
VRAGEN OVER HET GEBRUIK VAN IJSLANDSE NUMMERSTEMPELS. 

 

Wij postzegelverzamelaars worden vandaag de dag  goed bediend met uitstekende literatuur 

en artikelen. Dit geldt ook voor de IJslandverzamelaar. Een prima voorbeeld is het uitstekende 

“Handbok över Ísländska Nummerstämplar”, dat overigens nog steeds verkrijgbaar is. In mijn 

opinie kan geen verzamelaar van deze stempels zonder dit boek. De laatste editie zag al weer 

6 jaar geleden het levenslicht. Een belangrijke aanpassing toen was de uitbreiding van de, 

bewezen, gebruiksperioden van de diverse stempels. Sommige stempels waren nog wel 

beschikbaar maar werden niet meer gebruikt, soms echter alleen op verzoek. Veel stempels 

blijken nog tot ver na 1964 op kantoren aanwezig te zijn geweest. 

 De meerderheid van de vermelde data, alsmede de aanvullingen betreffende nieuwe locaties 

van sommige nummers waren gebaseerd op gegevens die door Þór Þorsteins waren verstrekt. 

Veel verzamelaars zullen op de hoogte zijn van de reeks artikelen van Jørgen Steen Larsen 

met als onderwerp het late gebruik van deze nummerstempels. Het 1
e
 artikel stond in 

“ISLANDS KONTAKT” nr. 56. Hierin werden veel voorbeelden gegeven van laat gebruikte 

stempels. Velen werden geïdentificeerd en beoordeeld als zijnde filatelistisch, incidenteel, per 

ongeluk of  gebruikt op verzoek. 

Met de hulp van o.a. onze leden is het de bedoeling meer informatie te verkrijgen over het late 

gebruik van deze stempels en daardoor een beter inzicht te krijgen. Ook kunnen we dan beter 

beoordelen wanneer het gebruik van bepaalde stempels stopte. Met deze kennis kan dan de 

bestaande gegevens aangepast worden en de benaming “gebruik onbekend” in de bestaande 

tabel ingevoerd worden. In de bestaande tabel staat vaak een vermelding met een fictieve 

waarde. Dit wekt de illusie dat het nummerstempel in een kantoor in een bepaalde periode 

gebruikt zou zijn. Hierdoor worden verzamelaars vaak op het verkeerde been gezet. 

 Het 2
e
 doel is om meer duidelijkheid te verschaffen in het 2

e
 of 3

e
 gebruik van nummers op 

andere kantoren en locaties terwijl de ervaring is dat deze stempels nooit opduiken met een 

bewijsbare link naar zo’n latere locatie. Ook dezen kunnen dan beter geclassificeerd worden 

als “gebruik onbekend” 

 

 De onderstaande tabel bevat de nummers en de perioden waarvan nog onduidelijkheden 

bestaan. De laatste jaartallen zijn die zoals aangegeven door Jørgen Steen Larsen. Mocht u in 

het bezit zijn van zegels met nummerstempels die deze data kunnen bevestigen of de data 

kunnen laten opschuiven dan kunt u deze doorgeven. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger 

beeld van het late gebruik en locatie van deze nummers. Het zou nuttig zijn om vermoed 

filatelistisch gebruik als zodanig aan te geven. Zoals gebruikelijk voor stempels waar 

gebruiksdata niet altijd leesbaar of bekend zijn is de uitgifte datum van het onderliggende 

zegel acceptabel als leidraad voor de mogelijke periode van gebruik. 

 Het succes van dit onderzoek is afhankelijk van een goede respons van een zo groot 

mogelijke groep verzamelaar. Deze oproep wordt dan ook in de bladen van de diverse IJsland 

verenigingen alsmede in die van de Engelse en Amerikaanse Scandinavië verenigingen 

geplaatst. We hopen dat deze oproep genoeg belangstelling opwekt onder de verzamelaars om 

deze aanvulling te bewerkstelligen. Zo niet dan hebben we in ieder geval onze best gedaan! 

 

Uw bemerkingen en reacties kunt u sturen naar: 

Brian Flack  

e-mail: brian.flack@btinternet.com 

Postadres: 28 Norley Drive, Vicars Cross, Chester 

CH3 5PG - UK 

 

 



1 1942-1952 4 1941-1952 16 1949-1964 21 1950-1963 

39 N1c 1949-1964 48  1955-1965 49 1935-1964 52 1954-1964 

55 1933-1964 61 1949-1964 63 1950-1962 68 1959-1964 

69 1938-1964 70 1938-1962 71 1952-1965 73 1949-1964 

76 1949-1964 80 1930-1958 82N2 1950-1964 83 1930-1964 

89 1950-1964 90 1950-1964 91 1949-1964 102 1949-1957 

109 1949-1964 114 1949-1963 127 1951-1964 128 1949-1964 

128 1949-1964 133 1949-1964 135 1951-1964 137 1950-1963 

138 1949-1964 139 1953-1995 140 1951-1963 149 1933-1964 

150 1940-1952 152 1954-1970 158 1944-1953 161 1949-1964 

163 1937-1964 164 1937-1964 165 1937-1964 168 1940-1952 

173 1956-1964 174 1933-1964 175 1950-1964 178N2 1949-1964 

181 1949-1964 189 1951-1964 191 1950-1964 199 1949-1964 

203 1957-1964 220 1949-1965 235 1935-1961 237 1949-1964 

240 1949-1963 242 1942-1961 246 1947-1964 249 1949-1964 

251 1949-1964 259 1960-?? 261 1946-1965 264 1949-1964 

267 1951-1963 268 1949-1965 276 1938-1964 277 1950-1964 

281 1949-1964 283 1945-1958 286 1953-1964 290 1951-1964 

293 1951-1969 296 1951-1961     

 

Voorbeelden van op verzoek gestempelde brieven: 

 

       


