
Kommande 
sammantraden: 

Offentlig kvali
tetsauktion samt 
lordagstraff 

RAPPORT 

HOSTEN 1973 (4 

Hej islandssamlare! 

Ater en sommar har gatt och ater har vi haft en lyckad 
resa till Island ordnad av Goteborgsklubbens ordforande. 
Denna gang i samband med den stora utstallningen ISLAN
DIA 73. Vi i foreningen borjar bli lite traditionsbundna. 
Goteborgsklubben ordnar resor till Island och Stockholms
avdelningen fortsatter med sina auktioner. Snart stundar 
foreningens andra kvalitetsauktion. Vi tror att denna 
uppdelning ar lyckad dock skulle man onska att foreningens 
medlemmar kunde traffas lite oftare utanfor det egna 
boende-omradet. Som det nu verkar traffas man sakrast pa 
Island. Darfor borde man forsoka ordna en traff arligen 
for att pa sa satt fordela det stora kunnandet pa vart 
samlaromrade. Det har visat sig att endast ett fatal har 
tid och intresse att sammanstalla artiklar som kan sandas 
ut till medlemmarna. 

Stockholmssektionen 

November = torsdagen den 8 

December= tisdagen den 11 

Program 

Visning auktionsobjekten 

Utlandska stamplar 
(Alla medtager vad de har) 

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

Goteborgssektionen: 

2 :a onsdagen i manaden. 

Lokal: Guldhedsgarden i Goteborg. 

ordnas forsta lordagen och sondagen i december i Stockholm. 

Auktionen halles sondagen den 2 december pa Postmuseum, 
Lilla Nygatan 6, klockan 10.00. Auktionsforrattare Calle 
Borin. 

Visning av objekten sker forutom pa ordinarie manadsmote 
i Stockholm och Goteborg delvis pa Postmuseum lordagen den 
1 december under ordinarie oppethallande (10-14). 
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Darefter mellan 16-18 kommer alla medlemmar utanfor Stock
holmsomradet (08-omradet) att inbjudas till ett litet 
party hos Tore Runeborg dar Holger Crafoords prisbe
lonta samling kommer att visas. Om vi sager Ambjorn Falk:s 
samling sa vet alla vilken samling vi avser. 

till detta skall ske till Arkitekt Tore Runeborg senast 
den 20 november. Hans adress ar Birger Jarlsgatan 66, 
114 20 Stockholm. Tel.nr bostaden 08/21 05 66, arbetet 
08/22 37 40. 

har var ordforande Bernhard Beskow fa.tt, namligen 
Sturegatan 19, 114 36 Stockholm, telefon 08/21 94 62. 

blev den storsta hittills med 83 deltagare, varav ett 
50-tal passade pa att besoka aven Gronland. Resan gynnades 
av ett stralande vader. Utstallningen ISLANDIA 73 var val
organiserad och hade mycket att erbjuda. Den besoktes av 
17.000 personer. 

Besoket i Reykjavik 
inleddes storstatligt med att hotell Borgs kallarmastare 
Pjetur Danielsson arrangerade ett helakta islandskt smor
gasbord, vars make sallan skadats. Dar fanns alla landets 
lackerheter fran hankijott till haj och val. Till festen 
inbjod Stockholms- och Goteborgsklubbarna ett antal fram
staende filatelister med fruar sa. att vi redan fran forsta 
stund skulle bli bekanta med dem. De inbjudna var Jonas 
Hallgrimsson, ordforande i Felag Frimarkjasafnara, Halldor 
Sigurthorsson, vice ordf. i samma forening, Jon Adalsteinn 
Jonsson, som bl.a. skrivit den handbok sam snart utkommer, 
Jon Skulason, Islands postgeneral, Rafn JUliusson som ar 
postfullmaktig och har mycket med forbindelserna med Sverige 
att skaffa, samt Gudlaugur Saemundsson, utstallningens 
kommissarie. Bland de inbjudna var ocksa Loftleidir-direk
toren Sigurdur Magnusson, sam samma dag overgick till ett 
nytt jobb och blev Islands turistchef, samt president 
Kristjan Eldjarns handsekreterare Birgir Moller, som repre
senterade den islandska nationen. 

planeras nu som bast. Avresedagen blir omkring 10 juni. 
Rum ar bokade for 10 dagar men givetvis med mojligheter 
for enskild resenar att stanna kortare eller langre tid. 
Hemresedagarna far namligen var och en sjalv bestamma. Vi 
kommer att vara i Reykjavik pa nationaldagen den 17 juni, 
da det vantas extra stora festligheter med anledning av 
1100-arsjubileet. Under aret utges ocksa en serie med 11 
olika marken, vart och ett beskrivande viktiga handelser 
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Goteborgsklubben 
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i varje sekel. Priset for resan blir sannolikt detsamma 
som for 1973, d.v.s. tur och retur till Keflavik fran 
GOteborg 718 kr., Kopenhamn samma pris, Stockholm 826 kr. 
och Oslo 676 kr. (Ev. har vi hort att priset kommer att 
hojas med c:a 6 %.) Det bor framhallas att antalet platser 
den har gangen ar mer an vanligt begransat da det ar svart 
att skaffa ytterligare rum. Intresserade bor darfor sa 
snart som mojligt skriva nagra rader och anmala sitt 
intresse till Axel Miltander, Nordenskioldsgatan 19, 
413 09 Goteborg. De intresserade kommer darefter att fa 
utforligare handlingar nar all planering ar fardig. 

Porslinsplattan for forsta resan 1970 ar slutsald och saljs 
numera for c:a 150 kr. om den kan uppbringas. Upplaga 182 
ex. Plattan fran 1972 med hastmotiv ar aven i det narmaste 
slutsald - nagra ex. finns kvar hos Goteborgsklubben. Upp
lagan var 200. Arets platta hade som motiv ett frimarke 
med vy fran Vastmannaoarna. Upplaga 175. Den ar slutsald. 
1974 ars platta kommer sannolikt att aterge nagon gammal 
malning som skildrar Ingolfur Arnarssons landstigning pa 
Island. 

har numera tva moten i manaden. De forlaggs till Guldheds
garden pa Daniel Petterssons gata ru1dra och fjarde ons
dagarna i manaden. Klubben har en sarskild resefond, som 
tillfores medel mest via lotterier. Influtna medel delas 
lika mellan Goteborgsklubbens medlemmar som foljer med 
nasta grupp till sagoon. Vid arets resa fick medlemmarna 
dela pa drygt 4.000 kr. De som vill stodja Goteborgsklubben 
ar valkommen med vinster till lotteriet. 

hoppas vi att alla skall lagga marke till de fina objekt 
som var auktion bjuder ut. Priserna ar mycket formanliga 
om man t.ex. jamfor vad andra auktioner har. Vi tror oss 
inte nagonsin i framtiden kunna bjuda pa en sa komplett 
samling objekt fran Island. 

Auktionskatalog 
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