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Ondanks dat helikopters en vliegtuigen van levensbelang waren zijn er voor 2011 maar 
enkele zegels uitgebracht met deze toestellen als onderwerp. Na 2011, een jaar na de viering 
van 50 jaar Air Greenland, is POST GREENLAND begonnen met het uitgeven van een serie 
zegels die de meest gebruikte en tot de verbeeldingsprekende toestellen weergeven. De 
zegels zijn allen ontworpen en geëtst door Martin Mörck die al voor vele Scandinavische 
landen postzegels heeft ontworpen. Rond elk toestel dat afgebeeld is op een van de zegels 
gaan vele verhalen de ronde. Niet alleen luchtvaart verhalen maar ook keiharde feiten en 
gebeurtenissen die minder glorieus waren. Veel van deze verhalen zijn hier opgeschreven en 
geïllustreerd met prachtige foto's en uiteraard de postzegels zelf. Alle 12 de zegels zijn 
opgenomen in het boek. De zegels zijn afgestempeld met het eerste dag stempel waarop het 
zegel was uitgegeven. Behalve de eerder genoemde Catalina PBY-5A komen we andere 
bekende namen tegen zoals de "De Haviland DHC-3 Otter"; de DC-4 en DC-6; De "Sikorsky" 
helikopter; de "Twin Otter", de "Dash 7 en 8" tot aan de Airbus 330-200. in 13 hoofdstukken 
worden vele feiten uit de doeken gedaan maar wel op een meer dan prettig leesbare wijze. 
Ook dit boek voldoet weer aan de hoge eisen die TELE-POST aan al zijn filatelistische boeken 
stelt. Diverse eerdere uitgaven zijn nog steeds via de website verkrijgbaar. 
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Onder deze titel heeft TELE-POST (Groenlands 
postadministratie) weer eens een mooi en 
interessant filatelistisch boek afgeleverd. Zoals de 
titel al zegt beschrijft het de nog jonge burger 
luchtvaart geschiedenis van Groenland.  
Begonnen met een gecharterde Catalina "vliegboot" 
is Air Greenland uitgegroeid tot een volwaardige 
luchtvaartmaatschappij die ondanks de vele 
beperkingen die het Groenlandse klimaat teweeg 
brengen zich goed op de been houd en zelfstandig 
kan overleven met een kleine maar moderne 
luchtvloot. Uiteraard was vooral in het begin het 
regionale vervoer van mensen, goederen, pakketten 
en post belangrijk. Vooral het veiligere en snellere 
vervoer van de post naar de afgelegen plaatsen en 
dorpen werden door de kleinere toestellen met veel 
succes gedaan. Later werden er door de groeiende 
economie en interesse in dit land steeds meer 
buitenlandse bestemmingen toegevoegd. Ook hier 
speelde het snelle en zekere vervoer van post naar 
het buitenland een grote rol. 
 

 


