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Hej islandssamlare! 

Styrelsen har pa mote den 28 maj 1973 beslutat att vi 
den 2 december i ar skall halla en offentlig kvalitets
auktion pa Postmuseum. Mer om detta i rapporten. Vi vill 
dock redan i inledningen betona vikten av att inlamnings
arbetet gars omgaende (aven om det ar sommar). Resultat 
fran var forra offentliga auktion (Allting - 72) blev 
mycket gott for inlamnarna, speciellt gallde detta brev 
ocb helsaker. 

Kassoren rapportera dalig betalningsvilja. I bostrappor
ten kommer inbetalningskort att bifogas. De som da inte 
betalar kommer att uteslutas ur foreningen. Vill Du re
dan kolla med Osterberg sa ring 0750/34146. 

Stockholmssektionen 

September = tisdagen den 18 

Oktober = onsdagen den 17 

November = torsdagen den 8 

December = tisdagen den 11 

Program 

Film. Rapport fran 
utstiillning pa Island 

Nyansering 

Visning auktionsob
jekten 

Utlandska stamplar 
(Alla medtar vad de 
bar av detta) 

Lokal: Grev Turegatan 27, 6 tr, kl. 19.30 

Goteborgssektionen : 

2:a onsdagen i manaden. 
Lokal: Hantverksforeningen i GOteborg. 

Halles sondagen den 2 december 1973. 
Lokal: Postmuseum kl. 9.30. 

Sedan forra rapporten bar ytterligare tva nummer blivit 
kanda, niimligen: 169 ~ 295. Totalt kanner vi nu 57 stycken. 
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OFFENTLIG KVALITETSAUKTION 
========================== 

Till var stora gladje kan vi meddela att chefen for Postmuseum, Gilbert 
Svensson, valvilligt stallt lokaler till forfogande for var andra offentliga 
auktion. Vi kommer forutdm auktion pa sondagen den 2 december aven ordna ett 
lordagsprogram. Vi uppmanar darfor vara medlemmar att redan nu boka helgen 
den 1-2 december i ar till ett besok i Stockholm. 

JULHANDLA PA LORDAG / FRIMARKSAUKTION PA SONDAG. 

Program lordagen den 1 december 1973 

Visning auktionsobjekten pa postmuseum inkl. filmforevisning. 

Senare pa kvallen ordnar foreningen subskriberad middag. Darefter inbjudes 
vara medlemmar pa forfriskningar och vickning da Ambjorn Falks fina samling 
kommer att visas. 

Program sondagen den 2 december 1973 

Offentlig kvalitetsauktion pa Postmuseum kl. 9.30. Auktionsforrattare 
Kalle Borin. 

Offentlig kvali
tetsauktion 

Sondagen den 
2 dec. 1973 

Endast objekt 

Inlamning 

Inlamnings
villkor 

INLAMNING M.M. 
============== 
skall anordnas av foreningen. Katalogen, med bildsidor, 
kommer att distribueras i USA, England, Tyskland, Sverige 
samt ovriga nordiska lander. 

halles auktionen. Auktionslokal blir Postmuseum kl. 9.30. 

fran foreningens samlaromraden dvs Island, Danska Vast
indien, Faroarna, Gronland samt Slewvig far inlamnas. 

ar forbehlllet foreningen "Islandssamlarnas" medlemmar 
som har erlagt medlemsavgift. 

Endast fullgoda objekt mottages. Enskilt objekt under 
30 :- minimi forsaljning mottages ej. 

Forsaljningsprovision per salt objekt : 

15 % 
10 % 
7 % 

upp till 
upp till 
over 

1 .000 : -
10 . 000 : -
10.001 :-

Om inlamnares totala forsaljningsbelopp overstiger 5.001:
utgar 10 % och overstigande 10.001:- 7 %. 



Avooja objekt 

Montering av 
objekt 

Sista inlamninss
dag 

Objekten 

Visning 

Katalog 

jtvslutning 
och bilagor: 
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Osalda objekt atergar till inlamnaren och debiteras 
kr 3:- per objekt plus porto att uttagas per postfor
skott. 

ar forbehallet auktionskommitterade, som aven har ratt 
fordra akthetsintyg. 

Objekt skall uppsattas pa kort (garna sonderklippta 
visirblad e.dyl.) och lagges i pergamentkuvert c:a 
155x125 mm. Katlagonummer (enl. Facit) och minimipris 
utsattes. Lista over inlamnade objekt utskrives med ob
jekten i katalognummerordning. Pa listan uppgives om 
postfriskt eller ej. Aven Er uppfattning om centrering 
och tandning. Stamplar klassas och beskrives kortfattat. 

Inlamnade objekt som inte uppfyller ovanstaende fordrin
gar debiteras kr 3:-. 

1 september 1973. 

insandes till Lars Ingemann. Hallvagen 3, 17540 Jarfalla. 

kommer att hallas vid resp. november-mote i Goteborg och 
Stockholm samt lordagen den 1 december pa Postmuseum. 

skall tryckas och beraknas utsandas till medlemmarna ~ 
borjan av november. 

Bilagor till rapporten ar denna gang: 

A. Resultatlista varau.ktionen 

B. Nagot om de islandska nummerstamplarna ( av medlem 
146 Hanner) • 
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