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I-JOSTEN 1971 

Hej islandssamlare! 

Vi borjar denna rapport med en uppmaning till alla 
som inte har erlagt medlemsavgiften. Infor nasta ars 
stora satsning - Auktion och Kvalitetsauktion i mars -
behover vi mycket pengar. En av forutsattningarna for 
att vara ataganden da skall lyckas ar att alla visar 
sig lojala och betalar den ringa avgift vi har fast
stallt. Mer om vad som hander i mars nasta armed
delas i en separat annons under september i ar. 

Avgiften ar 15 :- for Stockholmssektionen (= 08-om
radet), 12:- for Islandsklubben i Goteborg (obs! beta
las direkt till kassoren i Goteborg) samt for ovriga 
7 · -. . 
Betalning sker till ISLANDSSAMLARNA c/o ~sterberg, 
PL 1433, 136 90 Handen. Postgiro 40 29 57. 

Om Du ar osaker om betalning har skett kontakta 
Stig ~sterberg, 0750/34146. Medlemmar som inte betalar 
avgiften kommer att uteslutas ur foreningen. 

Stockho1mssektionen: 

September = 'l'isdagen den 14 

Oktober = Onsdagen den 13 II 

November = Torsdagen den 11 :·~I A. t Lv I 

December = Tisdagen den 14 .:-;' '. , I .! r 

Januari Onsdagen den 12 • ·"' 
t • ~~~I = .. ~..." 

Februari = Torsdagen den 10 som I tl ' I 

samtidigt ar Arsmote. 

Lokal: Folke Lofstroms kontor, Grev Tureg. 29 n.b. 

Goteborgssektionen: 
2:a onsdagen i manaden. 

Lokal: Hantverksforeningen i Goteborg. 

installes till forman for den stora kvalitetsauktionen 
vi ska11 ha nasta ar. Objekten ska11 inlamnas for e 
den 15 november i ar. Mer om detta i specialrapporten. 

Stockholmssektionen: 

18/3 Bernhard Beskow visade sin fornam1iga kron
stampe1samling. Malte Kierkegaard vann som van1igt 
narvaro1otteriet . 

. 
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20/4 Folke Lofstrom holl foredrag om och visade 
silhuetterna. Visning av auktionsobjekten. 
Per V.A. Hanner vann narvarolotteriet. 

25/5 Motet halls hos Malte Kierkegaard som till
sammans med rar fru och sota dottrar bjod pa god 
mat och dryck m.m. Narvarolotteriet vanns av Tore 
Runeborg. 

Ytterligare rek-nummer har iakttagits, namligen 
nr 52, 153. 

Varens utlottning till o~ avriga medleiTL'Tlar 11 kommer att 
ske i septemb er. 

heter en utstallning som har premiar pa Statens 
Historiska museum i Stockholm den 14 september och 
haller pa till 7 november. Museidirektor Olov Isaksson 
meddelar att utstallningen kommer till Goteborg i 
januari for att sedan fortsatta till Helsingfors, 
Oslo och Kopenhamn. Till Reykjavik anlander den 1973 
pa varen. 

heter en bok om Island som utkommer i mitten av s ept em
ber. Den ar skriven av Olov Isaksson och Soren Hallgren 
pa LT:s forlag. Meningen ar att medlemmar i var for 
ening skall fa kopa boken till formanspris. Jfr. sepa
rat information. 

har som vanligt skett under Ax e l Miltanders fortraff
liga arrangemang. I ar reste tre grupper med Loft
leidir. Det basta med resan ar att var och en far ordna 
sina dagar efter eget tycke. 

I samband med arets resa blev representanter fran v&r 
forening inbjudna till president en. Den 19 juni anord 
nade for eningen i Reykjavik ett mote till vilket vi 
inbjods. Malte, var ordforande, inbjod 2 representant er 
till var stora utstallning nasta ar. 

Vidare halls en auktion. Motet avslutades med att al1a 
bjods pa kaffe och smorgas. 

Islandsklubben i Goteborg har skaffat en del bocker 
med ar en. Dessa har donerats till Stadsbiblioteket i 
Goteborg. I genga ld har biblioteket lovat att ge klubben 
en komplett fort eckning over all islandsk litteratur · 
som finns dar. Goteborg ska1l stencilera forteckningen 
sa att den kan distribueras till samtliga medlemmar i 
var forening. 

Miltander meddelar att det aven blir resa till Island 
nasta ar. Vern hade trott annat. 

Fran 1 juli 1971 galler bl.a. f ol jande portosatser for 
post inom Norden: 

20 gr 
100 gr 

rek-avgift 
luftpostti1lagg 

Resultat V~rauktionen 

kr 7.00 
kr 14.00 
kr 16.00 
kr 3.00 per 20 gr. 



Resu1tat1ista fran Foreningen Islandssam1arnas auktion 
den b rnaj 1971 

Objekt nummer Uppnatt pris Objekt nummer Uppnatt pris 

2 56: -· 50 20:-

3 2 5: ·- 51 45:-

5 43:- 52 23: "' 

7 130:- 53 24:-

8 270: ,_ 54 56:-· 
10 306:- 55 20:-

11 55:- 58 45:-

12 60: -- 59 65:-
14 55:- 60 15:-
16 290: ·- 63 125:-
20 100:- 64 30:-
24 36:- 65 50:-

25 30:- 66 55:-
28 70:- 67 25:-

29 40:- 72 4 0: -· 

30 20:- 73 15: -

32 200:- 76 10:-

34 30:- 78 45:-

35 29:- 81 27: .. 

36 30:- 82 40:-

37 57:- 84 25:-
38 48: .. 86 120: -

39 36:- 88 132:-
40 60: -· 89 120: -
41 61:- 91 105: -
42 35:- 93 18:-

43 38: ·- 94 200:-
44 39: - 96 90:-

45 30:- 98 2.4:-
46 32:- 99 80: -· 

47 33 : - 100 80 :-
48 35:- 101 40:-
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