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 repatriëring van deze mensen na afloop van de oorlog met onder andere de bekende witte bussen van 

Graaf Folkert Bernadotte Ook de geschiedenis en belevenissen van enkele studenten komen aan de 

beurt. Het geheel is rijkelijk voorzien van zwart/wit foto’s. Niet alleen van poststukken, maar ook van 

kampen, “snapshots” van de levensomstandigheden in de kampen en landkaarten, formulieren en 

documenten. Een meer dan aardig boekje voor de geïnteresseerden in gevangenenpost. Het geheel 

wordt afgesloten met een literatuurlijst en lijsten met namen van overledenen en overlevenden van deze 

studenten. Erik is lid  van de Noorse “Krigs- og feltpostforeningen” ofwel de “War- and Fieldpost Society”. 

Een zeer actieve vereniging die zich bezighoudt met alle facetten van de Noorse posthistorie gedurende 

de verschillende oorlogen. De Society heeft ondertussen een 12-tal boeken laten verschijnen die alle 

zonder uitzondering zéér interessant zijn. Verder biedt de vereniging een regelmatig verschijnend blad en 

veilingen. 
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Met deze voor zich zelfsprekende titel heeft de bekende 

verzamelaar en publicist Erik Lørdahl wederom een 

interessant boekje het licht laten zien. Uiteraard betreft het 

een onderwerp dat met Erik’s grote passie, de 2e 

wereldoorlog en dan met name het posthistorische aspect, 

te maken heeft.  

Het is al weer Erik’s vierde boekje, als ik goed geteld heb. 

Dit boekje gaat over de post gerelateerd aan de studenten 

die in de loop van de bezetting opgepakt werden in verband 

met demonstraties en/of verzetswerk. 

Post van en naar de studenten in diverse concentratie- en 

interneringskampen zowel binnen als buiten Noorwegen 

wordt besproken en getoond.  

Tevens leren we de omstandigheden waarin ze in de 

diverse kampen (er worden er ruim 20 genoemd waaronder 

Buchenwald en Nuengamme) “bivakkeerden” en de  
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