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Hej islandssamlare! 

Har kommer tidigare annonserad information om varens 
auktion och utstallning. Men forst nigra tillagg och 
rattelser till hostrapporten. 

for Stockholmssektionen ar 15:- men inte bara for 
medlemmar boende inom 08-omradet utan aven inom 
07-omradet. Med andra ord skall hela Star-Stockholm 
ingl i Stockholmssektionen. 

Vid septembermotet beslot Stockholmssektionen fol
jande program vid de kommande motena: 
13/10 Foredrag av Bosse Grenstedt 1'Erfarenheter och 

minnen fran en affar pa Karlavagen 11
• Dessutom 

diskussion om utstallningsmontering. 

11/11 Folke Lofstrom visar sin DVI-samling. 

14/12 Falke Lofstrom visar kommande gava till Post-
museum. 

12/1 La sse Ingemann visar sin Aur-samling. 

10/2 Arsmote samt visning av objekten till Kvali-
tetsauktionen. 

i hostrapporten meddelade vi att 2 representanter 
fran Felag Frimerkjasafnara hade inbjudits till 
varens utstallning. Vi glomde da att meddela att 
detta beslots pa ordinarie maj-mote hos var ordf. 
Malte Kierkegaard den 25.5.71. 

har, forutom att han ar var forste standiga medlem, 
aven blivit var forste hedersmedlem. 



ALLTING - 72 har blivit var officiella beteckning pa utstall
ningen i var. Detta anknyter till Goteborgssek
tionens Allting - 71. Vi har funnit att namnet ar 
vart att bibehalla aven for kommande utstallningar. 
Darigenom far vi specialstamplar med samma tema for 
utom artalet. 

Arbetsutskottet for Allting - 72 bestar av foljande medlemmar: 

Ordforande Malte Kierkegaard 

A. Utstallnings-
kommissarie Bernhard Beskow 

B. Kvalitets-
auktion 

c . Jubileums-
bankett 

D. PR 

E. Ekonomi 

Fredagen den 
3 mars 1972 

Specialstampel 

Vykort 

Utstallnings
villkor 

Lars Ingemann med hjalp av Tore Runeborg och 
Kalle Borin 

Tony Bjellefors 

Arbetsutskottet + Axel Miltander 

Per V. A. Hanner 

A. UTSTXLLNING PA POSTMUSEUM ----------------------------------------------------------
kl. 14.00 sker invigning av utstallningen pa Post 
museum. Utstallningen pagar under hela mars. 

skall ansokas om. 

med samma motiv som fanns till Allting ~ 71 kommer 
att saluforas med eller utan specialstampel av vakt~ 
man fran Postmuseum samt foreningens medlemmar som 
skall finnas narvarande under helgerna. 

Grundtanken med utst a llningen ar att den inte skall 
vara personlig. Vi kommer inte att namnge utstallarna. 
Vi tycker, att vi bland foreningens medlemmar, har 
ett sa gott material, att vi skall kunna visa alla 
omraden av islandsk filateli. Vi hoppas darfor att 
samtliga medlemmar vill stalla upp och delta med 
vad vi tror de har for specialomraden. Foljande upp 
stallning ar ingen definitiv forteckning over ut
stallare och omraden, utan endast ett forsok att pa 
snabbaste satt fa fram det onskade materialet. De som 
inte finns medtagna i forteckningen, men som vill 
vara med inom de uppraknade omradena eller ytterligare 
omraden maste kontakta utstallningskommissarien. 

Forslag till omraden 

Skillingar 
Aur-marken 
I GILDI 
Thrir 
Christian IX 
Dubb e lhuvud 

Materialinlamnare 

A. Falk I Svinth 
Ingemann 
Svinth 
Ingemann 
Bj e llefors 
Osterberg 



Montering 

Vagra objekt 

Kostnaderna 

Materialin
lamnare 

Forslag till omraden 

Silhuetter 
Christian X 
Zeppelin 

Hopflug 
Landskap 
Allting 
Gullfoss 
Geysir 
Fiskar 
Tjanste 

Rest en 

Specialomraden 

Helsaker 

Militar 
FDC 
Antigua + Lapidar 
Kronstamplar 
Nr-stamplar 
Schweitzerstamplar 
Islandska stamplar pa 
utlandska marken 
Utlandska stamplar pa 
islandska marken 

Forfilateli 
Flygpost - spec. brev 
Tollur, Greidslu, Orlof 

Haft en 
Julmarken 
Avarter - forfalskningar 
Essayer - provtryck 
Specialstamplar 
Kart or 

Materialinlamnare 

Lofstrom 
? 
Bjellefors I Ingemann I 
Andersson 
Hanner 
? 
Ingemann 
Stavegaard I Gustavsson 
Engstrom 
Stavegaard 
Ringertz 

Gemensamt 

Jonhamrnar I Ostergaard I 
Beskow I Osterberg 
Beskow 
Runeborg I Ingemann 
Lofstrom I Beskow 
Hegland I Beskow /Lofstrom 
Hanner I Hegland /Lofstrom 
Hegland I Beskow 

Geill I Ingemann I Beskow 

Ingemann I Beskow I 
Lofstrom 
Beskow I Lofstrom 
Beskow I Ingemann 
Beskow I Jonhammar I 
Gustavsson 
Beskow 
Ingemann I Beskow 
Ingemann 
Inge;nann I Geill 
Ingemann 
Ingemann I Beskow I 
Gustavsson 

skall ske pa VITA VISIR om inte annan godkand ut
stallningsmontering finns. 

Jr forbehallet utstallningskommissarien. 

betraffande transport och forsakring till och fran 
Stockholm maste bestridas av resp. materialinlamnare. 
Forsakringsvardet i utstallningslokalen garanteras 
av Postmuseum. 

skall kontakta Bernhard Beskow, Bondegatan 16 A 4tr~ 
116 33 Stockholm scnast 31.10.71 om intre sse for 
deltagande finns. Vi vadjar till ovan namngivna med
lemmar att kontakta denne. 



Offentlig kva
lltetsauktlon 

Lordagen den 
4 mars 1972 · 

Endast objekt 

Deltagande 

InUi.mnings-· 
villkor 

Avboja objekt 

Montering av 
objekt 

Sista inUi.m
ningsdag 

Objekten 

Visning 

Katalog 

B. KVALITETSAUKTION ----------------------------------------
skall anordnas av foreningen i samband med invig
ningshelgen av Allting - 72. Katalogen,med bildsidor , 
kommer att distribueras i USA, England och Tyskland 
samt till vara medl emmar. 

halles auktionen. Preliminart skall auktionslokal 
bli Karolinska Institut e t med start kl. 13.30. 

fran foreningens samlaromraden dvs. Island, Danska 
Vastindien , Faroarna, Gronland samt Slesvig far 
inUi.mnas. 

ar forbehallet foreningen 'II Is landssamlarnas 11 med
lemmar som har erlagt medlemsavgift. 

Endast fullgoda objekt mottages. Enskilt objekt under 
20:- minimi forsaljningspris mottages ej. 

Forsaljningsprovision per salt obj ekt: 

15 % upp till 1.000:-
10 % 11 

;y 10.000:-
7 %over 10.001: -

0salda objekt atergar till inlamnaren och debiteras 
kr 3:- per objekt plus porto att uttagas per post 
forskott. 

ar forbehallet auktionskommitterade, som aven har 
ratt fordra akthetsintyg. 

Objekt skall uppsattas pa kort (garna sonderklippta 
visirblad e.dyl.) och l2ggas i pergamentkuvert c :a 
l55xl25. Katalognummer (enl. Facit) och minimipris 
utsattes. Lista over inlamnade objekt utskrives med 
objekten i katalognummerordning. Pa listan uppgives 
om postfriskt eller ej. Aven Er uppfattning om centre
ring och tandning. Stamplar klassas och beskrives 
kortfattat. 

Inlamnade objekt som int e uppfyll er ovanstaende 
fordringar debiteras kr 3:-. 

15 november 1971. 

insandes till Lars Ingemann, Hallvagen 3j 
175 00 Jakobsb erg. 

kommer att hallas i Stockholm. Dessutom pa ordinarie 
januarimote i Goteborg och Stockholm. Ev. kan sar
skild visning ske efter overenskommelse m2d Lars 
Ingernann. 
OBS! ingen visning pa auktionsdagen . 

skall tryckas och beraknas utsandas till rnedlernmarna 
forsta veckan i f ebruari 1972. 



Lordagen den 
4 mars 1972 

Kostnaderna 

Lotteripriser 

Gavor 

Penninggavor 

2 medlemmar 

15 november 

Avslutning 

Bilaga 

C. JUBILEUMSBANKETT ----------------------------------------
skall vi tillsammans fira foreningens 10-ars jubileum. 
Lokal ar bestalld i Gamla Stan och beraknas borja 
kl. 19.30. Dvs. man hinner lagom byta om efter kvali
tetsauktionen. Vi aterkommer med narmare informationer 
i borjan pa nasta ar. 

E. EKONOfvii ----------------------
for utstallning och auktion och darvid sammanhangande 
utgifter skall inte bestridas av foreningens nuvarande 
medel. Vi hoppas att intakterna fran auktionen och 
ett lotteri skall tacka alla kostnader. 

hoppas vi att vara medlemmar vill hjalpa till och 
skanka. Vi har tankt oss att vinsterna skall ut-
goras av frimarksobjekt; men detta ar inte nodvandigt. 
Vi ar aven tacksamma for penninggavor om Ni vill hjal
pa foreningen men inte har nagot att skanka som 
lott erivinst. 

emottages tacksamt till Tony Bjellefors, Birger 
Jarlsgatan 62 5trj 114 29 Stockholm eller annan i 
arbetsutskottet. 

insattes pa foreningens postgiro 40 29 57 Islands
samlarna c/o Osterberg 1 PL 1433) 136 90 Handen. 

har meddelat oss ett visst belopp att stallas som 
garanti for att tacka ev. forluster. 
Vi tackar for detta. 

ar sista dagen d~ vi maste veta vilka priser som ar 
skankta for att klara av lotteriansokan. Hjalp oss 
att halla denna dag. 

Vi hoppas att vi har informerat Er om vad som skall 
handa nasta var. Kontakta garna oss om Ni vill fraga 
om nagot. Har Ni ytterligare ideer sa hor garna av Er. 
Allting - 72 gor att vi f.n. inte hinner fortsatta 
med utgavor av Kohls handbok. Om nagon vill hjalpa 
oss med filatelistiska manus medan vi arbetar med 
detta, sand in dem till Tony Bjellefors. 
Vi bifogar ny komplett medlemsforteckning per 
30.9.71. Som synes fattas telefonnummer for manga med ·
lemmar. Vi uppmanar Er att meddela ev . korrigeringar 
till Lars Ingemann. 

Medlemsfortecknine 
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