
Vi arbetar med att ta fram en Nummerstämpel Bladsats. 
 

 Tanken är att vi som samlar på de Isländska Nummerstämplarna, gamla såväl som nya 
samlare, skall få ett hjälpmedel för att ge en bättre översikt av samlingen och samtidigt en 

vackrare montering. 
Varje blad kommer att innehålla lite information om de aktuella Nummerstämplarna och 

var på Island de användes och när de användes. 
  

Bladsatsen kommer att tas fram med Svensk, Isländsk, Engelsk och Tysk text. 
  

Bladsatsen kommer att kunna beställas antingen som en DVD skiva så att man själv kan 
skriva ut sina blad, men kommer även att kunna beställas färdiga tryckta på 160 grams 

papper i en grånyans. 
För er som har tillgång till internet så gå gärna in på hemsidan 

www.islandssamlarna.se 
för att se hur utvecklingen av bladsatsen ser ut just nu och givetvis så kommer det att 

skrivas mer om projektet i vårt medlemsblad ”Rapporten”. 
  
 

We have an ongoing project with the aim to produce a set of 
preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.  

  

The aim is to give the Collectors of Icelandic Numeral Cancellations, experienced as well as 
new, a tool to give a better overview of the collection as well as a nicer mounting of the 

collection.  
 

Each sheet will contain some information about the actual Numeral Cancellations, the 
locations in Iceland and when they were used.         

The information on the sheets will be in Swedish, Icelandic, English and German. 
        

The sheet set can be ordered either on a DVD, this gives you the opportunity to print your 
own sheets, but it will also be possible to order a printed version on 160 gram paper in a 

grey shade.  
For those of you who have access to the internet please go to the website 

  www.islandssamlarna.se  
Here you can see the status of the development of the sheet set and of course there will be 

more information in our newsletter “Rapport”. 
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