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KONKURRENCE

Frimærkeprogrammet 2020
Af Per Svendsen, Direktør - Kunder & POST
Det er mig en stor glæde at præsentere alle de
nye frimærker, som vi i 2020 udgiver i Grønland.
Nok engang udgiver vi 24 nye frimærker og fire
miniark. Samtidig fastholder vi prisen på vores
årsmappe.
Vi går desuden fra tre årlige abonnementsudsendelser til fire. I februar, maj, september og
november.
28. februar Sissi Møller har skabt to stemningsfyldte frimærker til vores serie om ”Miljø i Grønland”. Som ved de seks foregående frimærker i
serien er også disse trykt i offset på selvklæbende papir. Begge frimærker udkommer i helark.
Serien om ’Arktiske ørkener i Grønland’ afrundes
på fornemmeste vis. Naja Abelsen har skabt frimærket, der er trykt i offset.
Bertil Skov Jørgensen har på ny skabt et yderst
seværdigt frimærke, der gengiver en gammel
grønlandsk pengeseddel. Der er tale om det
syvende frimærke i serien. Frimærket er trykt i
kombineret offset og lasergravure og udkommer
både i helark og som miniark.
Martin Mörcks betagende serie om ’Fisk i grønlandske farvande’ fortsættes med yderligere to
frimærker. På ny er frimærkerne trykt i offset.
16. april Hendes Majestæt Dronningens 80-års
dag markeres også i Grønland. Den internationalt
kendte kunster Aka Høegh har skabt et utroligt
smukt portræt af vores regent. Frimærket udkommer på selve majestætens 80-års dag. Dette frimærke inkluderes i vores abonnementsudsendelse af 18. maj.
5. maj 75-året for den berømte Amerikanerserie
markerer vi på et flot miniark, der udkommer på
selve befrielsesdagen. Dette miniark udsendes
også i abonnementet af 18. maj.
18. maj Vi afrunder Naja Rosing-Asvids markante serie om ’Grønland under 2. verdenskrig – set
med grønlændernes øjne’. De to sidste frimærker i serien er trykt i kombineret offset og lasergravure. Martin Mörck er nok engang manden
bag gravuren. Begge frimærker udgives også i en
flot souvenirmappe.
’Kunstværk i nationalsamling’ er i år det fælles tema Sepac-serien. De små europæiske
postvæsners netværk fortsætter derved det frimærkemæssige samarbejde, hvor alle åres Sepac-frimærker samles i en fælles mappe, som
udkommer til september.
For sidste gang udgives frimærker i den fælles
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nordiske ’Norden’ serie. POST Greenlands to frimærker i serien er skabt af den kreative multikunstner Miki Jacobsen. Temaet for udgivelsen
er: Pattedyr.
3. august I Grønland er barnets første skoledag
en helt særlig festdag for hele familien. Kunstneren Lisbeth Karline har på smukkeste vis illustreret denne helt særlige dag på et frimærke trykt i
offset. Dette frimærke inkluderes i abonnementet af 14. september.
14. september De fire grønlandske huse i Danmark yder et stort og prisværdigt arbejde. Derfor
er Grønlænderhusene udset som modtager af
overskuddet fra salget af tillægsværdifrimærket
2020. Bolatta Silis-Høegh har skabt det smukke
motiv til frimærket, som udkommer i helark, miniark og i en flot souvenirmappe.
Årets EUROPA-frimærketema er ’Gamle postale
ruter’. På en af sine flyvninger via Grønland agerede legendariske Charles Lindbergh også postmand. Dette har vi gengivet på to flotte frimærker, der er trykt i offset og udkommer i helark,
samt i et selvklæbende hæfte med seks styk af
hvert af de to EUROPA-frimærker.

Vind 10.000
kroner

G667

G666

21.10.2019

G661

21.10.2019

G660

09.10.2019

09.08.2019

Sparemærker spillede en meget interessant rolle
i 1900-tallets Grønland. De første to frimærker
i en ny serie om dette historiske tema er grafisk
designet af Nina S. Kreutzmann.
6. november Grønlandske spillefilm har i årtier
begejstret publikum verden over. Derfor dedikerer vi en helt ny serie frimærker til dette interessante tema. Vi lægger ud med to klassiske film,
der stadig er yderst seværdige.
’Spøgelseshistorier i Grønland’ er en anden ny
serie, der ser dagens lys i 2020. Til efteråret
afslører vi navnet på kunstneren bag frimærkerne i hele denne serie. Vi starter med to frimærker
og ser meget frem til at udgive dem.

G655

G654

21.06.2019

21.06.2019

I 2018 var vores julefrimærker forsynet med duft
af henholdsvis gran og kage. I 2019 var de påtrykt specielle lyseffekter. Der arbejdes på også
at gøre julefrimærkerne 2020 specielle.
Som altid afrundes frimærkeåret med vores populære årsmappe, der vil indeholde et eksemplar
af alle 24 frimærker og alle fire miniark.
Også i 2020 udgiver vi frankeringsmærker. Det
nye sæt à 4 selvklæbende frankeringsmærker
udkommer også den 6. november.
Rigtig god fornøjelse med vores 2020 frimærker.

G649

G648
21.01.2019

21.01.2019

KONKURRENCE

Vælg årets grønlandske
frimærke 2019

I løbet af 2019 har POST Greenland udgivet
i alt 24 meget smukke frimærker, som viser
mangfoldigheden inden for grønlandsk kultur,
natur, historie og samfund. Nu kan du vælge
din favorit - deltag i valget af årets grønlandske
frimærke! Blandt alle deltagere trækker vi lod
om hovedpræmien på 10.000 kroner kontant.

Din stemme skal være modtaget senest den 15. marts 2020.

G665

G664
21.10.2019

G663
21.10.2019

G662

21.10.2019

21.10.2019

Bemærk: Kun én stemme per person. Medarbejdere i TELE-POST er velkommen til at
deltage i afstemningen, men er ikke med i
lodtrækningen om hovedpræmien. Resultatet af afstemningen og vinderen offentliggøres i Greenland Collector nr. 2, 2020 og på
www.stamps.gl samt www.facebook.com/
stamps.gl.
Til venstre ses en oversigt over de 24 frimærker med tilhørende G-numre.

G659

G658
21.06.2019

G653

G657
21.06.2019

G652
21.06.2019

G647

21.06.2019

G651
21.06.2019

G646
21.01.2019

G656

»

Gå til afstemning

G650
21.01.2019

G645
21.01.2019

21.06.2019

21.01.2019

G644
21.01.2019

21.01.2019
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Miljø i Grønland – del IV
Af Pertti Frandsen

De to frimærker i fjerde del af vores serie
’Miljø i Grønland’ er skabt af billedkunstneren Sissi Møller. Hun er en af de yngre personligheder på den grønlandske kunstscene.
Der er tale om Sissis frimærke nummer syv
og otte for POST Greenland siden frimærkedebuten i 2014.
Sissis to nye frimærkemotiver er stærkt inspireret af symbolerne i grønlændernes hverdag.
Selv udtrykker Sissi det sådan:
Frimærke 01100668
Miljø i Grønland IV/1
Valør: DKK 18,00
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
10 frimærker pr. ark
Ydre mål: 40,00mm x 28,50mm
Format: G - liggende
Kunstner: Sissi Møller
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: Selvklæbende offset, TR4

”I det første motiv med harpun, sæl og ulo,
er der bevægelse, da ens blik bliver ført rundt
fra harpunen. Det er mine tanker omkring bæredygtighed.
Det andet frimærke spiller sammen med det
første, idet pæren symboliserer idé, tanke,
omtanke og respekt for havets dyr. Samtidig
viser vi også respekt for det, vi spiser og lever af.”
Clean Greenland – et projektsamarbejde
med WWF
I samarbejde med CSR Greenland arbejder
WWF Verdensnaturfonden med en række
grønlandske virksomheder om at begrænse deres miljøpåvirkning. ’Clean Greenland – Green
Companies’ er således et treårigt projektsamarbejde støttet af Grønlands Selvstyre.

Frimærke 01100669
Miljø i Grønland IV/2
Valør: DKK 44,50
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet
DKK 62,50 + ekspeditionsgebyr.

Køb sæt
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Projektets formål er en reduktion af miljøbelastningen fra de deltagende virksomheder.
Der fokuseres på hjælp til de deltagende virksomheder til kommunikation af deres miljøindsats og dens resultater til medarbejdere,
kunder, myndigheder, medier og andre interessenter.
Målet er at sikre, at de deltagende virksomheder bliver trendsettere og præger udviklingen
af det grønlandske samfund og den måde, vi
ser miljøudfordringerne på.

Læs mere på www.wwf.dk
og http://ny.csr.gl
Om kunstneren
Sissi Møller, født 1984, er opvokset i Nuuk.
Hun blev i 2014 uddannet fra Københavns
Kunstskole og desuden uddannet fra Grønlands Kunstskole i Nuuk.
I 2013 afholdt hun en stor soloudstilling i København. Hun har ligeledes deltaget i forskellige gruppeudstillinger i København, Nuuk,
Helsinki og Berlin.
Sissi Møller arbejder blandt andet med akryl
på lærred, collage, fotografi, krop og skulpturer. Hun har tidligere arbejdet en del med portrætter. I de senere år har hun kastet sig over
abstraktion og non-figurative maleriske metoder, et eksperiment i processerne omkring
livlighed, bevægelse og gennemsigtighed.
Privatfoto.

Arktiske ørkener – del II
Af Pertti Frandsen

Ud over is og sne i enorme mængder byder
Grønland også på ørkener. Arktiske ørkener.
I fjor påbegyndte vi en kort serie om dette
særlige arktiske fænomen. Nu afrunder vi
serien. Det gør vi i form af et smukt frimærke af billedkunstneren Naja Abelsen.
En af de største og mest tilgængelige arktiske
ørkener ligger ved Grønlands eneste internationale transitlufthavn, Kangerlussuaq, Den
Store Fjord. Området blev skabt for millioner
af år siden, da Grønland var helt dækket af
en iskappe. Fjorden er i dag omgivet af en
isfri polarørken på 200 kilometer, der strækker sig nordpå mod Disko Bugt og sydpå mod
Maniitsoq.
Denne magiske og ufatteligt øde arktiske ørken forblev i det store og hele ukendt indtil
Anden Verdenskrig, hvor amerikanerne gennemsøgte Arktis for egnede basepositioner.
Området i bunden af den store fjord viste
sig at have Grønlands mest stabile klima og
vejrforhold, hvilket gjorde det velegnet som
flybase. Basen fik navnet Bluie West Eight
og fungerede efter krigen som både militær
og civil lufthavn, indtil den efterhånden gik
helt over til civiltrafik og blev knudepunktet
for trafikken mellem Grønland og Danmark og
forbindelserne mellem nord, syd, øst og vest.

Frimærke 01100670
Arktiske ørkener II (Kangerlussuaq)
Valør: DKK 11,00
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
10 frimærker pr. ark
Ydre mål: 40,00mm x 28,50mm
Format: G – liggende
Kunstner: Naja Abelsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Køb frimærke

På en tidlig sommerdag føles luften næsten
lun. Selvom termometeret kan snige sig op
på 25 grader, er der altid en tør og frisk kulde
i luften, som man mærker i samme sekund,
man stiger ud af Air Greenlands Airbus. Lette briser fra Grønlands gigantiske iskappe
blot 20 - 30 kilometer længere inde i fjorden
blandes med de opstigende, solvarme luftstrømme.

Om kunstneren
Naja Abelsen er en dansk-grønlandsk billedkunstner, tegner og illustrator. Født 19. april
1964 i Brønderslev. 1971–80 boede hun i Qaqortoq, Sydgrønland. Uddannet ved Danmarks
Designskole, København i 1996. Naja henter
sine motiver i den grønlandske natur og mytologi. Siden 2010 har hun boet på Ærø, hvor hun
har sit eget atelier og galleri. Dette frimærke er
Naja Abelsens nummer 21 for POST Greenland.
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Gamle grønlandske pengesedler – fjerde del
Af Pertti Frandsen

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte KGH, Kongelige Grønlandske
Handel, at anvende særlige pengesedler. Disse var fremstillet i stentryk og havde gyldighed på handelsstederne i Grønland.
Kunstneren Bertil Skov Jørgensen har tegnet og graveret hele denne
frimærkeserie. Det har han blandt andet gjort på baggrund af historisk
materiale og gamle originale pengesedler, som opbevares i Danmarks
Nationalbank, på Nationalmuseet i København, samt i POST Greenlands
arkiver i Nuuk.
Frimærkerne, der gengiver pengesedlerne, trykkes i kombineret offset og
lasergravure. De udkommer i helark og miniark. Fra 2017 til 2018 udgav
vi fire frimærker, der gengav pengesedler udstedt i 1911. I fjor udgav vi to
frimærker med motiver fra seddelserien fra 1953. Vores frimærkeserie
fortsættes nu med yderligere et frimærke, der gengiver en pengeseddel
udstedt i 1953. Den danske ekspert i mønter og sedler, Flemming Lyngbeck Hansen, giver os nedenfor sin beretning fra denne interessante del
af historien.
Frimærke 01100671
Gamle grønlandske pengesedler IV
Valør: DKK 26,50
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 53,00mm x 46,00mm
Kunstner og gravør: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio (lasergravure)
og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Køb frimærke
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50-krone sedlen fra 1953

af Flemming Lyngbeck Hansen

Årets frimærke i serien viser 50-krone sedlen fra 1953 med det flotte
sejlskib, en bark, som midtervignet.
KGH anvendte i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet
denne type skibe til farten imellem Danmark og Grønland. Det afbildede
skib kunne være for eksempel være ’Nordlyset’ eller ’Ceres’, to skibe som
anvendtes i en lang årrække af KGH.

28022020B

Skibsvignetten blev oprindeligt anvendt på
50-krone sedlen i seddelserien fra 1926 og
1945. Den eneste forskel på disse og seddelserien fra 1953 er, at angivelsen af udgiver er ændret
fra ’Grønlands Styrelse’ til ’Den Kongelige Grønlandske Handel’. Underskriften til venstre er af Hans
Christian Christiansen (1906-2001), som fra 1956 til 1976 var direktør i KGH. Underskriften til højre er af Børge Ibsen, som var
regnskabschef i KGH. Sedlerne blev anvendt frem til 1967, hvor
de blev erstattet af de gængse danske sedler.

mange udstillinger i Danmark. I 2000 debuterede han på frimærke for Post Danmark og i 2009 udkom hans første frimærke for
POST Greenland. I 2013 skabte han 75-års jubilæumsfrimærket
for POST Greenland.
Denne serie om gamle grønlandske pengesedler er Bertil Skov Jørgensens første frimærkeserie for Grønland. Læs mere på www.
bertilskov.dk.

26

.50

Om kunstneren
Bertil Skov Jørgensen er født i
Kolding i 1968. Han er uddannet på Det Kongelige Danske
Kunstakademi og har siden
2006 stået i gravørlære hos
legendariske Martin Mörck.
Siden 1992 har Bertil Skov
Jørgensen flittigt deltaget i

K AL A ALLIT QANGA ANINGA ASA ATA AT
GAMLE GR ØNL A NDSKE PENGESEDLER
1 / 2020

bertil skov jørgensen del. 2020

KGH var ikke vildt begejstrede for dette skifte, da det ville indebære et væsentligt rentetab, hvis selskabet skulle ligge inde med
større kontantbeholdninger i danske sedler fremfor deres egne
”anvisninger”, som er det korrekte navn for de grønlandske pengesedler, og som også er angivet på sedlen. I 2021 udkommer det
sidste frimærke og miniark i serien om de grønlandske pengesedler med sin helt egen historie.

Miniark 01106671
Gamle grønlandske pengesedler IV
Pris: DKK 26,50
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
Miniarkets mål: 150,00mm x 80,00mm
Kunstner og gravør: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio (lasergravure)
og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Køb miniark
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Fisk i grønlandske farvande – del III
Af Pertti Frandsen

Der findes over 260 fiskearter i de grønlandske farvande. Det har derfor været en
udfordring at korte listen ned til de kun ti
arter, som skulle afbilledes i denne frimærkeserie. I dette arbejde har vi anvendt den
bedste rådgivning og ekspertise, der findes.
De ti fisk i vores fiskeserie er nemlig udvalgt
i samarbejde med Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut i Nuuk.

Frimærke 01100672
Fisk i Grønland III/1 Fabricius sorthaj
Valør: DKK 3,00
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00 x 28,50mm
Format: G – liggende
Kunstner: Martin Mörck
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Vores fiskeserie giver mulighed for et større
indblik i de fisk, der har kulturel og kommerciel
betydning for Grønland. Legendariske Martin
Mörck er kunstneren bag samtlige seriens fiskemotiver. Sin inspiration til fiskemotiverne har Martin hentet fra sin ungdom, hvor
han arbejdede med fisk til lands og til vands.
Desuden har Martins mange Grønlandsbesøg
igennem to årtier med utallige sejlture, jagt
og fiskeri - sommer som vinter - skærpet hans
indsigt i Grønlands forunderlige fauna.
De to fisk, der er afbilledet på den to nye fiskefrimærker, er Fabricius sorthaj og Atlantisk tun.
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet
DKK 35,00 + ekspeditionsgebyr.

Frimærke 01100673
Fisk i Grønland III/2 Atlantisk tun
Valør: DKK 32,00

Køb sæt
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Fabricius sorthaj lever ved Canadas østkyst,
Baffin Island, det sydlige Grønland, ved Island
videre mod syd til Irland og det sydlige Norge. Ved Grønland lever hajen på 500 til 1.300
meters dybde, både nær bunden og i de frie
vandmasser.
Fabricius sorthaj er mørkebrun eller sort og har
en pig forrest i hver rygfinne. Den kan blive op
til en meter lang, dog normalt 60 – 80 cm.
Fabricius sorthaj har store, ovale øjne og små,
stumpe brystfinner. Tænderne har desuden 3 5 spidser. Sorthajen lever af fisk, blæksprutter
og krebsdyr.
Atlantisk tun eller blåfinnet tun er den største
af tunarterne. Den kan blive over 3 meter lang
og veje op til 700 kg. Blåfinnet tun er en vandrefisk, som lever i store dele af Atlanterhavet.
Historisk set var atlantisk tun en vanlig gæst i
skandinaviske farvande, hvor den tidligere var
genstand for et betydeligt fiskeri.
Måske er det ikke kun det varmere havvand,
der i de seneste år har lokket den store fisk
til Grønland, men derimod det faktum, at det

28022020A

grønlandske ’menukort’ har ændret sig og pludselig appellerer mere til tunens smag. Som professor
ved Danmarks Tekniske Universitet, Brian MacKenzie,
formulerer det, kan der være tale om en kaskadeeffekt, hvor det
varmere havvand lokker makreller til Grønland, og makrellerne
lokker tunene med nordpå.
»Indtil 2009 siden var der næsten ingen makreller nær Island og
ingen ved Grønland. Men makrellen har flyttet sig i de seneste par
år og den findes nu ud for Østgrønland.«

lande, men også for Frankrig, Monaco og Canada, Kina og USA.
Siden sine første grønlandske frimærker i 1995 har Martin Mörck
skabt motiver og/eller gravurer til over 100 frimærker for POST
Greenland.

kalaallit nunaata imartaani aalisakkat III
fisk i grønlandske farvande III

K ALAALLIT NUNAAT .

2020

GRØNLAND

kukilik taartoq . fabricius sorthaj . centroscyllium fabricii

K ALAALLIT NUNAAT .

32.00
photo by miki jacobsen. tele-post ©

2020

3.00

Martin Mörck fec.

Martin Mörck, født 1955
i Göteborg, er kunstner
og gravør af frimærker,
pengesedler og portrætter. Hans modersmål er
svensk, men hans statsborgerskab er norsk. Efter
studier i skibsbyggeri og
kunst gik han i 1975 i lære
som gravør. Siden da har
han fået udgivet over 600
gravurer på frimærker,
primært for de nordiske

Martin Mörck fec.

Om kunstneren

GRØNLAND

t u n g u j u a a r t o r s u a q . a t l a n t i s k t u n . thu nnu s th y nnu s

DKK 35.00

Miniark 01106672
Fisk i Grønland III
Pris: DKK 35,00
Udgivelsesdag: 28. februar 2020
Miniarkets mål: 140,00mm x 80,00mm
Kunstner: Martin Mörck
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Køb miniark

Greenland Collector |
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NYT fra POST Greenland
To nye dagstempler i Grønland

Benyt vores webshop

Den 6. december 2019 udskiftede bygdeposthuset i 3980 Ittoqqortoor-

Få direkte adgang til alle vores gode tilbud på stamps.gl. Her vil du

miit sit dagstempel. Udskiftningen skyldtes massiv slitage på det gamle

kunne købe aktuelle grønlandske frimærkeudgivelser, tidligere udgivel-

stempel.

ser samt andre spændende produkter. Gå ind på https://www.stamps.gl

Desuden skifter TELE-POST Centret i Tasiilaq den 3. februar 2020 sit
normale dagstempel. Denne udskiftning skyldes, at årstallene på det
hidtidige stempel kun går til og med 2019. Fra 1. januar 2020 har dette
TELE-POST Center derfor brugt sit reserve-dagstempel.
Frankerede og adresserede konvolutter til afstempling med de to nye
dagstempler sendes til: POST Greenland, Filatelia, Postboks 121, 3913
Tasiilaq.

Læs om næste gang...
• Vinderen af ”Årets grønlandske frimærke 2019”.
• Hendes Majestæt Dronningen fylder 80 år.
• Sepac-frimærket 2020: Kunstværk i nationalsamling.
• Norden-frimærkerne 2020 – om pattedyr.
• Grønland under 2. verdenskrig – serien afsluttes.
• 75-året for Amerikaner-serien.
• Og meget mere...
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Gå til webshop

Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland Filatelia Service Center
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
Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland Filatelia Service
Center, senest 5 uger før en udgivelse.
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 abonnementsforsendelser sendt fra Grønland
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 af de indførte produkter.
Kreditkort
Dankort, MasterCard, VISA, VISA Electron.
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• skema i bestillingskuponen
• betal via www.stamps.gl
• registrér dit betalingskort online ved at logge ind på
din konto eller kontakt os per telefon, email 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.
Log ind på din konto på https://www.stamps.gl/ eller
kontakt vores service center.
VIGTIGT
- Det automatiske kreditkorttræk vil først være aktivt,
når et eventuelt skyldigt beløb er betalt.
- 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.

Bankoverførsel:

Ordrer større end 750,00 DKK: Intet gebyr

Danmark – DKK: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12,
1092 København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120
BIC/SWIFT: DABADKKK

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

Norge – NOK: Danske Bank, Akersgaten 28, 0107
Oslo
Konto: 86017434677
IBAN: NO8886017434677
BIC/SWIFT: DABANO22

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.

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 til: POST Greenland
Filatelia Service Center, Kvindevadet 42, 5450 Otterup, Danmark.
Pr. postanvisning
IRC Internationale svarkuponer til en salgspris på DKK
25,00 og indløsningspris på DKK 18,00 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 18,00 koster i alt DKK
63,00. 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 750,00: DKK 35,00

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
Service Center.
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.
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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

Køb årsmappe

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

FRANKERINGSMÆRKER fra 2009 til 2017
– samlet i én mappe!
Samtlige 5 sæt à 4 frankeringsmærker udgivet 2009 til 2017.
Mappens pris svarer til de indeholdte frankeringsmærkers samlede påtrykte værdier - indenrigs portotakst for breve under 20 gram.
Varenr.: 01303802
Pris: DKK 193,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018

Køb mappe

POST Greenland Filatelia Service Center
Kvindevadet 42,
5450 Otterup, Danmark
mail@stamps.gl
www.stamps.gl
www.facebook.com/stamps.gl

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.
4
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel.
5
Nye frimærker, etc. afstemplet med alm. fuld dagstempel på udgivelsesdagen.

