Iceland Postal Rates 1870 - 2009. An updated & Revised 2nd Edition (2018).
Brian Flack de samensteller van de IJslandse
tarieven boeken heeft een nieuwe editie
uitgebracht.
Deze geheel gecorrigeerde publicatie bevat vele,
sinds 2009, nieuw boven water gekomen tarieven
voor minder bekende postverzendingen en
(be)handelingen.
Uiteraard zijn er vele aanvullingen en correcties in
de bestaande tekst opgenomen. Deze correcties
werden tot voor kort door Brian per e-mail
gedistribueerd onder de kopers van de eerdere
edities, maar daar ging nog wel eens wat mis.
Verder zijn er een aantal nieuwe onderwerpen of
hoofdstukken toegevoegd. We vinden nu ook de
tarieven voor diverse diensten die niet eerder
vermeld werden of zelfs maar bekend waren.
Hieronder de vernieuwde inhoud zoals aangegeven in de verschijningsbrochure :












The contents include: Inland rates 1870-2009, Surface rates to
Nordic Countries 1870-1992: Surface rates to all countries
outside of Scandinavia 1875-1992: Airmail rates 1928-2009:
Early Pioneering Flights: Zeppelin Flights: The Local Post:
Parcel Rates to other countries up to WW2.
This is followed by six appendices: Íslandspóstur domestic parcels 2000-2009:
Registration – additional services:
Express - letter service – earlier years:
Foreign parcelshandling charges:
Rates for publishers of books and magazines.
Iceland International Reply Coupons.

Het is wederom een uitgave geworden op A4 formaat en voorzien van een plastic spiraal band. Een
uitermate goede zet want het begint een aardige pil te worden (230 pagina's) en zo blijft het boek
mooi open liggen.
Alle tarieven zijn duidelijk weergegeven en makkelijk op te zoeken, zelfs al het om combi tarieven gaat
(Bijvoorbeeld voor een aangetekende expresse brief). Enkele kleurenafbeeldingen sieren en
verluchtigen het boek. Dat hadden er wat mij betreft wel meer mogen zijn, maar ja je kan niet alles
hebben nietwaar? Bij het begin van een hoofdstuk, maar ook waar nodig gewoon tussendoor, vinden
we verklarende teksten die het een en ander nog duidelijker maken.
Het geheel word afgesloten met een literatuurlijst.

LET OP : Dit is geen catalogus met prijzen en/of zeldzaamheid graden. Het is een boek waarmee de
verzamelaar van IJslandse brieven kan uitvogelen waarom een brief met een bepaald bedrag
gefrankeerd is en of een bepaalde frankering klopt.
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