Icelandic Numeral Cancels 1903 – 1960
Voor de verzamelaar en geïnteresseerde in
IJslandse nummerstempels is er onlangs een
tweedelige uitgave op de markt gekomen. de
IJslandse verzamelaar Brynjólfur Sigurjónsson
heeft zijn in jaren opgedane ervaringen op
papier gezet en wel op een hele bijzondere
wijze.
Elk nummer heeft een eigen pagina. Per
nummer zien we waar op IJsland het stempel in
gebruik is geweest. Indien mogelijk zien we een
foto van de farm, kantoor of schip waar het
stempel in gebruik waren. Dit kan op meerdere
plaatsen zijn geweest. We vinden een grafiekje
waarin te zien is in welke periode de meeste
stempels zijn gebruikt en een afbeelding van het
stempel op een poststuk en anders op een
zegel. Uiteraard word er vermeld, indien
bekend, in welke periode het stempel waar in
gebruik is geweest en op welke zegels het
voorkomt. Zelfs handgeschreven nummers
worden vermeld. Een database van pakweg
11.000 zegels en 1000 brieven liggen ten
grondslag aan dit magistrale werk.

In deel 1 beginnen we met een korte uitleg over hoe de onderzoeken tot stand kwamen, een
korte uitleg over de typen etc. Het sluit af met een 7-tal appendices waarin verschillende
belangrijke onderzoekspunten en resultaten uitgelicht worden. En, ja, daar tussen in vinden
we de schat aan informatie waar de verzamelaar van nummerstempels zo naar op zoek is.
dit eerste deel behandeld de nummers 1 tot en met 173.

Deel 2 start meteen met het nummer 174 en racet dan door naar nummer 300. Het sluit af
met een uitgebreide appendix waarin de op alfabetische volgorde de plaatsnamen staan
vermeld, inclusief waar de plaats, provincie van gebruik was, welk nummer er gebruikt was
en op welke bladzijde we het kunnen terug vinden. Een lijst met mensen die hebben
meegewerkt en/of materiaal beschikbaar hebben gesteld sluit het boek af.

Ik heb begrepen dat van elk deel slechts 50 exemplaren zijn en kosten ± 90 € per deel
Exclusief verzendkosten.
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