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Het boek is een meer dan uitgebreide tarievenlijst, waarin alle soorten van tarieven die sinds 1870 
golden voor post verzonden naar bestemmingen binnen en buiten IJsland verwerkt zijn.  

Uiteraard vinden we de basistarieven die per periode weergegeven worden samen met aanvullende 
diensten en meerdere gewichtsklassen. Ook vinden we de verschillende tarieven naar de 
verschillende bestemmingen, eventueel via verschillende routes. Bij aanvullende diensten moeten 
we denken aan de voor de hand liggende tarieven zoals Aangetekend en Expresse, maar ook voor 
Rembours-, Verzekerde- of met Aangegeven Waarde-verzendingen, met Ontvangstbevestiging, 
Monsters Zonder Waarde-verzendingen alsmede Braille-verzendingen.  

We vinden de tarieven voor lokale en binnenlandse verzendingen, alsmede voor post overzee en per 
luchtpost naar de Scandinavische landen en naar landen daarbuiten. De verzendingen naar het 
buitenland zijn opgesplitst in “all inn rates” en luchtpost toeslagen.  

Alle tarieven voor brief-, drukwerk-, briefkaart-, en pakketverzendingen worden op een uitgebreide 
wijze in zeer overzichtelijke tabellen aan de lezer getoond. Ook speciale vluchten etc. worden niet 
vergeten. Van lokaalpost via binnenlandse post en post naar alle andere gebieden (naar Europa, de 
Noordse landen of de rest van de wereld) per lucht- of scheepspost, het wordt u allemaal duidelijk. 

Het boek bestaat niet alleen maar uit tabellen en overzichten maar waar nodig wordt het een en 
ander uitgelegd. Vooral de drie bijlagen leveren een hoop inzicht op.  

 

 

Na drie herdrukken werd het tijd om het in 1997 uitgebrachte 

boek betreffende de IJslandse tarieven bij te werken. In de loop 

der jaren en door veel studie zijn veel nieuwe details boven water 

gekomen die een nieuwe uitgaven meer dan rechtvaardigen. 

In ruim 240 bladzijden, onderverdeeld in 8 hoofdstukken en 3 

bijlagen, worden de postale tarieven opengelegd. Met 

openleggen bedoel ik toegankelijk gemaakt. De tarieven die in 

IJsland, zeker in het verleden, werden gehanteerd zijn in onze 

ogen nog al eens onlogisch opgesteld. De geografische ligging en 

de economische situatie door de jaren heen, zoals oorlogen en 

inflatieperiodes, hebben tot deze “onlogische en 

ontoegankelijke” tarieven geleid. Zoals gezegd heeft Brian Flack 

zich de laatste jaren bezig gehouden met onderzoek naar de vele 

verschillende tarieven en heeft hij met behulp van veel 

verzamelaars en IJslandse experts op dit gebied een goed 

doorwrocht boekwerk uitgebracht.  



Om een indruk te geven geef ik u hier een overzicht van de hoofdstukken en bijlagen: 
1  Binnenlandse tarieven, 1870-2009 
2  “Overland” tarieven naar de Noordse landen, 1870-1992 
3  “Overland“ tarieven naar alle overige landen, 1875-1992 
4  Luchtposttarieven, 1928-2009 
5  Vroege pioniervluchten 
6  Zeppelinvluchten 
7  Lokale tarieven 
8  Pakketpost naar het buitenland 
Bijlage 1  Binnenlandse pakketten 2000-2009 
Bijlage 2  Aantekenen en andere aanvullende diensten 
Bijlage 3  Expressendiensten - de vroege jaren. 

Het geheel is zo hier en daar opgefleurd met ter zake doende illustraties met uitleg van poststukken 
die voorbeelden geven van de tariefopbouw van het betreffende stuk. Een, naar mijn persoonlijke 
mening, meer dan voortreffelijk boek dat iedere verzamelaar van IJslandse zegels op brief of van de 
IJslandse posthistorie niet mag missen! 
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Voor onze leden kan ik bij voldoende belangstelling korting bedingen. Mocht u belangstelling 

hebben dan kunt u € 30,00 overmaken op ING banknummer 5253615. Doet u dit alstublieft zo snel 

mogelijk, maar niet later dan 31 december, dan kunt u het op de januaribijenkomst ophalen. Mocht 

u het opgestuurd willen hebben reken dan op € 7,50 extra aan portokosten in verband met het 

gewicht van dit boekwerk. Eventuele verschillen zullen later worden verrekend. U kunt het boek ook 

zelf bestellen door GBP 27,50 via Paypal te verzenden aan hutchinson32@btinternet.com. 
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