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Oprindelige folk og deres sprog
Af Pertti Frandsen
Privatfoto

01100660 – FNs dag for oprindelige folk – år for oprindelige sprog
Kunstner: Paninnguaq Lind Jensen
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 9. august 2019
10 frimærker per ark
Ydre mål: 58,00 mm x 32.00 mm
Format: E
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

For at markere FNs internationale dag for oprindelige folk - og samtidig fejre FNs internationale år
for oprindelige sprog 2019 - udgav POST Greenland
den 9. august dette smukke frimærke.
Den unge kunstner Paninnguaq Lind Jensen har dermed designet sit allerførste frimærke - og hvilken
debut. Frimærket viser en mor og hendes datter, der
samles om den traditionelle tromme. De to taler så
at sige sammen via trommesang.
Sprog spiller en afgørende rolle i menneskers hverdag, ikke kun som et redskab til kommunikation,
uddannelse, social integration og udvikling, men
også som ressource for ethvert menneskes unikke
identitet, kulturhistorie, traditioner og hukommelse.
Men trods sprogenes enorme værdi forsvinder der
overalt i verden sprog med alarmerende hast. Med
dette for øje erklærede De Forenede Nationer, FN,
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året 2019 for ’De Oprindelige Sprogs År’ (IY2019).
Begrundelsen for dette FN-tiltag er at skabe opmærksomhed omkring sprogene, ikke kun til gavn
for de mennesker, der taler disse sprog, men også
for alle andre, så de kan værdsætte det vigtige bidrag, sprogene yder til vores klodes rige kulturelle
mangfoldighed.
Selv siger den unge kunstner:
Jeg er så stolt og beæret over dette samarbejde
med POST Greenland, stolt over at designe et frimærke som markering af FNs internationale år for
oprindelige sprog.
Da jeg blev spurgt, om jeg ville skabe dette frimærke, vidste jeg med det samme, at jeg ønskede at sprede bevidstheden om sprog og værktøjer
til kommunikation inden for vores kultur.
Trommer er på mange måder et redskab til kom-
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munikation. Det er en
tradition, der er meget
mere end sangdyster - et
stærkt værktøj til udtryk.
Det blev oprindeligt brugt
til at udtrykke glæde, kærlighed, sorg, vrede og til at holde
en balance og rense ud, uanset hvilke
følelser og ord, der blomstrede eller voksede indeni os.
Jeg oplever også, hvor meget forståelse og viden om vores Tunniit og Kakiornerit, der er gået
tabt. Det er et sprog, vi er nødt til at genlære.
Ligesom datteren lærer af sin mor, oplever jeg
mange mennesker, der lærer og reflekterer over
vores kultur for at bringe den tilbage og holde
den i bevægelse og i live i vores moderniserede
og globaliserede samfund.

Sepac-mappen 2019 – smukke gamle huse
Af Pertti Frandsen
SEPAC er forkortelsen for Small European Postal Administration Cooperations.
Det er netværket af tretten små europæiske postvæsner, der omfatter Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein,
Luxembourg, Malta, Monaco, Åland og Vatikanet.
Disse tretten små postvæsner har alle små hjemmemarkeder for post og logistik,
og samtidig store eksportmarkeder for frimærker til samlerbrug. Sepac-landene
deler derfor i vid udstrækning de samme udfordringer og Sepac-netværket er
derfor et vigtigt forum for alle medlemslandene.
Ni gange tidligere, fra 2007 til 2018, har Sepac-medlemmerne udgivet frimærker
i henhold til et fælles årligt tema. I år er ’Historiske hjem’ det fælles Sepac-tema.
Elleve af de tretten Sepac-medlemslande har i år valgt at udgive et frimærke i
Sepac-serien.
I juni udgav POST Greenland årets grønlandske Sepac-frimærke. Det gengiver
et flot foto af missionæren og handelsmanden Poul Egedes Hus, opført il 1751, i
bygden Ilimanaq, mellem Qasigiannguit og Ilulissat.
Den 12. september udkom så souvenirmappen ”Sepac – Historic Homes of Europe” med ét eksemplar af alle årets elleve Sepac-frimærker. Det er den tiende fælles souvenirmappe, som Sepac-landene udgiver. Mappen kan bestilles via vores
kundeservice eller på vores hjemmeside www.stamps.gl.
Læs mere om Sepac-samarbejdet her: www.sepacstamps.eu

Slutsalg pr. 30. november 2019
Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. november 2019, såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil
blive makuleret.
Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Sport i Grønland I 1/3.
Arctic Circle Race

01100585

12.05.2016

DKK 0,75

Frimærke

Kobberbryllup, Frederik
& Mary

01100595

17.10.2016

DKK 20,50

Frimærke

Grønlandsk musik I.
Korsang

01100600

23.01.2017

DKK 24,50

Frimærke

Grønlandsk musik I.
Harmonika-musik

01100601

Frimærke

Sepac 2017. Lokal
brugskunst

01100612

23.01.2017
15.05.2017

01303089.
Souvenirmappe
Sepac 2019 – Historic Homes of Europe
Pris: DKK 125,00
Udgivelsesdag: 12. september 2019
Sepac-mappen 2019 indeholder ét postfrisk eksemplar af Sepac-frimærkerne fra
elleve af de tretten medlemslande. Abonnenter på souvenirmapper vil modtage
den i årets sidste abonnement af 21. oktober 2019.

Produkt

Titel

Frimærke

Vare nr.

Udgivet

Valør

Dronningens akvareller - For01100629
eningen Grønlandske Børn

16.04.2018

DKK 14,00
+ 1,00

Miniark

Kobberbryllup, Frederik &
Mary

01106595

17.10.2016

DKK 20,50

Miniark

Sport i Grønland III.
Dene Games

01106620

22.01.2018

DKK 43,50

Miniark

Dronningens akvareller – For01106629
eningen Grønlandske Børn

16.04.2018

DKK 52,00

Småark

EUROPA 2018. Broer 1/2

01107623

22.01.2018

DKK 144,00

Småark

EUROPA 2018. Broer 2/2

01107624

22.01.2018

DKK 153,00

DKK 27,00

Souvenirmappe Regentparrets guldbryllup

01303080

15.05.2017

DKK 150,00

DKK 15,00

Dronningens akvareller – ForSouvenirmappe
01303083
eningen Grønlandske Børn

16.04.2018

DKK 52,00
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50-året for FNs verdenspostdag
Af Pertti Frandsen

Postale systemer har været i drift i mange århundreder. Først blev breve leveret til fods, siden på
hesteryg af specielle budbringere. Fra 1600-tallet
begyndte de første nationale portosystemer desuden at dukke op.
I 1840 udkom så verdens allerførste frimærke, hvilket gjorde porto langt mere praktisk og anvendeligt.
Langsomt blev landene desuden enige om at udveksle post internationalt. I slutningen af 1800-tallet
var der ganske vist en global posttjeneste, men den
var langsom og kompliceret. Med grundlæggelsen af
Verdenspostunionen, UPU, i 1874 åbnedes vejen for
den effektive posttjeneste, der findes i dag.
UPU blev startskuddet til den globale kommunikationsrevolution, der dengang gav mennesker mulighed for at skrive og sende breve til alle andre verden
over. I 1948 blev UPU et specielt agentur under De
Forenede Nationer.

01100661
50-året for FNs internationale postdag
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 17,00
Udgivelsesdag: 9. oktober 2019
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 28,80mm x 40,00mm
Format: G - stående
Kunstner: Miki Jacobsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4
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På UPU-kongressen i Tokyo i 1969 blev den 9. oktober erklæret for verdens postdag. Siden da er World
Post Day blevet fejret over hele verden for at fremhæve betydningen af posttjenesterne. I foreløbig et
halvt århundrede har lande verden over deltaget i
festlighederne for at fremhæve postens betydning. I
nogle lande kan man på posthuse se særlige udstilFoto: Camilla Nielsen

09102019

linger om frimærkesamling, imens der andre steder
arrangeres workshops om posthistorie. UPU arrangerer desuden internationale brevskrivningskonkurrencer for unge.
I år markerer vi 50-året for den første verdenspostdag. Hos POST Greenland er vi derfor fornøjede over
at markere begivenheden med dette kreative frimærke udført af multikunstneren Miki Jacobsen.
Om kunstneren
Miki Jacobsen, født 1965 i Paamiut. Har illustreret flere børnebøger og haft sine værker udstillet i blandt
andet Grønland, Skandinavien, Irland, USA og Canada. Kunstneriske uddannelsesophold på blandt andet
Grønlands Kunstskole, Danmarks Designskole, og
Nova Scotia College of Art and Design i Halifax. Miki
Jacobsen mestrer flere forskellige teknikker og udtryksmidler, som oftest kombineres i hans malerier,
fotos, grafik, computergrafik, lyd og performance. I
perioden 1992 - 2018 tegnede Miki i alt 24 frimærker
for POST Greenland. Dette frimærke er Mikis 25. frimærke i alt. Læs mere om kunstneren her:
www.nuukkunstmuseum.com/da/maanedensvaerk/miki-jacobsen
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Miljø i Grønland – del III
Af Allan D. I. Streymoy og Pertti Frandsen

Vi er nået til tredje del af serien ”Miljø i Grønland”,
som startede i 2017. Kunstneren denne gang er
Naja Rosing-Asvid, som vi blandt andet kender fra
hendes serie ’Grønland under 2. verdenskrig’.
Najas motiver til ’Miljø i Grønland – del III’ er stærkt
inspireret af det højaktuelle emne - og voksende udfordring - plast i naturen. Dette problem gælder ikke
alene Grønland, men hele jordkloden. Plastaffaldet
ophober sig i verdenshavene og spredes således kloden rundt.
01100662
Miljø i Grønland III 1/2
Valør: DKK 25,00
Frimærker per ark: 10
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Naja Rosing-Asvid
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: Selvklæbende offset, TR4

Man har konstateret, at plast optages i fødekæden,
idet dyrene i stigende grad oplagrer plast i kroppen
via deres føde, enten ved direkte at spise plast eller
ved spise andre dyr, som indeholder plast. Konsekvensen for os mennesker kendes endnu ikke til fulde, idet forskningen på dette område er relativt ny.
Kan udviklingen vendes?
Tallene for plast i naturen er skræmmende. Hver dag
produceres der i gennemsnit 820.000 tons plastik.
Stor del af denne plastik ender i naturen, og der findes desværre ingen nemme løsninger.
Heldigvis er der mange, der kæmper for en renere

natur i fremtiden. The
Ocean Cleanup er en af de
organisationer, der ønsker
at vende udviklingen. Organisationen har gjort det nemt for alle at være med via
www.theoceancleanup.com. En af visionerne - med
en fælles indsats, både på land og til havs - er plastfrie verdenshave i 2050.
Kilder:
www.wwf.dk/tema/plastik
www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/
affald-koster-dyreliv-1
www.theoceancleanup.com
Om kunstneren
Naja Rosing-Asvid er uddannet arkitekt og har de
sidste 11 år arbejdet som kunstner, udstillingsdesigner, børnebogsforfatter, scenograf og meget andet.
Hun benytter forskellige udtryksformer i sin kunst,
og eksperimenterer blandt andet med affaldsfragtmenter og naturmaterialer. En del af hendes værker
kan ses på hjemmesiden www.NajaRosingAsvid.dk

Foto: Helle Nørregaard.

01100663
Miljø i Grønland III 2/2
Kunstner: Naja Rosing-Asvid
Valør: DKK 26,00
Format: G - stående
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet DKK
51,00 + ekspeditionsgebyr. Se mere på side 10.
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Kulmærker i Grønland
Af Pertti Frandsen
Kulmærker spillede i tidligere tider en interessant rolle i Grønland. Derfor udgav vi
allerede i januar 2013 et frimærke, hvorpå
et kulmærke blev gengivet. Det er frimærket G503, som indgik i vores serie om den
grønlandske minehistorie.

01100664
Kulmærker i Grønland 1 – Udenlandsk kul
Valør: DKK 11,00
Kunstner: Miki Jacobsen
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Miki Jacobsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

Da kvaliteten af de
grønlandske stenkul
var forholdsvis beskeden med lille brændværdi og stor askemængde, gav man kunderne valgmulighed ved indkøb. Derfor blev
der af KGH indført kulmærker for grønlandske kul (de
firkantede) og udenlandske
kul (de runde). Forbrugerne
kunne således være sikre
på, at de havde fået de ønskede kul med hjem.
Efter en række år med dårlig lønsomhed blev minedriften ved Qullissat i 1972
indstillet. Snart efter blev
alle aktiviteter på stedet
afviklet, minebyen blev

Men allerede fra 1780’erne
var stenkul genstand for
brydning på Disko Ø. Det
foregik ved den tidligere
boplads Skansen. Her var
det tradition, at lokale selv
forsynede sig til kakkelovn
og komfur.
Fra 1782 blev udnyttelsen
af kul af Kongelige Grønlandske Handel, KGH, sat i
system. Det foregik under
navnet Ritenbenks Kulbrud
ved Gamle Qullissat, lidt syd
for det nuværende Qullissat,
på nordkysten af Disko Ø.

01100665
Kulmærker i Grønland 2 – Grønlandsk kul
Valør: DKK 30,00
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet DKK 41,00 + ekspeditionsgebyr.
Se mere på side 10.
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I 1924 var kulbruddet flyttet til en lokalitet ved det nuværende Qullissat. På den
nye lokalitet blev der hurtigt opbygget
en mineby med plads til en arbejdsstyrke
på godt 70 mand. Fra 1924 blev der brudt
570.000 tons kul i mineområdet.

nedlagt og postnummer 3960 Qullissat var
historie. Hjemmeproduktion af kul i Grønland ophørte derved efter næsten 200 års
udnyttelse.
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Jul i Grønland – på en ny måde
Af Allan D. I. Streymoy og Pertti Frandsen

01100666
Julefrimærke 2019 1/2
Valør: DKK 15,00
Kunstner: Gukki Nuka
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
10 frimærker per ark
Ydre mål: 40,00 x 28,80 mm
Format: G - liggende
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

unisittarluta. Illoqarfik taamaallat
ttarpoq annertusisarlunilu.
mma takusinnaagaat.

iuukkumaaraanga. Uannut
it Pingasut oqaluttuarigai.

Kalaallit Nunaat
Grønland

Nassiussat akii • Allakkat
Posttakster • Breve
Europa*

Nunat allat**

Europa*
17,00
30,00
56,00
104,00
150,00
210,00

Øvr. udland**
17,00
59,00
131,00
220,00
276,00
380,00

Juullip frimærkiinik mappersagaq nr. 24
Julefrimærkehæfte nr. 24

01301124
Julefrimærkehæfte nr. 24
Pris: DKK 192,00
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
Papir: Tullis Russell, CPST225, 94g, 135g bagpapir.

DKK 192,00

Indeholder seks styk af hver af de to julefrimærker 2019.
Hæftet er trykt på selvklæbende papir.

anmark, Island og Færøerne
nada

Sidste år introducerede vi julefrimærker med duft
af kager og gran.
I år er vores to julefrimærker blevet forsynet med
specielle lyseffekter. Så, når du holder dette års
grønlandske julefrimærker i dine hænder, vil du
tydeligt kunne se, at den orange julestjerne funkler og det grønne nordlys over byen flakker. Ægte
grønlandsk jul – på en ny måde.
Som altid udkommer vores julefrimærker i ark trykt
på gummieret papir, det vil sige med lim bagpå frimærkerne. Derudover udgives de selvsamme frimærker i et frimærkehæfte, der indeholder seks styk af
hver af de to julefrimærker. Dette frimærkehæfte er
trykt på selvklæbende papir.
Kunstneren bag begge julefrimærker, Gukki Nuka, har
sendt os denne hilsen, som vi hermed viderebringer:
”Den magiske følelse af min barndoms jul er at gå
fra hus til hus og synge og få slik og julesmåkager.

Byen, som nærmest kun blev oplyst af nordlys og
julestjerner i vinduerne, var som en kæmpe verden for et barn med megen kreativ fantasi. Jeg
forestillede mig tit, at mine danske bedsteforældre, som boede i Danmark, var lige på den anden
side af horisonten og kunne se de samme nordlys,
som jeg kiggede på.

01100667
Julefrimærke 2019 2/2
Valør: DKK 17,00
Ydre mål: 28,80 x 40,00 mm
Format: G - stående

Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet
DKK 32,00 + ekspeditionsgebyr. Se mere på side 10.

landsk far og en dansk mor. Opvokset i Uummannaq,
i dag bosat i København. Uddannet på blandt andet
Regina University, Canada, og har blandt andet modtaget ’The Govenor General’s Award of Excellence’
prisen. Disse to frimærker er hans tredje og fjerde for
POST Greenland. Læs mere om ham her:
http://kunst.gl/tag/gukki-nuka

Det allerbedste og mest magiske ved julen var
at besøge min grønlandske bedstemor, som altid
sagde, at julestjernen ville vise mig vej til hende.
At sidde inde i varmen på farmors skød, imens vi
kiggede op på hendes julestjerne i vinduet og hun
fortalte historier om de Tre Vise Mænd, var det
ultimative for mig. Tryghed, varme og kærlighed.
Glædelig Jul”.
Om kunstneren
Gukki Nuka, født 1965, er keramiker, tegner og maler
og arbejder med digital grafik. Han er barn af en grøn-

Privatfoto
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Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. juni 2019

Nye frankeringsmærker – med
isbjørnemotiver

Produkt

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør / Pris

Frimærke

Grønlandske krydderurter I 2/2

01100463

17.01.2011

kr. 25,00

74.955

Det er den ikoniske isbjørn, der pryder vores helt
nye sæt af fire frankeringsmærker.

Frimærke

Kvindens nationaldragt 3/4. Øst.

01100576

18.01.2016

kr. 13,50

55.840

Frimærke

Kvindens nationaldragt 4/4. Syd

01100577

18.01.2016

kr. 48,50

43.046

Frimærke

Norden 2016 1/2. Ammassak (Lodde)

01100581

21.03.2016

kr. 12,00

84.601

Frimærke

Norden 2016 2/2. Mattak (Hvalspæk)

01100582

21.03.2016

kr. 13,50

85.523

Frimærke

Sport i Grønland II 1/3. Hundeslæde-GM

01100602

23.01.2017

kr. 16,00

49.074

Frimærke

Sport i Grønland II 2/3. Kang-Nu Race

01100603

23.01.2017

kr. 19,50

29.258

Frimærke

Sport i Grønland II 3/3. Bystafet

01100604

23.01.2017

kr. 22,00

36.596

Frimærke

Tillægsværdi 2017. Kofoeds Skole Nuuk.

01100605

18.10.2017

kr. 14,00

21.495

Frimærke

EUROPA 2017. Slotte 1/2

01100606

15.05.2017

kr. 15,00

50.586

Frimærke

EUROPA 2017. Slotte 2/2

01100607

15.05.2017

kr. 16,00

43.183

Frimærke

Øde stationer I 1/2. Grønnedal

01100608

15.05.2017

kr. 5,00

38.105

Frimærke

Øde stationer I 2/2. Ikateq-basen

01100609

15.05.2017

kr. 14,00

31.401

Frimærke

Regentparrets guldbryllup

01100613

15.05.2017

kr. 50,00

31.589

Frimærke

TAAF-fællesudgivelse 1/2

01100614

27.10.2017

kr. 10,50

25.504

Frimærke

TAAF-fællesudgivelse 2/2

01100615

27.10.2017

kr. 27,00

20.771

Frimærke

Jul i Grønland 2017 1/2

01100618

27.10.2017

kr. 13,00

23.261

Frimærke

Jul i Grønland 2017 2/2

01100619

27.10.2017

kr. 15,00

26.595

Miniark

Norden 2016. Madkultur

01106581

21.03.2016

kr. 25,50

17.659

Miniark

Sport i Grønland I

01106585

12.05.2016

kr. 65,25

15.651

Miniark

Sport i Grønland II

01106602

23.01.2017

kr. 57,50

12.811

Miniark

Tillægsværdi 2017. Kofoeds Skole Nuuk.

01106605

18.10.2017

kr. 56,00

11.890

Miniark

Regentparrets guldbryllup

01106613

15.05.2017

kr. 50,00

14.544

Miniark

TAAF-fællesudgivelse

01106614

27.10.2017

kr. 37,50

13.807

Småark

EUROPA 2017. Slotte 1/2

01107606

15.05.2017

kr. 135,00

Småark

EUROPA 2017. Slotte 2/2

01107607

15.05.2017

kr. 144,00

969

Frimærkehæfte

Julefrimærkehæfte nr. 22

01301122

27.10.2017

kr. 168,00

4.353

Frimærkehæfte

Frimærkehæfte nr. 24 Kvindens nationaldragt

01301224

18.01.2016

kr. 169,00

6.047

Frimærkehæfte

Frimærkehæfte nr. 25 EUROPA 2017. Slotte

01301225

15.05.2017

kr. 186,00

5.409

Souvenirmappe Grønland under 2. verdenskrig I

01303076

17.10.2016

kr. 72,75

437

Souvenirmappe Grønlandsk musik I

01303077

23.01.2017

kr. 52,50

352

Souvenirmappe Sport i Grønland II

01303078

23.01.2017

kr. 57,50

375

Souvenirmappe Tillægsværdi 2017. Kofoeds Skole Nuuk.

01303079

18.10.2017

kr. 56,00

371

Souvenirmappe Sepac 2017. "Local handcrafts of Europe"

01303081

18.10.2017

kr. 112,00

343

Souvenirmappe Sport i Grønland III. Denne Games.

01303082

22.01.2018

kr. 43,50

442

Årsmappe

01304015

19.10.2015

kr. 596,00

5.178

Årsmappe 2015
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Oplagstal

Både postfriske og stemplede frankeringsmærker
kan bestilles. Det er udelukkende muligt at få
dem afstemplet med almindeligt dagstempel
(3913 Tasiiaq).
Bestiller eller abonnerer du på førstedagskonvolutter frankeret med vores frankeringsmærker, bliver
POST Greenlands bomærkekonvolut anvendt.
Du kan selv fastsætte værdien på frankeringsmærket - forudsat den er mindst DKK 15,00 pr. mærke.
Frankeringsmærker 2019 (sæt à 4 styk, selvklæbende)

999

Varenr.: 01700061
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
Værdier: Fra 15,00 kr. til 100 kr. med spring på 25 øre.
Trykkeri: Walsall Security Printers Ltd.
Papir: Thermal face paper 73g
Farver: CMYK
Tryk: Digital printing
Format: 56.00 mm x 25.00

Frankeringsmærker fra 2009 til 2017
– i én samlet mappe – fås stadig!

Grønlandske frimærker på ny til
København
Af Pertti Frandsen
I weekenden den 9. til 10. november kommer POST Greenland
igen til København, nærmere
betegnet til Valby. Her afvikles
nemlig årets udgave af ”Frimærke-, Brev- og Postkortmesse” og
vi glæder os til et godt gensyn.
Vores frimærker fra de seneste par år, vores nye årsmappe, julefrimærkerne, juleophænget 2019, nye og tidligere
frankeringsmærker, og en række
af vores mest interessante samlerobjekter vil vi medbringe.

Samtlige 5 sæt à 4 frankeringsmærker udgivet af
POST Greenland i perioden 2009 til 2017 er indsat
i denne mappe. Alle har de fået påtryk valører fra
de respektive år - indenrigs portotakst for breve
under 20 gram.
Prisen for mappen svarer til alle de indeholdte
frankeringsmærkers samlede påtrykte værdier.
Varenr.: 01303802
Pris: DKK 193,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018

Du finder os på vores store, velkendte stand. Dér ser vi meget
frem til at servicere dig og de
mange andre trofaste Grønlandssamlere – og byde nye samlere
velkommen.
Stedet er nyt, nemlig Valby Hallen,
Julius Andersens Vej 3, 2450 København - med gode adgangs- og
parkeringsforhold.
Åbent lørdag fra 11 til 18 og søndag
fra 10 til 16. Som altid fri entré.
Arrangørernes hjemmeside www.3fff.dk vil
løbende blive opdateret med standholdere
og nyt om messen.
På gensyn i København!
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NYT fra POST Greenland
Nyt dagstempel
Til brug for afstempling af mindre ordrer ibrugtog
vores servicecenter i Otterup i juni 2019 et 3913
Tasiilaq dagstempel af stål.

Greenland Collector – fremover
alene digitalt

Frankerede og adresserede konvolutter til stempling bedes fremsendt til denne adresse: POST Greenland, FILATELIA, Kvindevadet 42, 5450 Otterup,
Danmark.

Udstillings- og messedeltagelse resten af 2019
Frem til årets udgang vil POST Greenland deltage i disse fire frimærkemesser og
-udstillinger:
• ”Internationale Briefmarken-Börse 2019”, Sindelfingen, 24. – 26. oktober.
• ”Salon d’Automne 2019”, Paris, 6. – 9. november.
• ”Frimærke, Brev & Postkort Messe 2019”, København, 9. - 10. november.

Fra og med januar 2020 udkommer Greenland
Collector udelukkende digitalt. Det vil sige: Som
en digital fil via vores email-nyhedsbrev.
Trykt udgave af Greenland Collector vil fra årsskiftet 2019/2020 ikke længere blive fremsendt
til dig med posten.

Gå IKKE glip a

fremtidige nu

f

mre af

Greenland
Collector!

Ønsker du at modtage Greenland Collector - og kun i digital form - skal du være skrevet op som modtager af vores
email-nyhedsbreve.

• ”MonacoPhil 2019”, Monaco, 28. – 30. november.

Fremtidige udgaver af Greenland Collector vil være tilgængelige via vores
email-nyhedsbrev og vores hjemmeside https://www.stamps.gl

Til alle fire events fremstilles et grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse stempler fremsendes således, at de senest er i hænde hos vores
servicecenter
respektive udstillinger / messer.
09112019
24102019 i Otterup dagen før åbningen af de

Ændringen sker for fortsat at holde en høj kvalitet i det redaktionelle indhold samt for at gøre distributionen af Greenland Collector mere økonomisk.
Desuden kan en digital Greenland Collector nå endnu bredere ud til læserne.

PARIS 2019

28112019

Frimærke-, brev- &
postkortmesse 2019
København

Internationale Briefmarkenbörse
Sindelfingen

24.-26.10.2019
Salon d’automne
Paris

9.-10.11.2019
MonacoPhil 2019
Monaco

6.-9.11.2019
Internationale Briefmarkenbörse
Sindelfingen

28.-30.11.2019
Frimærke-, brev- &
postkortmesse 2019
København

24.-26.10.2019

9.-10.11.2019

Modtager du i forvejen vores email-nyhedsbrev, skal du intet foretage dig.
Hvis du ikke i forvejen modtager vores email-nyhedsbrev, kan du enten tilmelde dig via vores hjemmeside https://www.stamps.gl – allernederst på
indgangssiden – eller via henvendelse til vores servicecenter på e-mail
mail@stamps.gl, eller tlf. +45 7026 0550.
KONKURRENCE! For at markere, at Greenland Collector går digital, trækkes lod
om 25 styk årsmapper 2019. For at deltage i denne lodtrækning, skal du være
tilmeldt vores email-nyhedsbrev. Er du allerede tilmeldt email-nyhedsbrevet,
vil du automatisk deltage i denne konkurrence.

Vores frimærker sælges fra og med 15. sepLæs om næste gang...
tember 2019 udelukkende i sæt.
Salon d’automne
Paris

6.-9.11.2019

MonacoPhil 2019
Monaco

28.-30.11.2019

Frimærker, der udgives i sæt af to eller flere frimærker, sælges udelukkende
samlet. Fx ”Miljø i Grønland, del III”, som består af frimærkerne 01100662 og
01100663. Disse to frimærker kan ikke købes enkeltvis.
Det er naturligvis muligt at købe fx frimærket 01100660 ”FNs dag for oprindelige folk” enkeltvis, fordi dette tema kun består af ét frimærke.
Denne ændring gælder alle frimærker, som findes på vores salgsliste, uanset
om det er nye eller ældre udgivelser.
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• Stem på ’Årets grønlandske frimærke 2019’
• Frimærkeprogrammet 2020 præsenteres
• Tillægsværdi-frimærket 2020
• Arktiske ørkener, del 2
• Fisk i grønlandske farvande, del 3
• Gamle grønlandske pengesedler, del 4 og meget mere…

Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland Filatelia
Kvindevadet 42, 5450 Otterup, Danmark
Telefon (+45) 70 26 05 50
Fax (+45) 64 82 10 56
E-mail: mail@stamps.gl
Hjemmeside: www.stamps.gl
Sociale medier: www.facebook.com/stamps.gl

VIGTIGT
- Det automatiske kreditkorttræk vil først være aktivt, når
et eventuelt skyldigt beløb er betalt.

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland Filatelia, senest 5
uger før en udgivelse.

Bankoverførsel:

Bemærk
Undlad venligst at skrive din bestilling på et giroindbetalingskort, da disse registreres elektronisk.
Betalingsmåder Ved betaling, husk altid at angive dit
navn og kundenummer. Dine betalinger kan foretages
via bankoverførsel til en af de konti, som er nævnt på
denne side, via kreditkort, med internationale svarkuponer
eller kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars. Det er
ikke muligt at betale med check.
5 pct. MOMS til alle bosatte i Danmark
For alle køb af frimærker sendt til Danmark med et fakturabeløb over DKK 79,99 opkræves 5 pct. MOMS. Det er
en speciel serviceydelse for vores kunder bosat i Danmark,
så I slipper for at betale told og afgifter ved modtagelsen
af de indførte produkter.
Kreditkort
Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron.
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• skema i bestillingskuponen
• betal via www.stamps.gl
• tilmeld dig automatisk kreditkorttræk (kontakt os per
telefon, e-mail eller brev)
Automatisk kreditkorttræk
Hvis du ønsker at benytte dit Dankort eller kreditkort som
betalingsmiddel, når du køber frimærker eller modtager
dit abonnement, kan du tilmelde dig automatisk kreditkorttræk hos POST Greenland Filatelia.
Hvis du tilmelder dit kort denne service, vil totalbeløbet
automatisk blive trukket, hver gang vi sender din ordre
eller abonnementsforsendelse til dig.
BEMÆRK: Da vi er i gang med at skifte til en ny udbyder
for indløsning af kreditkortbetalinger, bedes du kontakte
os for opsætning af automatisk kreditkorttræk.
Hvis du allerede har en aftale om automatisk kreditkorttræk, vil vi kontakte dig med henblik på oprettelse hos
vores nye udbyder.

- Hvis du får et nyt kreditkort, kreditkort nummer, udløbsdato eller CVC-nummer, bedes du kontakte os, så vi kan
behandle dine kortoplysninger i god tid inden din næste
betaling.

Danmark – DKK: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092
København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120
BIC (SWIFT code): DABADKKK
Norge – NOK: Danske Bank, Akersgaten 28, 0107 Oslo
Konto: 86017434677
IBAN: NO8886017434677
BIC/SWIFT: DABANO22
Sverige – SEK: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92,
Stockholm
Konto: 12200157878
IBAN: SE6012000000012200157878
BIC/SWIFT: DABASESX
International - EUR: Danske Bank
Konto: 9541 2138816403
IBAN: DK39 3000 2138 8164 03
BIC/SWIFT: DABADKKK
Kontant
Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollar (USD)
– sendes som værdibrev.
Pr. postanvisning
IRC Internationale svarkuponer til en salgspris på DKK 25,00
og indløsningspris på DKK 17,00 pr. styk.
1 års reklamationsfrist
Eventuelle reklamationer over frimærker eller filatelivarer,
som du har fået tilsendt fra POST Greenland, skal være
POST Greenland Filatelia, i hænde senest 1 år målt fra
udløbet af den måned, hvori varerne blev afsendt. Dato på
poststemplet, evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen.
Gebyrer for rekommanderede abonnementsforsendelser fra Grønland
Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller
til Europa (inkl. Danmark og Færøerne) er DKK 45,00.
Eksempel: Postforsendelse af et rekommanderet brev
frankeret med DKK 17,00 koster i alt DKK 62,00. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se www.
telepost.gl.

Ekspeditionsgebyr
Alle abonnementsforsendelser er pålagt et gebyr på
15,00 DKK. For løssalgsordrer pålægges følgende ekspeditionsgebyrer:
Til Danmark, Norge og Sverige:
Ordrer under DKK 150,00: DKK 15,00
Ordrer over DKK 150,00 og under DKK 750,00: DKK 35,00
Ordrer større end 750,00 DKK: Intet gebyr
Til resten af verden: Ordrer under EUR 20,00: EUR 2,50
Ordrer over EUR 20,00 og under EUR 100: EUR 5,25
Ordrer over EUR 100,00: Intet gebyr
Betalingsfrist 30 dage netto
Betaling af vore fakturaer foretages senest 30 dage regnet
fra fakturadatoen. Vi beder dig samtidig være opmærksom
på, at registrering af dine indbetalinger tager minimum to
uger. Det kan derfor forekomme, at du får en faktura med
en saldo, som ikke inkluderer dine sidste indbetalinger.
Ombytning af frimærker
POST Greenland Filatelia, ombytter kun ubrugte frimærker
til nye frimærker fra vores salgsliste, efter dit valg. Der må
maksimalt foretages 3 gratis årlige ombytninger à maksimum DKK 100,00 pr. kunde. Ved en samlet årlig værdi
af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver POST Greenland,
Filatelia, et gebyr på 45 pct. af pålydende værdi. Gebyret
på 45 pct. betales altid kontant. Den kontante indbetaling
kan således ikke erstattes af andre frimærker. Den maksimale årlige ombytning af ubrugte frimærker pr. kunde må
højst udgøre DKK 50.000 i nominel værdi.
For yderligere info kontakt POST Greenland Filatelia.
Ekspeditionsgebyr på afstemplinger af grønlandske
frimærker
Pr. modtaget forsendelse indeholdende frimærker til
afstempling ved vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på DKK 20,00.
På www.stamps.gl kan du komme tættere på grønlandske frimærker. Det er muligt at læse Greenland Collector,
tilmelde dig vores nyhedsbrev, læse sidste nyt, købe frimærker, deltage i konkurrencer, administrere din konto og
dit abonnement etc.
Alle angivne priser, gebyrer, m.v. er med forbehold for
trykfejl.
Udgiver: POST Greenland
Redaktion: Kristian ”Karé” Pîvat og Allan D. I. Streymoy
Ansv.: Pertti Frandsen
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: TELE-POST
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Returadresse:
POST GREENLAND
FILATELIA
KVINDEVADET 42
DK-5450 OTTERUP
DANMARK

ÅRSMAPPEN 2019 – hold din samling komplet!
Udover alle 24 frimærker udgivet i årets løb, indeholder årsmappen samtlige
4 miniark fra 2019.
Varenr.: 01304019
Pris: DKK 686,00
Udgivelsesdag:
21. oktober 2019
Du kan også købe
årsmapperne online på
www.stamps.gl.
Her kan du også tegne abonnement på POST Greenlands årsmapper og
andre samlerobjekter.

JULEOPHÆNG – også i abonnement

POST Greenland fortsætter traditionen med et
flot sæt julepynt, samlet i et flot omslag.
Juleophæng nummer 7 i rækken udgives således
den 21. oktober. Et nyt smukt sæt bestående af
fire stykker letvægts juleophæng til juletræet –
med årstal 2019 indgraveret.
Juleophæng nr. 7
Varenr. 01530766
Pris: DKK 99,00
Udgivelsesdag: 21. oktober 2019
Juleophæng nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fra de foregående år kan stadig bestilles.
Du kan også tegne abonnement på juleophæng fra Grønland. Varetypen er
530. Brug bestillingskuponen, som hører til dette nummer af bladet, eller
kontakt vores kundeservice.

Varetypeforklaring/Abonnement med tema
Hvis du opretter abonnement på en vare med tema, husk da at knytte et tema fra listen nedenfor til
abonnementsoprettelsen.
100
101
102
103
104
105
106
201
202
203

Frimærker med tema
Firblokke med tema
Halvark med tema
Helark med tema
Øvre marginal med tema
Nedre marginal med tema
Miniark med tema
FDC/1 med tema
FDC/4 med tema
FDC/Serie med tema

204
301
303

FDC/Miniark med tema
Frimærkehæfte med tema
Souvenirmappe med tema

Enkelte frimærker
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
5 frimærker per halvark.
10 frimærker per helark.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie,
afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.
Serie af frimærker i illustreret mappe

Temaer
Tema Id Tema
1 Europa · 2 Royalt · 3 Transport · 4 Natur · 5 Videnskab · 6 Kunst · 7 Jub./Begiv. · 8 Stålstik
Varetypeforklaring/Abonnement i sæt
610
Frimærker i sæt
Enkelte frimærker.
611
Firblokke i sæt
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
612
Halvark i sæt
5 frimærker per halvark.
613
Helark i sæt
10 frimærker per helark.
614
Øvre marginal i sæt
Øvre marginalfireblokke.
615
Nedre marginal i sæt
Nedre marginalfireblokke.
616
Miniark i sæt
Miniark med 1 til 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
621
FDC/1 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
622
FDC/4 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.
623
FDC/Serie i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie,
afstemplet.
624
FDC/Miniark i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
205
FDC/1 Årssæt
Samtlige FDC/1 udgivet i løbet af et kalenderår, indpakket i gennemsigtig plast.
631
Frimærkehæfter i sæt
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.
633
Souvenirmappe i sæt
Serie af frimærker i illustreret mappe.
520
DAVO-Sider
Ekstrasider (med klemlommer) til DAVO-luksusalbum, ”Grønland”.
530
Juleophæng
Et sæt bestående af 4 styk letvægts guldfoliebelagte ornamenter.
304
Årsmappe
Et helt års udgivne enkeltfrimærker og miniark samlet i illustreret
mappe. NB: Frimærkehæfter er ikke inkluderet.
700
Frankeringsmærker
Sæt af fire frankeringsmærker med forskelligt motiv, alle med den
gældende valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.
701
FDC/1 Frankeringsmrk.
Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne i et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
702
FDC/Serie Frankeringsmrk.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke i
et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
Variantforklaring
0
Postfriske (d.v.s. ustemplede) frimærker, fireblokke etc.
1
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen, opklæbet på karton.
2
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen.
3
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel, opklæbet på karton.
4
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel.
5
Nye frimærker, etc. afstemplet med alm. fuld dagstempel på udgivelsesdagen.
6
Frimærker, etc. afstemplet med fuld førstedagsstempel.

