerker i Forum, bonfoll jag honom, att "som van
ligt", sanda mig en bild av ett annorlunda och intressant brev samt kluriga fr~gor i 
anslutning till detta. Ib,som just d~ var h~rt ansatt av samlare och andra, som ville ha 
sina frimarken varderade, fick visserligen n~got jagat i blicken, men lovade omg~ende 
att fOrsoka hitta p~ n~got. Och haver man sett. N~gra dagar fore jul dimper foljande 
brev ner i sekreterarens brevl~da. For att h~lla v~ra m~nga svenska lasare a jour med 
det valljudande danska spr~ket har jag ocks~ "som vanligt" inte oversatt brevet, utan 
overlater detta at envar. 

For att besvara n~gra av fr~goma denna g~ng, speciellt den spr~kliga, m~ste man 
nog vara fslanning! Jag hoppas darfor att v~ra "infodingar" ar p~ allerten och sander 
mig svaren omg~ende, s~ att de kan redovisas i juni-Rapporten (' k '-' .) e. 11_ • 

KJ(RE VENNER 
UDI ISLANDS-PHILATELI 
OG ANDRE FINURLIGHEDER 

Ref. : IS/ee 

Sa er det jul ig e n - og den varer lige til PASKE! 

JULEN 1993. 

Dato : 

Med tak for forn!i'Jjeligt og udbytterigt samvrer i det 
forgangne ar sender jeg Jer og Jeres familier de 
bedste !llnsker om en god jul og et dejligt nytar 94. 

Her er et PASKE-kort fra 1909 . 

. _..,.._ 

~· 

8 .... 
Brjefspjald. ... :~ ........... . \ \; . 

~: ..... (Carte postale.) 

· Correspondancc : 
. .)( .. · .. 

~ /L .. d-cc 
r 

0 
u 

/ ... .. .. ... ../ 
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~t ufr~nk~ret.brevkort sendt til Danmark- stemplet 
1 ReykJavlk t1rsdag (3.paskedag) 13.4.09 med brostem
~el Bla (R-10), der var i brug fra 5.8.1894-1899 og · 
1gen fra 1906-1912. 
D~ portoen manglede har R.vik pasat T-stempel og 
paskrevet 10 0re med blrek. 
T ~ k s t e n i d i r e k t e , f a r t t i 1 D K v a r f r a. L 7 • 1 9 0 8 11 e d s a t 
t1l 5 ~re (fra 8 ~re) og her er da ~ale om dobbelt 
manglende porto = 10 ~re der er opkrrevet h dt 

· 10 · · . ' os rna a-geren. 1 blakr1dt er paskrevet af udl · ·t 
h t · M 'b ever1ngspos _ use 1 ar1 o. 
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Her er billedsiden af det ufrankerede kort! 

~onu~g~((_?~i:f .. ~~n~ -~,J13!&r:J:\Tk~it£"_fJ.~,-PlJI .. &YBJ!u~;r;~,:,~" - .;_i:L, ~~-~ ~ ~-~~ 
Som bekendt bes!Z!gte kong FREDERIK VIII og hans s!Z!n 
HARALD (Frederik Christian f.l876) Island i 1907. 
De sejlede fra K!Z!benhavns toldbod S!Z!ndag den 2l.juli 
kl.l4 med s/s BIRMA udlant af 0stasiatisk Kompagni 
(0K) og returnerede fra Island sidst i august s.ar. 

De t var pa denne tur stemplet "KONUNGSFORIN TIL 
ISLANDS 19 0 7 11 b 1 e v b rug t - men a f h v em, t i 1 h v ad 
og hvorfor? 

Blev kongen og hans s!Z!n sa glade for denne rejse, 
at de gentog den i 1908? Hvor i Reykjavik er billedet 
taget, hvad er det for en bygning og boede de konge
lige der? 

Det hedder THINGVALLA - THINGVELLIR - THINGVOLLUM -
hvordan hrenger disse endelser sammen? 

Endelig en masse ubesvarede sp!Z!rgsmal ! ! 

Her er et ikke postbefordret kort fra 1907 
med omtalte stempel. 

· 1slenzkt ·i 
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Variant eller ?? 

Fran Helgi Gunnlaugsson i Reykjavik har jag HUt ett brev med atfoljande tva Fri
markets Dag-block frAn 1987. 

Helgi skriver att han kopt en 100-bunt av dessa for att anvanda till frankering. Men 
nar han tittade litet extra noga pa dem, fann han att pa varannat block finns en liten, 
men dock variant. Strax till hoger om den stora stenen i vattnet, 31,5 mm fran vanster 
och 7 mm frAn den undre bildkanten ses nagot som kan liknas vid en bock eller ett V, 
liten men klart synlig fOr blotta ogat. 

Nu ar fragan. Ar det en Aterkommande variant eller finns den bara i Helgis bunt? 
Helgi har varit i kontakt med en "kand frimarkshandlare" i Reykjavik som kollat i 
sina buntar, men inte funnit nagot. En dansk auktionsfirrna finner att varianten ar 
"for obetydlig". 

Sjalv ager jag endast 1 ex. av blocket, men dar fanns naturligtvis ingenting. Men Du 
som har manga block, kanske en hel bunt! Ta och kolla upp om Du har varianten och 
meddela mig om Du hittar nagot! 

Jag skall naturligvis aven lata var specielle variant och flugpricksspecialist, "den 
kande ordforanden fran Goteborg" fa ta sig en extra noggrann titt pa blocket. 

Under alia omstandigheter kommer det ex. av blocket som kornrnit mig tillhanda 
att saljas pa vAr hostauktion den 29/10 Sekr. 

" ~ : ! ~ ~ ' .., ~ ., ~ 

• • . 
• 

. -\ L' CLSTE \1AYER . DI U PI VO C L R 1' 10 BERL:FIORO 1<:\ _\o 

;\GLJ R FRi M E RKI Sl NS o OKTO BE R 1987 · VERD KR 45 

Inliimning till hostauktionen 

Liksom forra Aret planerar vi att aven i Ar ha en storauktion i host och liksom forra 
Aret blir det Goteborgsavdelningen som komrner att hAlla i den! Vad vi behover for ett 
bra resultat, ar som ni fOrstAr bra material. De senaste auktionerna har sAlt mycket bra, 
beroende pa ett intressant material med mycket stamplar och brev. Vad vi nu i forsta 
hand soker ar just sadant. Du som har nagot att salja skall sanda det till, Johnny 
Pernerfors, Bangatan 31, 414 64 Goteborg. Om du ar tveksarn om nagot I kan du ringa 
honom pa 031/14 59 93. Auktionsdatum ar redan bestarnt till den 29/10. 

Kom ihag att satta rimliga priser! Tro inte att nagon idag betalar 50 % av Facit-pris
erna pa ostamplade och postfriska marken da Facit-priserna ar helt orelevanta. Stamp
lade marken daremot, betalas det bra for, forutsatt forstass att det ar ratt starnpel! 

Valkornmen med Din inlamning! Men fore den 31 I 5!! Sekr. 



7 5. 
ROYAL AIR FORCE POST OFFICES 
R.A.F gastade Island redan fore kriget. I ett mycket tidigt skede hade man ocksa gjort 

rekognoseringar for att finna Uimpliga landningsbamor. 
Nar amerikanama avloste brittiska arrnen ar 1942 overtog Royal Navy ansvaret for 

posttjansten i island under perioden januari - mars 1942. Fran denna period 
harstarnrnar sannolikt de fiesta kuvert som har R.A.F-censurstamplar i kombination 
med OFFICIAL PAID eller RECEIVED FROM H.M. SHIPS. 

Ornkring ar 1943 hade R.A.F pa hemmaplan organiserat en egen postservice. HQ 
R.A.F Iceland lydde under R.A.F Coastal Command i England. Detta torde ha paverkat 
beslutet att overfOra R.A.F:s post i fsland fran flottan till en egen posttjanst. En ny om
gang om 4 starnpelstampar togs i bruk. De var cirkulara med R.A.F POST OFFICE upp
till och ett nummer nedtill. 001 och 002 har en enkel ring, 003 ar ej kand och 005 ar 
dubbelringad 

-- -'"~ 

CENSURSTi\MPLAR 
FLVGVAPNET 

O.PEnflllf..a e
(EN""\rt A'-

5 5. ~noA.P """'J 

1945 (May 7~h).R20-5 va~ L b~uk 6~&n 1·an. 45 ~L.e.o · · 
45,och enda~~ numme~ 34. ~ jun~ 

REKOMMENDERADE BREV 

' t.:.::~~~ 
u; ~t;;nt.t1~. · · .,. 

-~-----1· 

Air Coumodore E.J .D. Townesend. 

· Royal ~'i.ir :Gbrce 

liZNLOW, 

~ FEE 
; ~;;_..~fi~::"'; 

:;.. >~~ --- -· '" --. . . ...... - .. . -

7944 (Ju.ty 29~h).Rek.e~Lke~~ 6~&n R.A.F.OOS. 
Kuve~~e~ a~ 66~ cLv L.t~ b~uh . 

-\ 
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R.A.F PO 001 
Avtryck av denna forsta R.A.f- sUimpel ar kanda mellan 6-4-1943- 16-7-1946. 

SAvitt man kunnat faststalla var bara 1 R.A.F - skvadron stationerad i Reykjavik 1946. 
Den 251 :a skvadronen som kom till island den 8:e januari. hade flygplan av typ 
Warwik & Hudson och en del Flygande Fastningar. 

I mars 1944 anlande den 86:e R.A.F - skvadronen till Island som sista brittiska enhet 
under kriget. 

R.A.F PO 002 
I mitten av mars 1943 oppnades detta kontor i Camp Geck, Keflavik. Dessforinnan 

hade flygbasen inte haft ett eget postkontor, utan troligen fMt anlita postservicen i 
Reykjavik. Stampeln har anvants under tiden 20-4-1943-28-11-1944. 

R.A.F PO 005 
Denna dubbelringade stampel har anvants under tiden 28-6-1944- 13-10-1944. 

Kontoret lc\g i Camp Cook i Reykjavik. 

Garnisionerna i Island utgjordes av smc\, spridda enheter. Den normala tilldelning
en av 5 FPO per division var darfor otillracklig. Divisionen fick ett tillskott av 4 FPO -
stamplar med egna nummer, bland andra FPO 2 och FPO 3. Nar brittema ersattes av 
amerikanama under 1942 drogs de fiesta FPO- stamplama successivt in. Senast kanda 
anvandningstid for FPO 307 och FPO 308 ar till exempel april 1942, for FPO 305 juni 
1942 och for FPO 306 december 1942. FPO 2 blev dock kvar till februari 1943. 

Frc\n juli 1940 fick brittisk personal i Island post hemsand ytledes, utan att erlagga 
porto Frc\n mars 1944 skedde denna postbefordran som flygpost. Detta forklarar varfor 
sa fa faltpostbrev ar frankerade. 

Militara operationer i fsland borjade omedelbart efter krigsutbrottet den 3 septem
ber 1939. Den brittiska flottan etablerade en blockad pc\ linjen Gronland, island och 
Faroama. tvian forstarkte ocksc\ blockaden med rninfalt i juli 1939 

I borjan av kriget och till 1942 koncentrerade den brittiska militaren sina opera
honer i Island, men i april 1942 och till slutet av kriget (och aven idag) har USA 
styrkor pc\ on. I Amerika hade man ett talesatt om kriget i fsland: "Huvudproblemet 
att finna nc\got skrivet om kriget i fsland ar att ingenting hande". Den enda krigshan
delsen var nar Kings Own Yorkshire Light Infantery avfyrade 12 skott mot ett fientligt 
flygplan och rnissade. Det storsta problemet var vadret med baracker som blc\ste bort. 
Flygplanen fick forankras med wirar och betongblock. 

Trots vantan pa stridsoperationer var fsland en av de mest strategiska omradena 
under kriget. Det var fran Island som de stora konvojema avgick till Europa och USA. 
Alldeles fore invasionen av Europa har det sagts att den stOrsta koncentrationen av 
fartyg i varldshistorien var upplagda i de fslandska fjordama i vantan pc\ att under
stodja invasionen. 

Islands del av kriget var valdigt imponerande och dess insats skall ej overses. Island 
har inga egna stridande forband, men har en stor fiskeflotta, som genom hela kriget 
och trots det stora hot som de tyska ub<'Hama utgjorde, var dessa bc\tar upptagna med 
att transportera soldater och fomodenheter till Europa och USA samt senare i kriget 
aven till Ryssland. Det var genom dessa anstrangningar som fornodenheter blev 
tillgangliga for de allierade i Europa. 

Sedan 2:a varldskriget har Island varit allierad medUSA och NATO, som en av de 
mest stategiska platserna for NATO:s radarstationer. En rat linje dragen pa kartan 
mellan New York och Moskva gar ratt over Island. Darfor ar de av stor betydelse fOr 
USA:s forsvarssystem mot ett anfall av ryska langdistansbombare eller raketer. 



ROYAL AIR FORCE 

1945 (May 18.th) RAF PO 002 (Camp Ge.c.k,Ke.6iav.Lk). 
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7944 (Aug 22.th) RAF PO 005 (Camp Cook,Re..ykjav-Lk). 

Liten anbudsauktion 

I I • 

Jag tycker att vi aven i denna Rapport skall ha med en liten anbudsauktion av den 
typ vi hade i septembernurnmret! Som omvaxling p~ dieten, tar vi en med utlandska 
sUimplar, som man inte alltfor ofta ser p~ andra auktioner. D~ dessa stamplar ofta blir 
ganska dyra, har vi satt lagsta anbud till en "Selma" (20 kr), vilket and~ ar ofOrskamt 
billigt. Men som p~ auktionen i hostas, fM aven nu marknadskrafterna r~da och den 
som bjuder till ordentligt, f~r sina stamplar. 

For att vAra medlemmar i fjarran lander skall fA sin chans att bjuda, har vi satt sista 
anbudsdag till den 31 I 3 och buden sander Du till vM kassor; 

Lei£ Nilsson, SOdersvik 9074, 761 94 Norrtalje. 
Lycka till! Sekr. 
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