
 

 TWELVE GREENLAND EXPEDITIONS 1818 - 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hoofdstukken zijn voorzien van prachtige foto's en illustraties. De oude foto's uiteraard veelal in 
zwart/wit maar toch ook vele in kleur. Bekende namen maar ook minder bekende passeren de revue. 
Om er enkele te noemen; Carl Pedersen, Robert E. Peary, Adolf E. en Otto Nordenskjöld, Naomi Uemura 
en Paul-Emile Victor. Ook de scheepsnaam "Pourquoi-Pas?" zal u niet onbekend in de oren klinken.  
 
Elk hoofdstuk is ook nog eens voorzien van het herinneringsvelletje dat voor die expeditie werd 
uitgegeven. Elk velletje draagt ook nog eens het speciaal ontworpen eerste-dagstempel. De totale 
aanschaf prijs van de velletjes alleen is al meer dan 300 DKK en daar bovenop is er een extra velletje 
bijgevoegd. Dit is het, in zéér beperkte oplage uitgegeven ongetande ijsbeervelletje van het in 2013 
uitgegeven 20 DKK zegel. Dit ongetande velletje is alleen verkrijgbaar geweest tijdens de 2 dagen van 
een postzegelbeurs/tentoonstelling in Kopenhagen. Op vertoon van het toegangsbewijs mocht elke 
bezoeker één exemplaar aanschaffen. 
 
  

 
 

 

De Groenlandse post heeft vanaf 2003 tot in 2014 een 
aantal postzegels en blokken uitgegeven ter herinnering 
van een aantal expedities die sinds 1818 op Groenland 
zijn gehouden.  
 
De geschiedenis achter deze zegels, met andere woorden 
de verhalen die over deze expedities en de deelnemers 
daaraan bekend zijn, zijn bij elkaar gevoegd en gebundeld 
in dit prachtige boek. Voor elke expeditie is sinds 20013 
een herinneringsblok uitgegeven.  
 
Elke expeditie heeft zijn eigen hoofdstuk gekregen dat 
verhaalt van de gebeurtenissen en de vaak onmenselijk 

omstandigheden die de expeditieleden ondergingen. 

 

We lezen hoe de eerste zogenoemde "Literaire" 
expeditie, met een aantal schrijvers en de bekende 
schilder Moltke in 1903 vast komen te zitten en de hele 
winter bij een Inuit nomade stam verblijven. Ook lezen 
we het verhaal van de Noorse onderzoeker Otto 
Svendrup die niet alleen op Groenland rondtrok maar ook 
door het Canadese poolgebied en die samen met Fridtjof 
Nansen o.a. op het bekende schip "Fram" poolreizen 
maakte. 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd is het een prachtig boek geworden met een interessante filatelistische inhoud en nog 

interessantere en spannende verhalen over de op Groenland gehouden expedities. 
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