
NOVEMBER 1970 

Hej islandssamlare. 

Arsavgiften Betraffande Arsavgiften for Goteborgare vill vi 
beklaga det nAgot dunkla i foregAende rapporter. 
Avgiften ar 12:- per Ar och betalas direkt till 
avdelningen i Goteborg. 

Medlemsreg. En ny forteckning over samtliga medlemmar skall 
sandas ut inom en snar framtid. De som har andrat 
aktuella data bor snarast meddela detta till 
Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62 5 tr., 114 29 
Stockholm. 

Islandsresan Miltander meddelar att allt nu ar klart for som
marens resor till Island. Eftersom platser mAste 
bokas i god tid mAste man vara ute redan nu. "Mille" 
meddelar att resorna gAr tur och retur Goteborg
Reykjavik (Keflavik) med mellanlandning i Oslo. 
Avresedagar blir 11 juni, 18 juni och 25 juni -
i samtliga fall fredagar. Hemresedagar blir 19 
juni, 26 junL och 1 juli. Avresa frAn Torslanda 
kl. 10.45 pA formiddagen med ankomst Keflavik kl. 
15 lokal tid. Aterresa kl. 11.30 med ankomst Tors
landa kl. 17. 15. 

Om Ni kontaktar Miltander sA sander han over an
llalningsblankett. Mark att ni ll:an kombinera (alA 
ihop) flera resor och stanna langre pA Island om 
ni sA ~nskar. Priset ar i samtliga fall 700 kr, 
for flygbiljetten t.o.r. 

For Islandsresorna i juni har rum bokats pA Loft
leidirs hotell. Det ar det enda som har praktiska 
mojligheter att ta emot grupper av det har slaget 
(forutom Saga). De ovriga hotellen i Reykjavik ar 
relativt s111A. 

Rumspriserna pA Loftleidir ar annu inte faststallda 
for 1971 men beraknas i stort sett ligga pA samma 
nivA som i somras, d.v.s. 75 kr. for ett enkelrum 
och 110 kr. for ett dubbelrum, allt inkl. tips. 



Islandsut -

Vill ni bo billigare knn ni sj~lv ordna denna sak 
om ni ~r ute i tid. Ni f~r d~ r~kna med att sl~ av 
avsevart p~ standarden. Skriv i s~ fall till Recep
tionen p~ Hotell Vik, Hotell Borg, Hotell Hoit etc. 
Hotel l Vik>n:ir billigast. D~r kostar ett dubbelrum 
6.5 0 dollar och ett enkelrum 5 dollar plus tips. 
Billigaste dubbelrum~et pA Borg kostar 900 ikr., 
d.v .s. 54 kr plus tips. Toalett och badrum finns inte, 
bara tv~ttfat. 

Ni kan ocks~ bo privat. Vi kan hj~lpa er ordna denna 
sak via Loftleidir har i Goteborg. 

Gronland. Att flyga till Gronland p~ en enda ~arstur 
kostade i s omras 75 dollars och betingar s annolikt 
samma pris 1971. Xven htir bor man i tid bestalla 
platsbil,iett pA planet. Ring till Icel <· ndair i Stock
holm i detta arende. Ni kan namligen boka en plats 
dar. 

Nordlandet. Jag har tagit upp kontakt med turistbyran 
i Akureyri och vantar under hosten f~ besked om resor 
till norra Island, Myvatv etc. Priset for flyg till 
Akureyri t.o.r. blir c:a 200 kr. Priset kan reduceras 
vid en s.k. IT-bestallning. Hotellen ar n~got billiga
re an i Reykjavik. 

Pla~ade utfarder ar definitivt de s sa: till Thing
vellir med lunch p~ Valhalla (stekt, farsk lax~ring), 
till Gullfoss och Geysir, till Hekla och till svavel
kallorn a i Krisuvik samt till vaxthusen i Hv e ragerdi . 
Det blir ocks~ stadsturer. 

Droj ej for lange med er anmalan. De datumstamplas 
namligen efter hand som de anllinder. Efterso m 45 
personer antytt att de amnar folja med kan al lt s~ 
en grupp ratt snart bli fullbokad. Att vid Arsskiftet 
forsoka ut oka antalet ar helt orealistiskt. Flera 
av flygplanen ar redan nu fullbokade. Dett a beroende 
p~ att vi flyger med amerikaplanen. 

atallni n g Islandsklubben i Goteborg arrangerar 9-10 januari 
1971 i samarbete med Motivklubben en utstallning som 
f~r namnet ALLTING 71. Planerna ar redan nu lAngt 
avancerade. 

ALLTING 71 forlaggs till Hantverksforeningen, dar 
klubbarna hyrt ett helt vAningsplan. Islands general
konsul i Goteborg 9 Bjorn Steenstrup, invigPr. 

Utstallningen visar inte bara klassisk filateli utan 
bygges till star del upp kring de islandska motiven. 
Sevardheter som Geysir, Hekla och surtsey kommer att 
popularvetenskapli~t beskrivas, sett ur filatelis
tisk synpunkt. Xven islandska produkter skall visas. 
Med andra ord: det blir en star satsning. 



Vykort 

Furulond 

Goteborgsklubben hopp Rs fe tva sp~cialstamplar, 
ef t ersom ena dagen tillagnas motivklubben och den 
andra Islandsklubben. F5rslagsvis blir det rektan
gulara stamplar med ordet G5teborg Bverst och dar
under Hvrig text samt langat ner ALLTING 71. Till 
hHger visas pl ena stampeln en kurta ~ver Island, 
pl den andra ett vikingaskepp. 

GBteborgarna hoppas att sl mAn g a som mbjligt kun be
s~ka deras PXpo. Pro j ektet ska l l finansieras med 
hjalp av en tombola med ett l ottpris pl 2:-. Vinst
vardet kommer att overstiga lottvardet. Forsta pris 
ar en flpgresa Gotebo r g- Reykjavik t.o.r . till 
sommaren i samband med specialresorna . Vidare: tvl 
flygbiljetter t.o . r . Goteborg- Kopenhamn , tvA FDC 
som signerats av Islands tvl senaste presidenter 
Kristjan Eldjain och Adgeirsson~ ett 20-hafte 20 Kr. 
svanar (nom.v. 40 0 :-) 9 JUbileumsskriften frAn 19 0 5 
till svenska frimarkets 50-lrsjubileum (ett illus
trerat och eftertraktat praktverk pl over 300 sidor), 
presentkort pl resa 300:-, rymdfoto~lafi over Island 
och Skandinavien (glva frln Houston). Och sA vidare . 

Ni kan bestalla letter, som isl fall sands till er 
mot postforskott. Det gAr bra att kontakta Islands
klubbens ordf. i Goteborg , Axel Miltander, Norden
skioldsgatan 19, 413 0 9 Goteborg. 

Islands framste fila t el i st y Jonas Hallgrims s on, kom
mer till Goteborg i samband med utstallningen ALL
TING 71 i b~rjan av januari. 

I samband med utstallningen Filex 1967 lat FF 
(Felag Frimerkjasafnara i Reykjavik, framstalla ett 
antal vykort i offsettryck . De ar i farg och "vyerna" 
bestir av objekt ur Hans Hals samling. Fyra olika 
existerar, namligen med avbildad~ fyrblock av tvA-, 
tre-, och fyraskillingarna samt ett skillingbrev. 
G~teborgsklubben har ~vertagit restup plagen och 
kommer att saljR korten for 50 ore st . pa ALLTING 71. 
Den lilla vinst som ev . uppstlr pl denna forsalj -
ning skall hjalpa till att finunsiera e~~n~mang e t. 
Kort kan bestillas frAn Mi ltander om n i inte ha~ en 
chans att ta er till Goteborg. Han ser helst att 
bestillningen inte understiger en tia (d.v . s. 20 kort). 

Frimerkjanna Av Thorstenssons bot finna nigra signerade ex. kvar. 

Islenzk 
Frimerki 

Pris 20 kr. 

1971 lrs edition, ar slutsald men Miltunder beraknar 
fl en sandning till. Pris 10 kr. 

Islandssamlarnas kansli 

Aukt i onslista 
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