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1968 

Islandssamlare hejl 
Har foljer rapport 1 och 2 sammanslagna. 

Da det beslots, att vi fran nch med i ar aj skulle 
sanda ut protokoll utan i stallet en rapport fyra ganger 
Jm aret, tyckte vi, att detta skulle bli underbart for 
oss "skrivbitraden". Nu finge vi ju god tid att samman
stalla nagot verkligt matnyttigt till foreningens med
lemmar. Och god tid hade vi ju ~cksa - endast fyra skri
velser pr arl Alltsa krop vi ner i idet ech drog vin
terns vita fall over oss och vaknade inte forran till 
"hagg och syren" for att da kr'lnstatera, att nu hade vi 
nog fors~vit oss lite. Foljden blev att det fick bli 
som i lumpen ''en sammanslagen frukes t" vilken vi emeller
tid hoppas skall komma att smaka Er extra g.-,tt. 

Den forsta utlnttningen till '~ovriga medlemmar" 
har nu verkstallts. Att observera ar att endast de 
medlemmar som betalt sin arsavgift har haft ratt att 
deltaga, och da endast c:a halften gjort detta, okade 
ju chanserna for de ovriga betydligt. 

Den lycklige vinnaren blev: 
Nr. 151 Eric Andersson, Eskilstuna 
vilken nu med posten komrner att erhalla det av Bernhard 
Beskow skankta market, Facit nr. 36 Thrir, stamplat pa 
brevstycke. Katalogvarde: 500 krnner. Grattisl 

Vid foreningens sammantrade den 16/5 beslots, att 
de medlemmar som inte betalt sin arsavgift fore den 
1 augusti kommer att uteslutas ur foreningen. De sem 
kanner sig skyldi~a - betala den nu till~ 
ISLANDSSAMLARNA cjo Osterberg, Arata Havsbad, 
104 60 Stockholm 20. 
Postgiro 402957. 
Till de forsumliga bilagges dessutom ett inbetalnings
kort. 

'»tockholm-:sektinnen, Torsdagen 12/9, tisdagen 15/10, 
mandagen 11/11 och tisdagen 10/12. 
Lokal: Folke Lofstroms kontor, Grevturegatan 27, 2tr., 
klockan 19.30. 

Goteborgssektionen, 2:a onsdagen 1 manaden. 
(sept. ev.) oktober, november, december. 
Lokal: Hantverksforeningen, utom decembersammantradet, 
som samtidigt ar julfest och for vilke t lokal annu ej 
ar bestamd. 

Hastens auktion kommer att avhallas, onsdagen 
den 20/11 pa Lofstroms kontor, 6 tr. kl. 19.30 

Tisdagen den 1/10 

Sammantradet mandagen den 11 ncvember. 
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Som bilagor medfoljer: 
1. Utdrag ur Kohls handbok - Christian IX. Forts.foljer. 
2. Komplett forteckning pa av foreningen till dags dato 

kanda Arkhornnummer. 
3. Komplett lista pa tills dato av oss kanda rek.nr pa 

"Balbebrev" 
Ardet nagon medlem scm kanner till ytterligare 

nummer gallande punkt 2 ech 3 ovan, var vanlig med
dela foreningen. 

4. rlesultatlista fran auktionen den 28/5 1968. 
---x---

Det meddelas att brev sandes med helikopter den 10/4.68 
fr~n Kef1avik - Reykjavik. 

Provtryck m.m. Betr. provtryck, fargtryck och essayer, paminnes med
lemmarna om den intressanta artikeln i 1968 ars Facit, 
vi1ken katalog i host kommer med nyupptackter ga1lande 
detta omrade. Vet nagon medlem mer om detta - med
dela forening e n. 

"9rissattning 
pa brev. 

Utgangna fri
marken. 

10 fragor 

I hastens Facit kommer aven fors1ag till prissattning 
av islandska br ev, foreningen ar tacksam for kommen
tarer. 

Foljande frimarken ha efter den 30/10 67. slutsalts 
fran Frimerkjasalan pa Island, namligen Facit nr.: 
374, 380, 386, 390, 398, 420, 421, 425, 426, 437, 438, 
439, 443, 444, 449. 

Vid stockholmssektionens sammantrade i februari hade . 
den en "lo fragor-tav11ng" vilken vi tror kan ha sitt 
intresse for samtliga medlemmar. Rar foljer den. 
Svaren finns pa sista sidan. Glutta ej 1 forvagl 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

Upplagan pa 3 skilling,gra - ar den 
a) 25.000 b) 35.000 c) 30.000 ex.? 
Upplagan pa 8 skilling,brun - ar den 
a) 30.000 b) 40.000 c) 35.000 ex.? 
Upplagan pa 8 skilling,lila, tjanste - ar den 
a) 30.000 b) 25.000 c) 20.000 ex.? 
I serien Alltinget flygpost 1930 finns en hast pa 
en valor. Finns den pa 
a) 20 aur b) 35 aur c) 1 krona ? 
I samma serie finns en bat pa en vRlor. Finns den pa 
a) 20 aur b) 35 aur c) l krona ? 
Valoren plus tillagget pa de fyra valgorenhets
markena 1933 ar for de tre forsta, 10-10; 20-20; 
35-25; aur. Men vilket ar tillagget pa den hogsta 
.ualoren 50 aur? .. ~ .. 
rtur manga torskar ar det pa 35 aur rod ? 
I serien yrken och vyer 1950-54 fragas efter moti
vet pa 1.50 kronor bla. Ar det 
a ) fisktral are b) farskock c) Kaupstadur-Vestmannaeyum? 
Patrycket "Hollandshjalp plus ett artal", ar det 
a) 1951 b) 1953 c) 1952 ? 
"Avlang f argflack bakom kragen"(nr 26 i ark med 
j amna nr.) De tta galler en va lor i serien 1961, 
Islands Universitat 50 ar. Forekommer felet pa 
a ) 1 krona b) 1.40 kronor c) 10 kronrr ? 
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Fdreningen har tankar pa att ordna en utstall
ning i Malmo nasta sasong for att popularisera islans
samlandet. De som aro villiga att stalla upp med 
objekt till denna ombedes att meddela sig med foreningen 
snarast mojligt. 

Pa stockholmssektionens februarisammantrade hell 
Bo Castegren ett foredrag om vulkandn Surtsey. 

Pa goteborgssektionens marssammantrade talade 
Ture Heed om islandsk mytologi. 

beslut fattades pa stockholmssektionens marsmote, 
att islandska posten skulle tillskrivas for att fa 
klarhet i vilka islandska frimarken som fortfarande 
aro frankeringsdugliga. 

Bernhard Beskow visade pa -m sektionens april
sammantrade film fran Island - Surtsey i utvecklings
stadiet m. m. och Folke Lofstrom visade stillbllder 
samt samlingar av stamplat Island. Han foreslog att 
islands stamplar borde klassificeras mer an vad som 
nu ar fallet. Det beslots aven att en farglikare for 
islands aur-marken skulle iordningstallas. 

Pa S-m sektionens majmdte beslots att pa host
sammantradena pa ramar utstalla intressanta filate
listiska orjekt som ror islandssamlandet i sambEmd 
med foredrag harom. 

Den 12/9 visar Ingemann "Provtryck och esayer" 
Den 15/10 visar Besko"'' "Aur i nyanser" 

(En utmarkt analyslampa kommer vid detta tillfalle 
att finnas tillganglig for nyansering. Tag med de 
marken Ni aro tveksamma om.) 

Den 11/ll komme r Jonhammar att stalla ut hel
saker. 

Den 10/12 talar Beskow specialstamplar i sam
band med utstallt material. 

Er alla ISLANDSS AMLAH.E en angenam sommar, bad, sol, 
och angenama drommar om de stora filatelistiska fynd 
Ni hoppas gora - nagon gang. 

Islandssamlarnas kansli 
den 10 juni 1968. 

1. a. 2. b. 3. a . 4. b. 5. a . 6. 25 aur. 7. Ingen. 
8. a. 9. b. 10. a. 


	RP 1-1
	RP 1-2
	RP 1-3-3

