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Ieder hoofdstuk bevat een omschrijving van de regels en mogelijkheden van het verzenden 
naar dat bestreffende land . Uiteraard worden per land ook de tarieven weergegeven in 
duidelijke tabellen. Elk hoofdstuk geeft een overzicht van de mogelijkheden van verzenden en 
wel op een chronologische wijze. Dus vanaf het begin van de mogelijkheid tot verzenden naar 
dat land tot aan 1991 of 1996. Grofweg zijn er drie tariefsperioden terug te vinden: 1881/1921 - 
1921/1945 en 1945 tot in de 90er jaren. In het voorwoord beschrijft hij hoe de opbouw van het 
boek en de artikelen in elkaar steekt en waarom hij deze manier van opzetten het beste vond. 
Het voordeel van eerst de artikelen te publiceren was dat hij, ik zou bijna zeggen; uiteraard, 
reacties en opmerkingen binnen kreeg die hij kon verwerken in het uiteindelijke resultaat; dit 
boek. Een slimme opzet in mijn optiek. 
 Het boek is rijkelijk voorzien van ter zake doende afbeeldingen van pakketkaarten die op soms 
meer dan ware grootte zijn afgebeeld. Ik ken Ib persoonlijk en wil hem langs deze weg 
feliciteren met dit meer dan nuttige boek. Ik denk dat iedere serieuze verzamelaar van Deense 
poststukken dit boek op de plank moet hebben staan. 
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De serieuze verzamelaar van Deense Pakketkaarten 
weet dat Ib Krarup Rasmussen al jaren deze kaarten 
verzamelt en daar ook regelmatig (sinds 2007) artikelen 
over schrijft die in het Deense bondsblad DFT 
gepubliceerd worden. Zo heeft hij de tarieven voor 
pakketten naar de  Scandinavische landen en gebieden 
beschreven. Ook de tarieven voor pakketten naar  
diverse belangrijke Europese landen en daarbuiten. In 
totaal zijn er 12 artikelen in de DFT verschenen. Voor de 
verzamelaar die iets na wil kijken is dat een bijna 
ondoenlijke klus geworden, want waar staat dat ook 
alweer? Wel hier is goed nieuws. Deze artikelen plus 
nog eens 7 anderen zijn gebundeld in een mooi, goed 
en interessant boek en onlangs uitgegeven. Het boek 
bevat 19 hoofdstukken. 16 gaan over verzendingen naar 
bepaalde landen en 3 hebben als onderwerp de 
algemene en bijzondere regels die bij het versturen van 
pakketten om de hoek komen kijken, de 
verschijningsvormen van de pakketkaarten en 
"Følgebrev" alsmede de toeslagen voor extra diensten 
etc. 

 


