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In ruim 200 pagina’s worden we bij de hand genomen en doorkruisen we het land en de geschiedenis 

van deze interessante Noorse landstreek en zijn omringende wateren. We komen alles tegen wat van 

invloed is geweest voor de postale historie van het verzenden/vervoer van post. Rijk geïllustreerd met 

vele foto’s, poststukken en afbeeldingen van documenten, posters en rekeningen etc. hebben we een 

brok geschiedenis in handen die het doorlezen zeker de moeite waard is. We maken kennis met de 

mensen, de schepen, de bedrijven en de vaak harde omstandigheden die de postdienst beïnvloedden. 

Een boek dat voor de verzamelaar, die scheepspost als liefhebberij heeft, een must is om door te 

lezen. Ook de verzamelaar die graag meer wil weten van het postvervoer rond Bergen heeft hiermee 

een waardevolle bron van informatie in handen. 

Kortom warm aanbevolen. Bij meerdere bestellingen kan ik het boek met korting leveren. 
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De combinatie van jubilea wil nog wel eens 

aardige initiatieven opleveren. Hier hebben we 

er weer een. 

120 Jaar Nordhordland Dampbåtlag, 100 jaar 

postvervoer door Nordhordland Dampbåtlag en 

100 jaar Bergens filatelist-klub, daar kan maar 

één ding uitkomen en dat is ook gelukt. Een 

mooi boek met veel, veel en zéér veel en nog 

meer informatie betreffende het 

(stoom)bootvervoer rond Bergen met uiteraard 

de nadruk op het postvervoer per schip. Na 

twee jaar noeste arbeid, het raadplegen van 

vele archieven, het inzien van verzamelingen 

en vooral het praten met ter plaatse en ter 

zake deskundigen is dankzij de sponsoring van 

diverse instanties en bedrijven een meer dan 

aantrekkelijk boek uitgegeven 
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