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Er blijkt echter een verzamelaar te zijn geweest die, in een bestek van ongeveer 40 jaar, een buitengewone 

omvangrijke verzameling bij elkaar had gebracht. Deze verzamelaar had tijdens zijn onderzoek in o.a. de 

Deense nationale archieven lijsten gevonden waarin op minutieuze wijze de gegevens van verzonden 

pakketten werd bijgehouden. Aan de hand van deze lijsten kon deze verzamelaar zijn verzamelde stukken 

classificeren en verifiëren. Deze verzamelaar was, samen met de verzamelaar en schrijver Torben Hjørne en 

de expert Carl Aage Møller, een onderzoek begonnen om de authenticiteit van dit soort stukken te checken. 

Dit werd gedaan aan de hand van deze lijsten en de bij de drie heren bekende en aanwezige poststukken. 

Helaas stierf de verzamelaar voordat de studie kon worden afgerond.  

 

De twee overgebleven heren hebben samen met de erfgenamen besloten om de verzameling via het 

bekende Zwitserse veilinghuis Corinphila te verkopen. Hiermee zouden de poststukken verspreid over de 

wereld in andere verzamelingen verdwijnen. Ook de kennis zou verloren gaan. In samenwerking met 

voornoemd veilinghuis is besloten om een boekwerk te publiceren waarin aan de hand van de aanwezige 

stukken en voornoemde lijsten de gehele verzameling plus alle kennis voor de verzamelaar terug te vinden is.  

 

Uiteraard is het een en ander voorzien van veel achtergrondinformatie betreffende de zegels, de postale 

noodzaak, technische details betreffende de diverse drukken van zegels en de gebruikte “Adressebrev” 

alsmede de gebruikte labels en stempels. Ook het niet postale gebruik van deze zegels wordt belicht. Verder 

komen informatie omtrent de Groenlandse postale geschiedenis, postkantoren  en uiteraard de diverse 

tarieven aan bod. In ruim 140 pagina’s, verdeeld over 6 hoofdstukken en gelardeerd met vele uitstekende 

illustraties, worden de geschiedenis en alle bekende feiten, uitgebreid en met kennis van zaken uit de 

doeken gedaan.   

 

Alle verzamelaars van Denemarken en Groenland kennen de 

Pakke-Porto zegels. Deze bekende grootformaat zegels, met als 

afbeelding de staande ijsbeer, zijn zoals we weten zegels 

waarmee het vervoer van pakketten van Groenland naar 

Kopenhagen en vice versa betaald kon worden. 

 

Over de zegels en het gebruik hiervan zijn in het verleden 

diverse artikelen en boekjes verschenen. Diverse verzamelaars 

hebben in de loop der jaren mooie en interessante 

verzamelingen opgebouwd en enkele verzamelingen heb ik in 

het buitenland mogen bewonderen. Echter een 

gespecialiseerde verzameling met de zegels gebruikt op de 

daarvoor bestemde “Adressebrev” heb ik nog nooit gezien. Dit 

werd mede veroorzaakt door de schaarste en daardoor de hoge 

prijzen van deze echt gelopen poststukken. 



 

Een eerbiedwaardige publicatie is het geworden die zijn gelijke niet heeft. Dit boek is van een importantie 

voor de verzamelaar van de Groenlandse Pakke-Porto zegels die in mijn opinie niet te evenaren is.  

Op verzoek van de verzamelaar zelf, die nooit zijn verzameling heeft tentoongesteld, is zijn naam 

achtergehouden. 

Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij dan weten. Op dit moment ben ik nog in onderhandeling om korting 

te verkrijgen. 
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