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De viering van dit eeuwfeest gaat gepaard met het uitgeven van een aantal zegels die in de loop van 

pakweg drie jaar zullen verschijnen. Ook het uitgeven van een jubileumboek draagt bij aan de 

feestvreugde. Dit jubileumboek werd in september 2005 aangekondigd en kon tegen voorinteken prijs 

van DKK 200,00 besteld worden. In ruim 60 pagina’s zou de Deense verzamelaar Flemming Petersen zijn 

kennis over deze zegels, die al jarenlang zijn hoofdverzamelgebied vormen, op schrift zetten en met veel 

kleurige illustraties verluchtigen. In het boek vinden we daadwerkelijk een aardige hoeveelheid 

interessante wetenswaardigheden met betrekking tot de technische en postale achtergrond van deze 

zegels en is het een en ander zéér rijk geïllustreerd.  

Veel afbeeldingen van zeldzame PAKKE-PORTO poststukken, knipsels en losse zegels alsmede oude foto’s, 

tekeningen, schilderijen en vignetten vullen een groot gedeelte van het boek. In de 63 bladzijden die het 

boek bevat vinden we het gehele verhaal drie maal weergegeven en verteld in drie verschillende talen. 

Met andere woorden, er wordt per taal in 21 bladzijden een zéér beknopte weergave gegeven van een 

uitermate interessant stukje postgeschiedenis. Ondanks de toch wel interessante inhoud vind ik dat POST 

Groenland de enthousiaste verzamelaar die dit boek aanschaft een beetje in de kou laat staan. Zeker voor 

de uiteindelijke aanschafprijs (DKK 400,00) krijgt hij/zij, ondanks dat de eerste jubileumzegel van DKK 

50,00 in het boek is bijgesloten, mijns inziens te weinig waar voor zijn geld. Voor deze 400,00 Deense 

kronen zijn er andere en betere boeken te vinden c.q. aan te schaffen, o.a. de boeken van Torben Højre, 

waarin meer informatie staat dan in dit jubileumboek. 
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Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben allen 

hun festiviteiten met betrekking tot het 150 jarig 

bestaan van hun postzegels alweer afgesloten. 

Groenland echter herdenkt dit jaar het 100 jarig 

bestaan van de overbekende PAKKE-PORTO zegels. 

Deze zegels werden gebruikt voor het verzenden van 

pakketten vanuit Groenland, althans het gedeelte wat 

als Deens gebied werd gezien, naar het  Groenlandse 

Koninklijke handels ministerie te Kopenhagen en vice-

versa. Het verzenden van pakketten en andersoortige 

post binnen Groenland was vrij van betaling. Vooral in 

de beginjaren was het gebruik van de PAKKE-PORTO 

zegels zéér gelimiteerd. Zegels, aanwijsbaar, gebruikt 

in deze periode zijn tot op heden onbekend. 
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