Iceland – Preprinted sheets containg the Icelandic
Numeral Cancellations
De Zweedse vereniging van IJslandverzamelaars heeft
maandenlang gewerkt aan een project met
betrekking tot de IJslandse nummerstempels. In deze
maanden is alle informatie over deze stempels
betreffende locatie en looptijd bij elkaar gezocht en
opnieuw in kaart gebracht. Het resultaat heeft geleid
tot de uitgave van deze CD-Rom. Op deze CD-Rom is
een zelf print album gemaakt waarmee de
geïnteresseerde verzamelaar zijn eigen bladen kan
afdrukken met de relevante gegevens van de diverse
nummer stempels. Op de CD-Rom vinden we 112 af
te drukken pagina’s. Eerst het titelblad, daarna 4
bladen met o.a. uitleg en afbeeldingen omtrent de
diverse typen nummerstempels. Vervolgens vinden
we de albumbladen waarop de plaats (plaatsen) staan
aangegeven waar het stempel in gebruik is geweest.
Tevens zien we waar in IJsland het nummerstempel
gebruikt is. Tevens wordt de gebruiksperiode per
stempel en positie vermeld.

Op de CD-Rom is het gehele album 4x terug te vinden en wel in vier verschillende talen. Deze talen
zijn GB (Engels), IS (IJslands), SV (Zweeds), en TY (Duits). U kunt dus zelf kiezen welke taal gewenst
is. Met behulp van deze CD-Rom is het dus mogelijk om uw eigen albumbladen samen te stellen en
af te drukken op het door u gewenste papier.
De Föreningen Islandssamlarna heeft ook zelf de pagina’s uitgeprint op luxe 160 grams papier in
grijs/witte kleurtonen. De CD-Rom is verkrijgbaar voor 200 SEK (± 23,00 €). Een set van de kant en
klare uitgeprinte bladen komt op 250 SEK (± 30,00 €). Beide prijzen zijn excl. verzendkosten. Deze
kunnen, zeker voor het pakket bladen, zeer hoog zijn (± 40 €).
Ik ga in november die kant op en kan dan voor de geïnteresseerden een set meenemen. Bij
meerdere bestellingen (CD’s en/of set bladen) kan ik waarschijnlijk korting bedingen.
Laat mij weten of u geïnteresseerd bent en wat u wilt bestellen dan kan ik contact opnemen met
onze Zweedse vrienden en het e.e.a. bestellen.
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