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Alle datumstempelsoorten en -types worden behandeld. De brugstempels, de FDC stempels, de rolstempels, de 

machinestempels en sloganstempels. Zelfs de twee figuurstempels kunnen we terugvinden in dit boek. Het 

geheel is overduidelijk ingedeeld en de stempels worden kort maar krachtig omschreven en  afgebeeld. We 

vinden per stempel vermeld het soort, het type, waar gebruikt, de data van gebruik, bijzonderheden en alle 

stempels hebben een, in mijn ogen realistische, waardering in euro's (€), meegekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijver: Þór Þorsteins 

Taal: Engels/IJslands 

Bladzijden: 123 

IIlustraties: zwart-wit 

Spiraal, softcover, 29 x 21 cm 

Uitgever: Dittó ehf. 

Prijs: € 32,00 inclusief verzendkosten 

Informatie, verkrijgbaar bij: H.P. Burgman, Spechtstraat 70, 1021 VW Amsterdam; telefoon 020 632 90 18 

E-mail: henk.burgman@gmail.com  

De nestor van de IJslandse filatelie heeft het weer voor elkaar gekregen. 

Na zijn laatste boek, een verhandeling over het fiscale gebruik van 

postzegels en alles wat met fiscaalzegels te maken had/heeft, is er van 

zijn hand een nieuw boek verschenen. Ditmaal is het een boek waarin 

alle datumstempels terug te vinden zijn die tussen 1894 en 2003 in 

gebruik zijn geweest op IJsland. Het boek is onderverdeeld in een aantal 

hoofdstukken waarin een uitleg en een korte geschiedenis en 

omschrijving per stempelsoort wordt gegeven. Elk hoofdstuk is weer 

onderverdeeld naar de stempeltypes. 
 

 

Het boek krijgt op het einde nog een synoniemenlijst 

mee, waardoor het identificeren van stempels een 

stuk makkelijker wordt. Door de spiraalbinding kan 

het boek zonder problemen vlak of zelfs dubbel 

opengeslagen worden, waardoor het werken hiermee 

een stuk makkelijker wordt. 

Het boek was bij voorintekening te bestellen en alle 

200 exemplaren waren binnen een week verkocht. Ik 

heb er een klein aantal gearresteerd en die zijn door 

overmaking van € 32,00 bij mij te verkrijgen. 

Betalingen graag op Postbanknummer 3870736 ten 

name van NFV SKANDINAVIE SEKTIE T, Amsterdam,  

onder vermelding van IJSLAND STEMPELBOEK. Doe 

het snel: op = op. 
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