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Vele reacties met nieuwe details, gegevens en informatie waren Jakob’s deel en onlangs (2005) 

heef hij besloten om alles opnieuw te verwerken en een nieuwe publicatie te laten verschijnen. 

Op een kleiner formaat, A-5, met een kleine 150 pagina’s kunnen we deze gegevens nu 

terugzoeken. Het boekje wordt losbladig geleverd evenals een 44 pagina’s tellende bijlage waarin 

vaarplannen en timetabels etc. worden getoond. 

 

Voor de verzamelaar van scheepspost die een connectie heeft met IJsland, niet alleen 

betreffende de post van en naar het buitenland, maar ook het postvervoer per schip rondom 

IJsland, is dit een zéér aanbevelenswaardige uitgave. Tijdens mijn bezoek aan Kopenhagen 

tijdens Frimærker I Forum (november 2006) bleken er wederom veel nieuwe ontdekkingen 

gedaan te zijn. Jakob heeft het een en ander als werkdocument op papier gezet. Een 

indrukwekkende hoeveelheid IJslandse postale historie met een grote hoeveelheid aan feiten en 

wetenswaardigheden staan ter beschikking van de geïnteresseerde verzamelaar. Mocht u 

geïnteresseerd zijn mail of schrijf Jakob en hij zal u ongetwijfeld verder willen helpen. 
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Pakweg een jaar of 2 -3 geleden (2002-2003) heeft 

Jakob Arrevad, een gepassioneerd scheepspost 

verzamelaar, een 87 pagina’s tellend boek uitgegeven 

met daarin een schat aan informatie over het 

postvervoer per schip van, naar en rondom IJsland. 

Tientallen schepen werden stuk voor stuk behandeld. 

Zéér veel informatie over de schepen zelf alsmede de 

routes en data waarop deze schepen van en naar 

IJsland voeren zijn vermeld. Ook beknopte technische 

gegevens per schip vinden we terug, zoals het 

scheepstype, lengte, breedte, diepgang, het brt-

tonnage etc. Ook bijkomende gegevens, wanneer en 

waar gebouwd, of het schip van staal dan wel van hout 

was gemaakt, de diverse eigenaren en wanneer het 

schip in gebruik was etc. kregen een plaatsje. 
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