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Foreningen Islandssamlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 
115 24 STOCKHOLM 

Kara Vanner! 

Hed denna rapport foljer 
inbetalningskort for 
arsavgiften 

Rapport februari 1986 
(Nr 63) 

Sa har da ett nytt ar kommit en bit pa vag. Aret 1986 kommer 
for oss svenska filatelister att bli sarskilt intressant. Vart 
svenska postverk fyller 350 ar, och med anledning harav far vi 
ater en internationell frimarksutstallning, Stockholmia 86. 
Detta kan ocksa leda till att en hel del av vara medlemmar kern
mer hit till Stockholm, sa att vi far traffas. Meddela garna 1 
forvag i sa fall - vi kan komma att ordna en extra traff i 
foreningen under utstallningstiden, som ar den 20 augusti -
7 september. 

Om en del av forarbetena till utstallningen fick vi i Stockholms
avdelningen hora berattas vid vart januarimote, da vi gastades 
av en av de svenska kommissarierna for utstallningsdeltagande, 
Lars-Magnus Sjoholm. Han kunde bl.a. redogora for vilka exponat 
av islandska marken, som ar att vanta. Det var kanske inte sa 
imponerande manga, 9 st., varav en i honnorsklass (fran USA) och 
en i jurymannens exponat (fran Island), Av de 9 utstallarna ar 
6 medlemmar i var forening. Vi hoppas alla kommer med fina ex
ponat och bargar hem gada beloningar. 

Nytt ar innebar ocksa ny arsavgift. Jag ber Dig att anvanda med
sanda inbetalningskort och snarast sanda in den lilla avgiften. 
Nagra har betalt i forskott - deras nummer finns pa s. 3. 

I var gar den andra halften av Holger Crafoords stora samling 
till forsaljning pa auktion (Postiljone~ l i Malmo) och det kommer 
val en del av vara medlemmar att latta pa pungen och oka sam
lingen. Det far val vara en viss trost for att jag tyvarr denna 
gang inte kan anmala att vi skall ha en egen ny auktion (eller 
"offert"). Forklaringen ar att vi haft sa daligt tillflode av 
material da senaste gangerna och da sarskilt varen 1985 (i Gate
borg), da en enda inlamnare faktiskt svarade for huvudparten av 
det hela. Vi ar emellertid tacksamma, om de medlemmar som har 
material som de tanker salja och som passar for vara auktioner 
ville meddela detta. Det bor ske till ordforanden Bernhard 
Beskow (tel. 0762/41456) eller, i Goteborg, till Bjorn Forsgren 
(tel. 031/57 26 78). Far vi bara fram material, nog skall det 
ordnas auktion eller offert! 

Denna rapport ar litet kortare an vanligt. Det far skyllas pa 
undertecknad, som fatt satta ihop det hela pa nagra sena kvallar. 
Det uppdrag jag fatt av regeringen att som en av medlemmarna i 
den s.k. "Leo-kommissionen" utreda en del carter pa den svenska 
aktiemarknaden har kommit som en extra borda i tillagg till ordi
narie arbete. Jag har fatt in material av start intresse fran 
flera medlemmar, material som jag inte hinner fa med i denna 
rapport. Sarskilt maste jag be var hedersledamot Sir Athelstan 
om ursakt for att de synpunkter pa olika fragor som han sant m1g 
i flera brev inte kom med denna gang. 

Lev val och satsa hellre pa frimarken an pa aktier, tills Vl ar 
klara med vart arbete i Leo-kommissionen. 

Sekreteraren 



Varens 
aterstaende 
sammantraden 

Varmotet hos 
ordforanden 

Inbetalning av 
arsavgiften 

St~kholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4tr. 
Tid kl. 19.30. (Galler ej 21 maj, jfr nedan.) 
Tisdagen den 18 mars: Vi far se filmer fran och om Island. 

(Ersatter den visning, s0m skulle skett den 10 december, da 
film fanns, projektor fanns, askadare fanns - men en lins 
saknades.) 

Mandagen den 21 april: Diskussion kri~g materialet pa den 
andra Crafoord-auktionen och om prissattningen pa islandska 
frimarken over huvud taget. Tag med auktionskatalogen, om 
Du har den! 

Onsdagen den 21 maj: Varmote hos herr ordforanden, se mera 
nedan. 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 
19.30 andra tisdagen i vaJ~je manad. Program i annons i 
Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

Bernhard Beskow och hans fru Berit fullfoljer en tradition sedan 
nagra ar och inbjuder oss att avsluta varsasongen med ett mote 
i det beskowska hemmet Lillpalsen, ~sby, Brottby onsdagen den 
21 maj kl. 18.15. Sa har kommer Du dit: 
Al t I: Med bil. Kor stora Norrtalj e-vagen c. 30 km ut fran 

Stockholm, vik till boger vid skylten BROTTBY, far genom 
Brottby samhalle och passera flera bussballplatser, varav 
den sista ar markt ~sseby-~sby. 100 m efter denna hall
plats finner man pa hoger sida ett trevligt mindre hus 
med flaggstang. Det ar Lillpalsen. 

Alt II: Med buss. Tag buss 625 fran Tekniska hogskolan/~stra 
station kl. 17.30 och stig av vid ~sseby-~sby ballplats 
c. 35 minuter senare. Se i ovrigt alt. I. Lamplig buss 
tillbaka till Stockholm gar c. 21.35. 

Sa var det ater tid att taga upp arsavgifterna. Vi vill uppmana 
alla (utom de som forhandsbetalt, se nedan) att betala medlems
avgiften for 1986 snarast. Gor det genast, sa ar det gjort och 
Du riskerar inte att glomma bort det. Avgiften for 1986 ar en
ligt tidigare fattadc beslut: 

for Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm med 
omnejd och alltsa h~r S efter medlemsnumret) 

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar (t.o.m. det ar da man fyller 18) 
for alla ovriga 

40:-
50:-
10:-
35:-

En av vara hedersledamoter bar papekat, att vi i sadana har 
sammanhang borde namna att hedersledamoter ar avgiftsbefriade. 
OK, vi gor det: hedersledamoter, hedersordforanden i GOteborg 
och var vanforening Felag Frimerkjasafnara (formellt registre
rad som medlem hos oss) ar fria fran avgift. 

Av medsant inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto 
Du skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben ocb 
nr 40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlems
nummer (som star pa adressetiketten och i medlemsforteckningen) 
och Din fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan sanda avgiften i svenska 
sedlar (svensk 5-kronors-sedel finns inte langre, men om Du 
sander 40 i stallet for 35 kr., far Du ju 5 kr. till godo pa 
nasta arsavgift) eller genom internationell postanvisning (money 
order) eller i check dragen pa svensk bank (vid checkbetalning 
maste 10 kr tillaggas for att tacka bankkostnad for inlosen) 
till foreningens kassor Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-115 24 
Stockholm. Medlemrnar i Danmark, Faroarna, Island och Norge upp
manas dock att anvanda postgiroblanketten, vilket gor det enk
lare och billigare. 
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Eftersom avgifter for 1987 annu eJ ar faststallda, bar forskotts
betalning for det aret inte goras annu . Vi ar dock beredda att 
som forut fran medlemmar i utlandet mottaga betalning a conto pa 
framtida avgifter (t.ex. 100 kr) och lovar att halla reda pa 
vars och ens tillgodohavande. 

Vi skickar nu inbetalningskort till alla , men manga har redan 
betalt for 1986. For att undvika dubbelbetalning tar vi har med 
en forteckning pa alla som t.o.m. den 5 februari i ar erlagt be
talning pa 1986 ars avgift. 

a) Foljande har betalt full avgift 

3 s 146 s 302 
5 s 173 317 
6 S 182 320 G 

20 s 236 s 347 
63 s 254 s 363 
70 271 s 377 

142 s 

380 
4oo 
421 s 
429 s 
434 s 
440 s 

for 1986: 

444 s 
466 
479 
493 s 
502 
504 

512 
513 
520 
527 s 
528 s 
529 

589 s 
591 
634 
635 
636 
637 s 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala 
arets avgift med avdrag for nedan angivna belopp (vi anger 
har aven namnet som paminnelse , eftersom vi vet att en del av 
Er troligen har for sig att Ni betalt full avgift och andra 
sakert ar omedvetna om att de tidigare gjort overbetalningar): 

282 (S. Magnusson) 30:- 580 (Gunnlaugsson) 25 :-
358 (Nordell) 10:- 582 (Blondal) 5:-
416 (Whipple) 10:- 592 (Arnason) 5:-
484 ( Ingimundarson) 10:- 602 ( 6. V. Hansson) 15:-

Medlemsstatistiken ar inte alldeles klar annu for 1985 utan vi 
far aterkomma till den i nasta rapport. (Oklarheten galler nagra 
medlemmar, som annu inte betalt for 1985 men vars uttrade inte 
ar sakert annu.) Men vi kan namna att det kom in 19 nya medlemmar 
under aret och att vart medlemsantal fortfarande ar omkring 315. 

Foreningen Islandssamlarnas bokslut (som inte omfattar Goteborgs
klubbens lokala bokslut) ar klart och visar i avrundade belopp: 

Intakter 
Arsavgifter 
Diverse intakter 
Bankranta 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
~riga omkostnader (sammantradeskost
nader i Stockholm, porton och diverse) 
Skatt (pa ranteintakten) 

10.900 
200 

2.000 
13. 100 

9.600 

2.000 
800 

12.400 

Detta ger alltsa ett litet overskott pa c . 700 kr. Vid 1985 ars 
slut redovisar foreningen ett kapital pa runt 17.700 kr. Dessutom 
forvaltar vi cirka 23.500 kr avsedda for stampelhandboken. 

Manga svenska medlemmar kanske forundrar sig over skattekostnaden. 
Visar inte utslaget i tvisten mellan skattemyndigheterna och 
Vasterorts Filatelistforening i Stockholm under 1985 (refererat 
i Svensk Filatelistisk Tidskrift nr 7, 1985) att filatelistfore
ningar ar skattefria? Nej, det gar det inte med nagon sakerhet. 
Sa for sakerhets skull har vi reserverat for skatt. Men i var 
skattedeklaration yrkar vi skattefrihet under bl.a. hanvisning 
till utslaget ovan. Vi far hoppas pa det basta. 



Landsorts
lotteriet 
1985 

Batforbindelsen 
till Faroarna 
och Island 1986 

Vart arliga lotteri bland de medlemmar, som betalt avgiften for 
aret och som inte bor i Stockholms- och Goteborgs-omradena, 
kallar vi som bekant "landsortslotteriet", eftersom det fran 
borjan nastan bara var svenska medlemmar utanfor ovan namnda 
omraden, som var berattigade att deltaga. Men efter hand har ju 
foreningen fatt allt flera medlemmar utanfor Sverige och 
11landsorten" har blivit mer eller mindre hela varlden. Spanningen 
var star vid arets dragning, som forrattades vid Stockholmssam
mantradet den 16 januari. Det var det tionde aret i foljd, da 
priset skulle utgoras av den vackra porslinsplattan med islandsk 
falk och texten "Islandssamlarna", som gjordes i Island 1972 i 
100 ex. Kassoren kunde beratta, att av de foregaende nio exemp
laren de forsta fyra gatt till svenska medlemmar, men att sedan 
var kara pippi flugit i vag till, i tur och ordning, Norge, USA, 
Schweiz, Danmark och Danmark igen. Nu var det 69 svenska med
lemmar och 63 utomlands, som var berattigade att deltaga. Det 
vackte start jubel, da det visade sig att det nu for forsta 
gangen var en av vara islandska medlemmar, som gynnades av Fru 
Fortuna . Vinnare blev medlem 486 Pall H. Asgeirsson, som bor i 
Reykjaviks vackra forstad Gardabaer. Priset har oversants - var 
Falco rusticolus islandus har flugit ater till fosterlandet. 

Kanske sitter Du nu och drar upp planerna for arets semester. 
Ett alternativ, sam val ligger nara till hands for medlemmarna 
i var forening ar ju att gora ett besok pa sagoon Island och/ 
eller de vilda, havsombrusade Faroarna. Bada landerna har ju 
mycket att erbjuda besokaren. 

Latt och snabbt gar det att komma dit med flyg. Men vill Du ta 
Din bil med Dig, sa duger inte den metoden, och manga vill av 
andra orsaker hellre fa en riktig sjoresa med i programmet. 
Harom aret fanns det en ny fartygsforbindelse till Reykjavik, 
men den ar nu nedlagd. Men det faroiska rederiet Smyril fort
satter att sommartid forbinda de atlantiska Norden-landerna med 
de ovriga genom sin bil- och passagerarfarja M/F Norrona, som 
kan ta 1.000 passagerare och 220 bilar . Rutten gar fran Hanst
holm pa vastkusten av norra Jylland over Bergen i Norge och 
Lerwick pa Shetlandsoarna till Torshavn pa Faroarna och 
Seydisfjordur i ostra Island. En riktig kalasrutt for den som 
ar fortjust i oar, och det gamla nordiska riket Hjaltland 
(numera forvrangt till Shetland) kommer ju ocksa med. Baten gar 
veckovis med forsta start fran Hanstholm i ar den 31 maj och 
sista tur fran Seydisfjordur den 4 september. Juni och juli ar 
givetvis de basta manaderna for ett besok i dessa nordliga 
lander. 

Tillat rapportredaktoren att i detta sammanhang komma med ett 
litet lasetips till den som skall besoka Island, sarskilt om 
det ar forsta gangen. Las Albert Engstroms bok At Hacklefjall, 
sam skildrar ett besok forfattaren gjorde i Island 1911 . Mycket 
har andrats i islandskt liv och bosattning sedan dess - och det 
ar i och for sig intressant att gora en jamforelse mellan da och 
nu - men de gamla sagorna och den islandska naturen ar sig helt 
lika, och Albert Engstrom hade en genialisk formaga att forena 
dessa tva element. Det ar ocksa en mycket lustig bok, som blivit 
mycket popular aven i Island. Naturligtvis bor man ocksa lasa 
en eller annan av de islandska sagorna, t.ex. Egil Skallagrims
sons och Njals. 
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Sista frimarkena 1985 ars frimarksutgivning avslutades med foljande marken: 
for 1985 fran 
Island 

prostur 
Magnusson 

Varianterna 
pa de aldre 
brevkorten 

Facit Utgo Valor Motiv etc o 
nr dag (aurar) 

679 14/11 800 Julfrimarken 680 i1 900 

Julfrimarkena fick egen forstadagsstampelo De trycktes i Schweiz 
och hor alltsa inte till 11 datumfyrblocksetablissementet 11 o 

De bada markena har vintern som motiv - sno och sol - och konst
naren heter Snorri Sveinn Fridriksson o 

Vi kan nu summera 1985 ars islandska frimarksutgivning o Det ut
gavs 16 nya marken med en sammanlagd valor av 293 islo kronur" 
Hari ingick da ett 100-kronurs-marke (Kjarval-malningen)o 1984 
var det 15 marken + ett block och nominella inkopsvardet blev 
286:50 o Med tanke pa att islandska kronan under aret devalverats 
nagot - den star nu i 18 ore i svenska pengar mot 22 for ett ar 
sedan - har det alltsa blivit en viss nedskarning. 

Denna tycks emellertid vara tillfallig o I det preliminara pro
gram for utgivningen 1986, som vi bl oa o fatt fran Finnur 
Kolbeinsson 9 upptas 19 marken. Av dessa blir manga i lagre 
valorer men det planeras ocksa ett 500-kronurs-marke, alltsa ett 
som svarar mot 90 svenska kronor efter dagens kurs. Det skall ut
komma den 2 juli. Det blir anledning att aterkomma till detta 
marke senare o 

Nar man ser pa det senaste decenniets islandska frimarksutgiv
ning ur konstnarlig och innehallsmassig synvinkel, ar det ett 
namn som helt dominerar, namligen konstnaren prostur Magnussons. 
Sedan 1977 har det stora flertalet nya frimarken skapats i hans 
ateljeo For sjalva motivvalet svarar en radgivande femmanna
kommitte till postverket, men man maste antaga, att prostur 
Magnusson ocksa haft ett betydande inflytande harvidlag. 

prostur ar tecknare och malare. Aven me ~ken som utgivits i stal
gravyr ar i mycket stor utstrackning tecknade och formgivna av 
honom, men graveringen har da skett i Frankrike (oftast), Holland 
eller Sverige (Slania har ju t.ex. graverat minnesmarket 1983 med 
framlidne president Kristjan Eldjarns bild). De marken som 
trycks i fotogravyr framstalles daremot direkt fran prosturs 
tecknade och farglagda originalbilder. 

Bland verkligt lyckade resultat av prostur Magnussons verksamhet 
under denna tid maste man notera de tva stora bruksmarkesserier 
som kommit sedan 1980: a) Serien djur i litet format och 
b) serien blommor i ett storre formato Varje exemplar i dessa 
langa serier ar verkligen ett litet konstverk av hog klasso Man 
slas ocksa av den noggrannhet, varmed konstnaren har avbildat 
naturen. 

Manga andra verkligt vackra marken har prostur till upphovsman. 
Det kan racka med att erinra om 1984 ars Gudbrandsbibel-marken 
och 1985 ars Europa-marken med musikanterna i folkdraktero Att 
inte ens han lyck~des gora ett bra frimarke av Islands arbets
givarforenings bisarra symbol (1984) maste vi val konstatera, 
men det far ju anses hogst ursaktligto 

Da och da har vi i rapporterna kastat fram en fraga om varianter
na pa de islandska helsakerna, i forsta hand de aldsta av dem. 
De enkla brevkort, som Facit listar som nr 1, 2 och 3 (5, 8 resp. 
10 aur) har vardera 3 varianter eller typer. Vi har sagt att 
detta tycks tyda pa att de tryckts pa nagot satt i omgangar om 



Islands aldsta 
frimarkshaften 
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tre och undrat om ingen har forklaringen till detta eller om 
det finns nagon litteratur pa omradet . 

Eftersom han inte fatt nagot svar pa dessa fragor, blev rapport
redaktoren mycket glad och stolt, da han av en slump fick fram 
losningen, i vart fall betr. brevkort nr 1 . I en mindre svensk 
auktionsfirmas katalog fanns nyligen utbjudet ett antal 1;ark 
med vardera tre exemplar av brevkort nr 111

• Auktionsfirman till
skrevs genast med fragan om de tre exemplaren hade var sin av de 
tre kanda varianterna. Svaret blev ja , och losningen pa vad som 
varit ett mysterium for oss var alltsa att man tryckt 3 exemplar 
av korten pa en gang och att de tre tryckuppsattningarna hade 
var sin variant. Alla har alltsa samma upplaga. 

Glad over denna upptackt meddelades den dels till Leif Fuglsig, 
som ju forskat fram de aldsta brevkortens tryckhistoria (se 
rapport nr 60), dels till Bernhard Beskow. Bada svarade att det 
dar var ju ingen nyhet, sadana ark har jag sett. Det var ju en 
besvikelse , men anda har ,jag ju en nyhet for Rapport, sam bor 
rapporteras . 

Enligt Ringstroms beskrivning av typerna skiljer de sig at bl.a. 
genom att det lilla hornornamentet i ovre vanstra hornet sitter: 

i typ I rattvant r 
i typ II fel vant L 
i typ III felvant I 

Det visar sig nu att typerna sitter i arket i denna ordning 
uppifran : I 9 II och III (vilket kanske var bekant for Ringstrom). 

Leif Fuglsig har sant ass en bild av ett odelat ark av brevkort 
..P 0 0 • • nr 1 med I GILDI-patryck pa alla tre korten l arket. Ytterllgare 

tva ark av samma slag ar kanda av Leif . Han menar att dessa ark 
sants upp till Island forst 1902/03 for patryckning och att de 
kan vara nagot slags provtryck. Den ultramarina fargen ar nam
ligen blekare an normalt. Leif anser ocksa, att uppskarningen 
i kort av leveransen 1879 skedde i Danmark. 

En kvarstaende fraga ar om nagon vet nagot om tryckningen av 
enkla brevkorten Facit 2 och 3, vilka av Ringstrom av nagon an
ledning betecknats med huvudnummer 2-4 (for Facit 2) och 5-7 
(for Facit 3) . Har finns alltsa ocksa 3 typer av vardera. Dessa 
kort trycktes inte av samma tryckeri sam kort nr 1. Men verkar 
det inte antagligt, att aven dessa trycktes i ark om tre. Har 
nagon sett oskurna sadana ark och, i sa fall, sitter varianterna 
i varje ark? 

(Ringstroms specialkatalog over Danmarks, Slesvigs, Dansk 
Vestindiens och Islands helsaker har f.o. nyligen kommit ut i 
ny upplaga, tryckt i Trelleborg. Vi har annu inte sett boken.) 

De tidigaste islandska frimarkshaften 9 som listas i Facit 9 ar de 
som domineras av fiskseriens marken 9 men dar ett av dem ocksa 
innehaller ett marke ur 1944 ars serie Jon Sigurdsson . 

Gar man till den islandska Handbok urn islenzk frimerki av 1973, 
del VI, finner man i avsnittet om frimarkshaften fyra annu 
tidigare haften omnamnda. De tre forsta var tydligen da okanda 
i bevarad form, ty de anges alla 1:sannolikt f1 ha innehallit 
Gullfoss- och Christian X-marken. De skall ha utgivits 1932-1934 
och ha slutsalts under 1935. Det fjarde har utkommit tidigast 
under 1939, eftersom det har haft innehallet 6 x 10 aur 
Dynjandi 9 6 x 20 aur Geys ir och 4 x 5 aur torsk. Detta hafte 
finns numera medtaget i katalogen 1slensk frimerki. Betyder det 
att atminstone ett sadant hafte numera ar kant bevarat? 
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Folmer 0stergaard har nyligen sant oss ett intressant klipp ur 
en vasttysk tidskrift, Deutsche Briefmarken Zeitung, som i sin 
tur citerar en osttysk tidskrift, Sammlerdienst . I den sist
namnda har en samlare beskrivit att han patraffat resterna av 
ett hafte av dem som utgavs vid mitten av 1930-talet . Upp
tackten gjordes i en samling som han kopt 1969 fran en samlare, 
som vistats i Island fran mitten av 1933 till mitten av 1934. 
Tyvarr ror det sig alltsa icke om ett helt bevarat hafte. Vad 
som fanns kvar var tre saker : 
a) En del av det blad som inneholl 6 st . 20 aur Gullfoss, nam
ligen marginalen med 2 marken. I marginalen syns halen efter den 
haftklammer , som holl samman haftet o 
b) Omslagets forsta blad. Det liknar (enl . avbildning i DBZ) 
helt de senare utgim1a fiskhaftenas motsvarande blad. Som inne
hall anges ;',4 a 5 au., 6 a 10 au., og 6 a 20 au. " Annonsen pa 
framsidan ar pa fyra rader med text en 11Larus G. Ludvigsson/ 
Skoverzlun/Bankastraeti 5 - Simi 82/Reykjavik 11

, alltsa en sko
butik med telefonnummer 82. Baksidan av detta blad har reklam 
for en textilfabrik . 
c) Ett av de vita mellanbladen med reklam for en tandkram och 
ett bryggeri. 

Frimarkshaftena 1932-35 har salunda haft samma utseende i 
princip som de senare utgivna fiskhaftena. Att de inneholl 20 
aur Gullfoss, vilket 1973 ars Handbok ansag ~annolikt, far nu 
ocksa anses bekraftat. Ovriga marken i dessa haften anges i 
Handbok vara "sannolikt" 4 x 5 aur Gullfoss och 6 x 10 aur 
Christian X 1932. 

Vet nagon om nagot annat och kanske mera fullstandigt exemplar 
patraffats sedan 1973? 



ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 20 AR 
1965 - 1985 

Foreningen firar sitt jubileum med en liten propagandautstallning, star 
auktion och middag pa huvudrestaurangen pa Liseberg. 

Forst ett hjartligt tack till de sam forst drag igang foreningens 
verksamhet i Goteborg, jag tanker da speciellt pa Axel Miltander och 
C.H. Stavegard. Nu hade val inte var forening kommit igang om inte Falke 
Lofstrom & Co i Stockholm startat upp ett par ar tidigare, ett hjartligt 
tack for detta. 

Foreningar av den karaktar sam Islandsklubben har, kan hjalpa vet
giriga medlemmar pa ett helt annat satt an vad de storre frimarksklubbarna 
kan gora. Men en forening ar vad DU personligen gor den till. Den dagen DU 
vill klaga ar det dags att borja hjalpa till med foreningens verksamhet. 

Frimarkssamlandet har en tid 'legat lagt' has folk i allmanhet. Under 
hasten -84 marktes dock en markant efterfragan inte minst av islandska 
frimarken, for att inte tala om forsandelser och resultatet for vara in
lamnare pa hostauktionen var mycket gott. 

Vart jubileum i Goteborg borjar med en liten frimarksutstallning pa 
Postkontoret Goteborg 53 sam ligger pa Avenyen. Samma ingang sam till Post 
Expo. Pa detta satt nar vi pa ett fornamligt satt ut med propaganda till 
allmanheten for vart samlande. Utstallningen pagar under tiden 22 april till 
4 maj och ar oppen pa samma tider sam postkontoret har oppet. 

Storauktionen blir lordagen den 27 april enligt bifogade auktionslista 
och samma kvall har vi star jubileumsmiddag i Intiman pa Huvudrestaurangen 
pa Liseberg, med samling kl 19.oo. Vi borjar med en valkomstdrink varefter 
foljer; Forratt Murkelpate med sauce Cumberland. 

Varmratt Lammstek pa badd av rastekt potatis, chasseursas 
och sallad. 

Dessert Glasstarta pa notbotten med chokladsmak. 
Till maten serveras vin och till kaffet blir det avec. 

For allt detta betalar du 200 kr, det overskjutande bjuder jubilaren pa. 
Serveringsavgift, garderobsavgift och intrade till Liseberg ingar. 

I samband med middagen har vi aven ett fornamligt jubileumslotteri med 
fina vinster. Vad kan Du mera onska! Jo att Du givetvis ar hjartligt val
kommen. 
Skriv en rad och anmal Dig till Ingvar Andersson , Dr. Heymans Gata 1, 
413 22 Goteborg eller ring vid 12-tiden pa dagen eller efter kl 23.oo pa 
telefon 031-823096. 

INGVAR ANDERSSON 
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