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Stampless Mail to and from Scandinavia to 1868 

 

Dit boek beschrijft de postale geschiedenis van het 

postvervoer van en naar Scandinavië in het pre-

filatelistische tijdperk. Het bestrijkt de tijd tussen het 

einde van de 17de eeuw en 1868. Het behandelt de 

postale aanwijzingen zoals vertrek-, transit- en 

aankomststempels, alsmede waarde- en route 

aanduidingen, gestempeld of met de hand geschreven, 

die te vinden zijn op brieven verzonden in deze periode. 

In ruim tweehonderd bladzijden verdeeld in zeventien 

hoofdstukken aangevuld met zes appendices worden 

deze postale bemerkingen beschreven. De hoofdstukken 

zijn kort gehouden en voorzien van vele landkaarten, 

foto's van brieven en afstempelingen die verband 

houden met de in het bewuste hoofdstuk behandelde 

gebied of postroute. Elk hoofdstuk beschrijft 

chronologisch een route of een gebied waarvan postale 

bemerkingen bekend zijn. 

 

Een kleine greep uit de behandelde routes en gebieden: Franse en Nederlandse handstempels; Thurn & Taxis 

stempels m.b.t. Hamburg; het Franse postkantoor in Hamburg; scheepspost tussen Noorwegen, Zweden en 

Engeland. De diverse Koninklijke postkantoren van de Scandinavische landen, Hannover, Lübeck en Pruisen. De 

kantoren in Sleeswijk Holstein, Altona en nog veel meer. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreide 

literatuurlijst. 

De diverse appendices bevatten o.a. een prijsindicatie van de genoemde stempels, een lijst met de diverse 

toentertijd geldende tarieven en een alfabetisch register waarin alle behandelde plaatsen en onderwerpen makkelijk 

zijn terug te vinden. 
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Als ik een aantal boeken tegelijk kan bestellen dan kan ik het met korting verkrijgen. Houdt u wel rekening met een 

ruime levertijd. Stort HFL 195,00 (dit is inclusief porto- en bankkosten) t.n.v. H.P. Burgman op Postbank nummer 

5686378 te Amsterdam onder vermelding van de titel en vergeet niet uw lidmaatschapsnummer te vermelden. Het 

eventuele verkregen (kortings)verschil krijgt u naderhand teruggestort. 
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