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Daarna volgen de paragrafen. Als voorbeeld neem ik het drukwerk gebeuren. Hier vinden we dus de paragraaf binnenland, die 

weer onderverdeeld is in lokaalverzendingen en landsverzendingen, daarna de paragraaf voor verzendingen buiten Denemarken 

zoals naar de Færøer, Groenland, DWI, de Noordse landen, Europa, grenspost, Sleeswijk en omliggende gebieden, overig Europa 

(met 4 sub paragrafen), overig buitenland (onderverdeeld in werelddelen) en een kort stukje over afwijkende verordeningen. Bij 

sommige verzendingen waren meerdere routes mogelijk waarvoor dan weer een ander tarief gold. Ook dit wordt meegenomen. 

Verder vinden we hoofdstukken betreffende de tarieven voor briefkaarten, diverse brieven, waren en monsterzendingen, 

pakketten, braille, expres, aangetekend en verzekerde verzendingen tot aan ijspost aan toe. Uiteraard worden de speciale 

toeslagen (gebyr etc.) niet overgeslagen. 

Alle tarieven worden in korte, duidelijke en overzichtelijk tabellen vermeld en aan het einde van een hoofdstuk staat een 

literatuuropgave waar meer omtrent het behandelde tarief is te lezen. Het boekje is gelardeerd met goede ter zake doende 

afbeeldingen van poststukken en formulieren etc. en wordt afgesloten met een bronnen- en literatuurlijst alsmede een lijst met 

UPU landen, een overzicht van kantoren die Deens en Duits bezit zijn geweest plus een omrekeningstabel van skilling naar øre. 

De opmerkzame lezer heeft gezien dat in de titel het jaar 1875 staat. Echter de eerste postzegels waren al in 1851 verkrijgbaar 

en het verzenden van brieven naar bestemmingen in, bijna, de hele wereld was al veel langer mogelijk. Het jaar 1875 is gekozen 

omdat in dit jaar de munteenheid de skilling vervangen werd door de kroon. Het jaar 2003 werd als sluitdatum genomen omdat 

vanaf 2 januari 2003 de Deense post is overgestapt op een andere manier van tariefberekening. Een aanbevelenswaardig 

boekwerkje dat mij al veel plezier heeft opgeleverd. 

U kunt het bij mij bestellen en uiteraard probeer ik het weer met een leuke korting te leveren. 
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De verzamelaar van Deense brieven en posthistorie is 

hoogstwaarschijnlijk bekend met het boekje “Takstfortegnelse” en de 2 

boekjes “Danske Breve I+II”. In de hier besproken publicatie vindt u veel 

overeenkomsten met deze boekjes. Het geeft een overzicht van de 

tarieven voor de vele mogelijkheden van het verzenden van poststukken. 

Door de opzet en het onderverdelen in 23 hoofdstukken is het geen 

droge tarievenlijst geworden maar een grondig overzicht van de vele 

verzendmogelijkheden mét tarieven. De eerste 23 bladzijden worden 

gevuld met een overzicht van de Deense postale geschiedenis met alle 

mogelijke wetenswaardigheden die met het verzenden van post te 

maken hebben zoals een uitleg hoe scheepspost werkte etc. Daarna 

volgen de hoofdstukken per type verzending. Elke type verzending heeft 

een eigen hoofdstuk waarin te vinden is hoe de regels voor verzending in 

elkaar zaten, de achtergrond, de tijdsperiodes en wat kon en niet kon bij 

een specifieke verzending. Elk hoofdstuk is weer onderverdeeld in 

paragrafen waar dat nodig is (het hoofdstuk “Luchtpost” bevat 

bijvoorbeeld 11 paragrafen) en begint met een historisch overzicht 

waarin de achtergrond van die specifieke verzendmogelijkheid uit de 

doeken wordt gedaan.  
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