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Hej islandssamlare! 

I denna rapport kommer vi till storsta del att informera om de 
handelser som sker i samband med ALLTING - 72. Vart ordinarie 
arsmote (tidigare bestamt att hallas den 10 februari) ar fram
flyttat till vart april--mote tisdagen den 11. 

Betalning sker till ISLANDSSAMLARNA c/o Osterberg, PL 1433, 
136 90 Handen. Postgiro 40 29 57 . 

Avgiften ar 15 : - for Stockholmssektionen (= medlemmar boende 
inom 07- och 08-omradet) , 12 ~ - for Islandsklubben i Goteborg 
(obs! betalas direkt till kassoren i Goteborg) samt for ovriga 
7 · -
Vi uppmanar samtliga att omgaende inbetala arsavgiften da vi 
f.n. har vissa bekyrnmer med likviditeten. 

Stockholmssektionen ; 

Februari torsdagen den 24 

(Visning av objekten t i ll jubileumsauktionen) 

April 

(Arsmote) 

Haj 

tisdagen den 11 

onsda8en den 17 

Lokal : Falke Lofstroms kontor , 
Grev Tureg. 29 n .b. 
klockan 19.30 

Goteborgssektionen: 

2 : a onsdagen i manaden. 
OBS! februarimotet ?iger rum den 16, da objekten till 
jubileumsauktionen visas. 

Lokal ~ Hantverksforeningen i Goteborg 
klockan 19.30 

Stockholmssektionen ; 

14/9 Bosse Grenstedt kase rade om och visade kart fran islands~ 
resan i juni. Vid Budapest- utstallningen erholl Folke Lofstrom 
Vermeill for DVI och Lasse Ingemann silver for sin AUR- samling. 
Vidare tilldelas "Ambjorn Falk ·s Islandssamling p;uld . Denna sam
ling kommer att visas under ALLTING - 72. 

13/10 Bosse Grenstedt holl ett mycket uppskattat f oredrag ' ~ Erfaren
heter och minnen fran en frimarksaffar pa Karlavagen·' . 

14/12 Folke Lofstrom visade hemma hos sig sin DVI-sa~ling efter 
motet. 



ALLTING - 72 ============ 
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12/1 Diskuterades ALLTING - 72. 

31/1 Extra sammantrqde dar foreningen antog stadgar. Dessa 
kommer att utdelas till samtliga medlemmar i en kommande rapport. 

Goteborgssektionen ~ 

Islandsklubbens ordf. Axe l Mil t<mder beklagar att klubbens sekre
terare Stavegaard p.g.a. sjukdom ej har kunnat hj~lpa till lika 
mycket som ti0igare. netta och att klubbens kassor Bengt Olsson 
har gatt bort _, har medfort vissa svarigheter ?a den administra
tiva sidan. Tom Rinman har ihagit sig l<:assorsuppdraget. 

Utstallningen ISL~~DIA besoker f.n. Goteoorg. Pa invigningsdagen 
d~r klubben var representerad kom det over 2.000 besokare. 

Via klubbens ordforande har stadsbiblioteket i Goteborg tillforts 
ctt halvt ton litteratur om Island. Donator ~r den kMnde filate
listen i Reykjavik Gisli Sigurbjornsson. 

_T:Jtstallning pa Invigning sker fredagen den 3 mars kl. 14.00. Fran invignings-
postmuseum programmet kan namnas foljande : 

Specialstampel 
Specialkuvert 
Specialvykort 

Invigningen forr3ttas av charge d~affaires Sveinn Bjornsson 
(sonson till nuv'l.rande Pt"esidenten). 
Vidare kaseri med bilder av Jon l\ dalsteinn Johnsson fran Reykjavik. 

Utstallningskommissarie Bernhard Beskow meddelar att hangning av 
ramar skall aga rum pa museet kva llarna 2-3 mars. H~r maste alla 
hjalpa till. 
Utst~llare utanfor Star-Stockholm kan s§nda sina blad till 
Beskow c/o Frimi:irkshuset i Stockholm. 

OBS! Varje ram rymmer 12 A-4 blad (Visir). 

Under utsti:illningen kommcr vi att si:ilja boken ·' rs och Eld :' samt 
kuvert och vykort med spccialstamplar fran denna och tidigare ut~ 
st2llningar. Aven frimarkspaket kommer att finnas. 

forestallande isl ~j.nd ska H.r framfor Thingvelli r har tecknats av 
Lennart Ange rfors. Meningen ~ r att vi skall f& en med svensk text 
';Frimi:irl<sutstallning'· samt en med isl.<indsk text ';Frimerkjasyning" . 

Vi har skaffat sarruna specialkuvert och filatelistiska f :trgvykort 
som fanns vid .<\LLTING - 71. 

Priset for sav~ l kuvert och vykort ar 2 ;-. Bestallning sker genom 
att inbetala pengar till vart postgiro 1+0 29 57~ lslandssamlarna 
c/o Hsterberg, PL 1433 . 136 90 Handen. Ange pa talongen vad Ni 
onskar. De som sj a lva har mojlighet att besoka utstallningen kan 
hos vaktmannen kopa savnl kuvert som vykort. 

Foreningen kommer att r epresenteras av tva medlemmar varje lordag 
och sondag. Alla i Stockholm maste stalla upp. Vaktlista kommer 
att sandas ut. 
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kommer att hallas lordagen 4 mars kl. 13.00. Lokal: Karolinska 
Institutets Fysiologiska Forelasningssal, Solnavagen 1. 

sker vid resp. februarimote. 

skall vara Lars Ingemann, Hallvagen 3, 191 48 Jarfalla 
tillhanda senast den 29/2. 

bifogas detta meddelande. Extra kataloger kan rekvireras fran 
Lars Ingemann mot 1 : - 1 frimarken. 

ager rum lordagen den 4 mars kl. 19.30. 
Lokal: von der Lindeska Valven. Vasterlanggatan 68 B i Gamla Stan. 
.KVidsel: Mark kostym. 

kostar banketten inkl. dans till Thorbjorn Ankarstavs orkester. 
Foljande meny har best1Hlts ~ 

Drink 
Forratt : Skaldjurssallad 
Varmratt: Kalkon med graddsas. sallad och gele. 
Dessert : Ananas och persikor i gele med punschgradde. 
Kaffe 

Till for~ och varmratt serveras vin samt till dessert portvin. 

skall skc senast den 28 februari genom inbetalning av 70:-/person 
till postgiro 40 29 57 . Islandssamlarna c/o Osterberg, PL 1433, 
136 90 Handen. 
Glom inte att ange namn pa postgirotalongen. 

ordnas under tiden 20/2 - 20/4 1972. 

Lottpriset ar 2: - /st. Totalt omfattar lotteriet 5.000 1otter med 
over 500 vinster till ett vinstv3rde overstigande 7.000:-. 

l : a pris ar en flygresa Stockholm- Reykjavik t.o.r. Av ovriga hog
vinster kan nawnas Alltingserien kpl. ostamplad. Vinsterna bestar 
bl.a. av 20 hogvinster som inbordes drages efter forsaljningstidens 
utgang. Resterande vinster utlamnas omgaende. 

Lotter kan rekvireras fr an Tony Bjellefors, Birger Jarlsgatan 62,5tr, 
114 29 Stockholm. 08/11 57 65. 
Vi uppmanar samt1iga medlemmar att hjalpa oss att sa1ja lotter. Om 
alla medlemmar s1Ujer 30 letter var kommer vi att kunna salja slut 
lotterna fore utstallningens slut. 

Vi tackar alla som har skankt oss pengar och vinster till lotteriet. 

Om vi har glomt att informera Er om nagot i den bradska vi befinner 
oss i, tveka inte att kontakta de sam finns namnda i rapporten. 

VAL MOTT PA ALLTING - 72! 

Auktionskatalog 
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