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Årets frimærke 2019 er kåret!
Af Pertti Frandsen

I alt 2.571 frimærkesamlere fra hele verden stemte
på deres favorit blandt de 24 frimærker, som POST
Greenland udgav i 2019.
Vinderfrimærket blev G667 med 463 stemmer svarende til 18%.
Der er tale om det ene af vores to julefrimærker fra i
fjor. Frimærket blev tegnet af kunstneren Gukki Nuka og
blev i trykprocessen forsynet med speciel lyseffekt, så
nordlyset nærmest flakker over byen, når man betragter
frimærket imellem sine fingre.
Stemmefordelingen blandt alle 24 frimærker blev sådan:

G-nr.

Titel

Antal
stemmer

Procent

Placering

G667

Jul i Grønland 2019 2/2 - Nordlys

463

18%

1

G652

Gamle grønlandske pengesedler III 1/2

264

10%

2

G645

Arktiske ørkener I (Uummannaq)

184

7%

3

G659

Selvstyre i Grønland i 10 år

174

7%

4

G662

Miljø i Grønland III 1/2

161

6%

5

G647

Grønland under 2. verdenskrig IV - Vejrstationer

154

6%

6

G663

Miljø i Grønland III 2/2

146

6%

7

G657

Sepac 2019: Gamle beboelseshuse

132

5%

8

G666

Jul i Grønland 2019 1/2 - Julestjerne

126

5%

9

G655

EUROPA-frimærke 2019: Snespurv og ravn

121

5%

10

G660

FNs internationale dag for oprindelige folk

113

4%

11

G653

Gamle grønlandske pengesedler III 2/2

86

3%

12

G648

Øde stationer – Loranstaton ’Angissoq’

81

3%

13

G654

EUROPA-frimærke 2019: Fjeldrype og gråand

62

2%

14

G658

Unesco Verdensarv: Aasivissuit-Nipisat

58

2%

15

G661

FNs internationale postdag

54

2%

16

G656

Dagligserie 2019: H.M. Droningen

39

2%

17

G650

Fisk i Grønland II - Blåhvilling

31

1%

18

G651

Fisk i Grønland II - Håsing

27

1%

19

G664

Kulmærker i Grønland - Udenlandske kul

23

1%

20
20

G646

Grønland under 2. verdenskrig IV - Kommunikation

23

1%

G644

Tillægsværdi 2019: Frelsens Hær i Grønland

21

1%

22

G649

Øde stationer - DYE-2 radarstation

18

1%

23

G665

Kulmærker i Grønland - Grønlandske kul

10

0%

24

Antal stemmer i alt
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2.571

100%

Amerikansk læge vandt hovedpræmien på 10.000 kroner!
Vinderen af konkurrences hovedpræmie
på 10.000 kroner blev Dr. Mark Ravenscraft fra Missouri, USA. I sin egenskab af læge deltager han i disse måneder
aktivt i det amerikanske beredskab i kampen mod udbredelsen af coronavirus.
Da Dr. Ravenscraft i marts fik oplyst, at han havde vundet
hovedpræmien, kaldte han det for en stor opmuntning og
tilføjede blandt andet:
”Jeg nyder POST Greenlands årlige frimærkeprogram og designs, også Greenland Collector med information om baggrunden for frimærkerne, kulturen og historien om Grønland.
Min far var frimærkesamler og han opmuntrede min bror og
mig. Da jeg var dreng, foreslog han, at jeg skulle vælge et
land eller et område at specialisere mig i. Jeg husker, at jeg
svarede: ”Grønland og Skandinavien”.
Da han døde for seks år siden, arvede jeg hans internationale album, der bragte minderne tilbage. Jeg begyndte også
at gennemgå POST Greenlands hjemmeside. På det tidspunkt påbegyndte jeg et Grønland-album, som jeg gradvist
udbygger - med håb om en dag at have en komplet postfrisk
samling.”
POST Greenland ønsker Dr. Ravenscraft hjerteligt tillykke
med hovedpræmien. Samtidig ønsker vi ham al mulig held
og lykke i den videre kamp for folkesundheden i disse så
vanskelige tider.
Som det er tradition, trak vi også lod om ti heldige vindere af
ekstrapræmien: en årsmappe. De ti heldige vindere af årsmappen 2019 fra POST Greenland er:
Gorka Miranda
Jim Fenton
Karsten Jensen
Patrick Moriarty
Javier Becerra
Jozef Stefanik
Harry McCulloch
Danny Van den Reeck
Søren Gleerup Hansen
Olaf Weng

Donostia, Spanien
Peachland, Canada
Lystrup, Danmark
Renmore, Irland
Candás, Spanien
Bratislava, Slovakiet
Wheaton, USA
Evergem, Belgien
København Ø, Danmark
Wismar, Tyskland

Hjerteligt tillykke til alle vindere. Og stor tak til alle deltagere.
Valget af ’Årets Grønlandske Frimærke 2019’ foregik i perioden 13. januar til 15. marts 2020. Afstemningen kørte
her i Greenland Collector, på www.stamps.gl – og på www.
facebook.com/stamps.gl samt via vores email-nyhedsbrev.

TILLYKKE til Hendes Majestæt Dronningen
16042020
med de 80 år!
Af Pertti Frandsen

Det er med stor stolthed, at POST Greenland kan præsentere dette flotte frimærke,
som blev udgivet 16. april 2020 i anledning
af Hendes Majestæt Dronningens 80-års
fødselsdag. Frimærket udkom derved på
selve regentens fødselsdag.

Frimærke 01100674
H.M. Dronningen 80 år
Valør: DKK 25,00
Udgivelsesdag: 16. april 2020
Kunstner: Aka Høegh
Trykmetode: Offset
Ydre mål: 50 x 44,09 mm
Format: E - horisontalt
10 frimærker per ark
Typografi: The Lowe-Martin Group
Papir: TR4

Portrættet af majestæten iført grønlandsk
nationaldragt er malet af Grønlands højt estimerede og internationalt anerkendte kunstner,
Aka Høegh. Kunstneren har ladet sig inspirere
af sine møder med regenten igennem årene.
Fjeldtoppene i baggrunden danner desuden en
form for dronningekrone over majestætens hoved, et helt bevidst valg fra Aka Høeghs side.
Vores dronning og Grønland
Der er ægte og dybtfølte bånd imellem kongehuset og det grønlandske folk. Relationerne stikker dybt. Mange i vores land husker
stadig Dronningens forældre, Kong Frederik
IX og Dronning Ingrid, og det dybtfølte engagement, de viste Grønland.
Første gang, Dronningen selv besøgte Grønland, var i 1960 i sin daværende egenskab af
Tronfølger. Siden har Dronningen foretaget
et utal af Grønlandsbesøg, fyldt med gensidig
glæde og respekt. Dronning Margrethe II har
således en stor plads i det grønlandske hjerte.
Dronningen er også kendt for sine mange
rejser til Grønland, hvor hun har gjort meget
for at besøge byer såvel som bygder på vestkysten og østkysten, samt i det sydlige og
nordlige Grønland. Det bør også nævnes, at
Prinsesse Margrethe børnehjemmet i Tasiilaq
og Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik
begge er navngivet efter vores regent.

Køb frimærke

De grønlandske børn har en meget stor plads
i Dronningens hjerte; hun er nemlig protektor
for Foreningen Grønlandske Børn. Der er således mange indlysende årsager til, at Dronningen og resten af Kongehuset er og også i
fremtiden vil være et naturligt samlingspunkt
for det moderne Grønland.
Vi ønsker hermed Hendes Majestæt Dronningen hjerteligt tillykke med de 80 år.
Om kunstneren
Aka Høegh er født 16. december 1947 i Qullissat på Disko Ø. I en årrække har hun været
bosiddende i Qaqortoq i Sydgrønland. Hun er
hovedsagelig autodidakt, med periodevise gæstestudier på Københavns Kunstakademi.
I en årrække har Aka Høegh indtaget en cen-

tral placering på Grønlands kunstneriske scene. Længe før hendes frimærkedebut i 1987
havde hendes kunst således vakt berettiget
opsigt langt udenfor Grønlands grænser. Hun
har desuden afholdt en lang række separatudstillinger i Grønland og Danmark, samt
i Sverige, Norge, Island og Tyskland. Udover
malerier og skulpturer, har hun bidraget med
illustrationer til bøger.
Hendes kunst er influeret af naturen og de
grønlandske myter og sagn. Desuden spiller
mennesket en central rolle i hendes talrige
værker. Inspirationen finder hun i mennesket,
dets livsånd og uddelte erfaringer. Hun opmuntres af skønheden i det sociale møde og
blotte nærvær, og ikke mindst af sjælens indre
stemme. ”Alt, hvad vi ser, indeholder en sjæl”,
er et meget dækkende citat af Aka.
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75-året for Amerika-udgaven
Af Pertti Frandsen

De allerførste grønlandske frimærker blev trykt i Danmark og
udkom i Grønland i 1938. Disse frimærker var således i postal
anvendelse, da Anden Verdenskrig året efter brød ud.
Ved Danmarks besættelse 9. april 1940 blev Grønlands forbindelse til Danmark afbrudt, idet alt dansk territorium af de allierede
blev betragtet som fjendeland. Alle forsyninger til Grønland blev
således afbrudt, inklusive sejladsen.
I 1943 var der ved at blive mangel på flere af frimærkeværdierne
i Grønland. Ligeledes var der behov for nogle højere værdier til
luftpostbreve. Arbejdet med nye frimærkeforsyninger til Grønland
blev da igangsat. Dette arbejde fortsatte, indtil frimærkerne blev
udgivet i 1945.
’Amerika-udgaven’ er betegnelsen for ni frimærker, som blev udgivet i Grønland i februar 1945, da Anden Verdenskrig var inde
i sin afsluttende fase. Modsat alle andre grønlandske frimærker
fra dengang blev ’Amerika-udgaven’ trykt i USA, ikke i Danmark.
Deraf navnet.
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Den dag i dag er Amerika-udgaven et meget
populært samleområde med stigende efterspørgsel på de historisk sjældne ting. Dette
har vi tidligere berettet om her i bladet. Det
var i Greenland Collector, nr. 1 februar 2002,
hvor samleren Flemming Petersen gav os en
yderst interessant beretning. Her kunne han
blandt andet berette om et dengang nyt fund
i Rigsarkivet i København af førsteudkastet til
Amerika-udgaven.

kendt, til frimærkerne skabes i en proces med
flittig brevkorrespondance imellem Greendel
(den grønlandske afdeling hos det danske generalkonsulat i New York) og USA, indtil frimærkerne bliver trykt og udgivet i Grønland
i 1945 (og samtidig solgt fra USA til dets allierede og neutrale lande) og dernæst bliver
anvendt postalt i Grønland og gradvist vækker
opsigt i store og nye samlerkredse.

Den 5. maj 2020 markerer POST Greenland
75-året for Amerika-udgaven. Det sker med
udgivelsen af et flot miniark, hvori tre originale udkast til Amerika-udgaven fra 1945 er
gengivet. Disse tre førsteudkast blev undervejs i processen fra 1943 til 1945 ændret, inden de ni frimærker i Amerika-udgaven blev
trykt og udkom i Grønland. Historien om, hvilke andre motiver, der var i spil til Amerika-udgaven, gengives nedenfor.

Tilblivelsesprocessen

Baggrunden for Amerika-udgaven

7 øre, motiv: sæl

Efter det japanske angreb på Pearl Harbor
den 7. december 1941 gik USA officielt med i
Anden Verdenskrig, og al forsendelse af post
fra USA til Danmark blev indstillet.

10 øre, motiv: kajak

Den grønlandske befolkning modtog fra og
med Danmarks besættelse alle deres forsyninger af fødevarer og forbrugsgoder fra USA
og senere Canada. Disse forhold har vi blandt
andet beskrevet og illustreret i frimærkeserien ’Grønland under Anden Verdenskrig – set
med grønlændernes øjne’. Se siderne 8 – 11 i
denne udgave af bladet.

1 kr. motiv: isbjørn

Et af de forhold, som ikke er omfattet af
ovennævnte frimærkeserie, er Grønlands
behov for porto og nye frimærker hen imod
krigens afslutning. Det er i dette lys, at ’Amerika-udgaven’ skal ses.
Det, som især gør Amerika-udgaven interessant, er processen fra og med 1943, hvor behovet for nye grønlandske frimærker bliver er-

I et brev af 20. november 1943 fra Grønlands
landsfoged Eske Brun sendt til det føderale
amerikanske seddeltrykkeri, American Bank
Note Company i New York, ses, at man ønskede en ny frimærkeserie og man vedlagde
følgende forslag til motiver og værdier:
1 øre, motiv: sæl
5 øre, motiv: sæl

15 øre, motiv: kajak
30 øre, motiv: hundeslæde

Ny værdi 2 kr., motiv: edderfugl
Ny værdi 5 kr., motiv: edderfugl
Der blev også vedlagt originale fotografier
samt nogle bøger, hvorfra American Bank
Note Company kunne finde egnede motiver til
frimærkeserien. Et notat af 19. april 1944 viser, at motiverne var blevet ændret lidt. Inden
frimærkerne blev layoutet, trykt og udgivet,
var flere af motiverne blevet ændret. Førsteudkastene af 10. maj 1944 viser blandt andet:
10 Øre, kajakmand i blå ramme
15 Øre, kajakmand i rød ramme
2 Kr., edderfugl i brun ramme

Det første prøveudkast til de ni frimærker i
Amerika-udgaven blev sendt til godkendelse
i to eksemplarer til repræsentationen Greendel, stilet til Direktør G. Blackmore.
Direktør Tage Nielsen kommenterede førsteudkastet overfor American Bank Note Company, da nogle af hundene i hundespandet så
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Ukiut 75-it Amerikami naqinneqarnerannit

Kong Christian X

Kunngi Christian X

Kunngi Christian X

Kong Christian X

DKK 45,00

01106D45. Miniark.
75-året for Amerika-udgaven
Pris: DKK 45,00
Udgivelsesdag: 5. maj 2020
Miniarkets mål: 140 x 80 mm
Layout: Robert Dam / DAMgrafisk
Trykkemetode: Offset
Trykkeri: The Lowe-Martin Group
Papir: TR

Køb miniark
ud til at løbe løse. Efterfølgende ønskedes
også 10 og 15 øre, samt 2 kr. værdierne ændret, og et populært originalt billede af Kong
Chr. X til hest blev leveret, imens kajakmotivet nu anvendtes til 2 kr. værdien. Ændringerne bestod derved af:
10 Øre kajakmand i blå ramme blev ændret til
Kong Chr. X til hest i blå ramme.
15 Øre kajakmand i rød ramme blev ændret til
Kong Chr. X til hest i rød ramme.
2 Kr. edderfugl i brun ramme blev ændret til
kajakmand i brun ramme.
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Kong Christian X

75-året for Amerika-udgaven

Kunngi Christian X
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Værdierne 10 øre, 15 øre og 2 kroner endte
derved med at blive trykt med andre motiver
end oprindeligt planlagt.
Første og anden brugsperiode
Efter trykningen blev de ni frimærker både solgt
fra New York og sejlet til Grønland, hvor de udkom den 1. februar 1945. Frimærkerne kunne
herefter købes i Grønland, samt i grønlandsafdelingen på det danske konsulat i New York. De
tidligste forsendelser fra Grønland med Amerika-udgaven kendes fra februar måned 1945,
hvor der har været en forsendelsesmulighed via
USA til allierede og neutrale lande.
Efter afslutningen af Anden Verdenskrig var
danske samleres interesse for Amerika-udgaven meget stor. Det skyldes navnlig, at
mange samlere i det neutrale Sverige havde
erhvervet sig frimærkerne. Så allerede i sommeren 1945 stoppede Kongelige Grønlandske Handel, KGH, salget heraf i Grønland,
hvorefter alle frimærkerne skulle returneres
til København. Den normale brug af Amerika-udgaven i Grønland blev således meget
kort. Brugsbreve fra 1945 findes kun i meget
begrænsede mængder.

Den første brugsperiode regnes således fra
februar 1945 og indtil årets første skib fra
Grønland ankom fra København i foråret
1946, hvor de danske samlere var blevet godt
forsynede med disse frimærker, der nu sendtes til Grønland for afstempling.
Efter salget i februar og marts 1946 i København, hvor Amerika-udgaven blev solgt
til handlere og samlere, var der en del af 1
krone-, 2 krone- og 5 krone-værdierne i overskud. Disse blev senere brugt i Grønland, hvor
1 krone-mærket først blev udsolgt omkring
1950, imens 2 krone- og 5 krone-frimærkerne ses brugt så sent som i 1962. Denne periode kan benævnes den anden brugsperiode
for disse tre værdier, og adressebreve m.v.
fra denne periode er også blevet interessante
samlerobjekter.
Andre versioner af Amerika-udgaven
Trykkeriet American Bank Note Company gik
senere konkurs, og en del historisk materiale
blev solgt på en efterfølgende auktion.
Nogle af de forhold ved Amerika-udgaven,
som ikke er omfattet af denne artikel, er
Amerika-udgaven med overtrykket ’Danmark
Befriet 5. maj 1945’, Specimen-udgaven der
grundet krigen ikke blev udsendt til UPU-landene, og de såkaldte Modermolette-aftryk,
som første gang dukkede op i 1950. Der er
således mange aspekter i ’Amerika-udgaven’
for samlere og andre interesserede.
Miniarket ’75-året for Amerika-udgaven’
I vores ’75-års miniark’ har de tre originale
frimærkeudkast til 10 øre, 15 øre og 2 kroner
fået nye, aktuelle postale værdier på henholdsvis 11, 16 og 18 kroner.
Den samlede pris for miniarket er 45,00 kroner, svarende til frimærkernes samlede pålydende værdi.
Tidligere numre af Greenland Collector. fra
april 2001 og fremefter, kan downloades på
https://www.stamps.gl/
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Sepac-frimærket 2020
Af Pertti Frandsen

I over tyve år har POST Greenland været
medlem af Small European Postal Administrations Co-operation, forkortet Sepac. De
tretten medlemslande i Sepac er: Færøerne,
Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle
of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg,
Malta, Monaco, Vatikanet og Åland. Disse
små europæiske postvæsner deler i høj grad
de samme udfordringer med små hjemmemarkeder for post og store eksportmarkeder
for frimærker til samlerbrug.
Siden 2007 har Sepac-landene hvert andet år
- og siden 2013 hvert år – udgivet et frimærke
i en fælles serie. Sepac-frimærkerne kendes
på det særlige Sepac-logo, som indgår i disse
frimærkers design. Det fælles tema skifter fra år til år. Her i 2020 lyder det fælles
Sepac-tema: ’Kunstværk i nationalsamling”.
POST Greenlands Sepac-frimærke 2020
Kunstværket, som er afbilledet på Grønlands
Sepac-frimærke 2020, er udvalgt i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
i Nuuk. Værket, ’Mor der er ved at trække kamik af sin datter’, er en akvarel malet i starten af 1900-tallet af Christine Elisabeth Lund
Deichmann.
Stor tak til museumsinspektør Frederik Fuuja
Larsen og direktør for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Daniel Thorleifsen, for det
gode samarbejde i udvælgelsesprocessen.
Læs mere om Grønlands nationalmuseum
her: https://da.nka.gl/
Om kunstneren og hendes betydning
Christine Elisabeth Lund Deichmann (1869
– 1945) var en af de første kvindelige studerende på Det Kongelige Kunstakademi i København. I en alder af blot tretten år blev hun
optaget på kunstakademiet, hvor kun malede
og studerede i tov år, indtil hun i 1894 blev

gift med lægen Henrik Deichmann.
Parret fik i sommeren 1896 en datter,
Elisabeth, deres eneste barn.
I årene 1901 – 1910 levede familien i Grønland, hvor manden var distriktslæge i Qaqortoq, Sisimiut og Uummannaq. Som lægefrue
flere steder i Grønland fik Christine Deichmann lejlighed til at studere den lokale befolkning på nærmeste hold. Det gav sig udtryk i en rig produktion af hverdagsportrætter.
Dertil kom hendes mange akvareller og tegninger af landskaber og dyreliv.
Christine Deichmanns mest kendte motiver
fra Grønland var af grønlændernes hverdagsliv, som hun har var meget optaget af.
I sin samtid var Christine Deichmann en kendt
kunstner. I løbet af sin karriere udstillede hun i
Danmark, Sverige og Italien. Fra 1898 til 1931,
hver gang i forbindelse med samtidens toneangivende kunstudstillinger. Da hun i 1939
blev enke, rejste hun til USA, hvortil hendes
datter var udvandret. Dér levede hun frem til
sin død i 1945. Hun blev bisat i København.
I Grønland regnes Christine Deichmann stadig
for en vigtig kunstner, da hendes naturalistiske
værker viser os det familiære liv i Grønland
umiddelbart efter århundredskiftet. Reproduktioner af hendes værker ses således stadig
på bl.a. kort, postkort og plakater rundt om i
Grønland og Danmark, ligesom Nuuk Kunstmuseum og Grønlands Nationalmuseum stadig udstiller hendes værker. Derudover handles de stadig via internationale auktionshuse.
Læs mere om Christine Deichmann på
www.nuukkunstmuseum.com
Til september udgives traditionen tro en fælles Sepac-mappe. Den vil indeholde ét postfrisk eksemplar af alle 13 Sepac-medlemmernes respektive Sepac-frimærke fra i år. Vores
abonnenter på souvenirmapper vil således

01100677
Sepac-frimærke 2020: Kunstværk
i nationalsamling ’Mor der er ved at
trække kamik af sin datter’
Kunstner: Christine Elisabeth Lund
Deichmann
Valør: DKK 18,00
Udgivelsesdag: 18. maj 2020
10 frimærker per ark
Ydre mål: 28,80 mm x 40,00 mm
Format: G - stående
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Køb frimærke

modtage denne Sepac-mappe 2020 i årets
sidste abonnement af 6. november.
Læs mere på www.sepacstamps.eu
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Befrielsen fejres på fjorden ved Nuuk, 5. maj 1945. Foto © Arktisk Institut.

Grønland Under Anden Verdenskrig
– set med grønlændernes øjne. Femte og sidste del.
Af Pertti Frandsen

En markant grønlandsk frimærkeserie bliver nu afrundet. For vi er nået til femte og
sidste del af serien ”Grønland under Anden
Verdenskrig – set med grønlændernes øjne”.
Den 18. maj 2020 udkommer således seriens sidste to frimærker.
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Alle seriens ti frimærker er trykt i kombineret

tiden, imens de håndtegnede dele udgør Naja

offset og lasergravure. Naja Rosing-Asvid fra

Rosing-Asvids egne kunstneriske udtryk.

Nuuk er kunstneren bag alle motiverne. Gravør
og illustrator Martin Mörck står for al gravure.
I alle seriens frimærker indgår fotos fra krigs-

Det har været meget interessant at dykke ned
i det historiske materiale og deltage i arbejdet
med at formidle dette stykke historie videre til

Frimærke 01100675
Grønland under 2. verdenskrig – del V 1/2
Befrielsen
Valør: DKK 26,00
Udgivelsesdag: 18. maj 2020
10 mærker pr. ark
Ydre mål: 57,68 mm x 33,44 mm
Format: Dobbelt F – stående
Motiv: Naja Rosing-Asvid
Gravure: Martin Mörck
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio (lasergravure) og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

læsere af dette blad og samlere af vores frimærker. Stor tak til Naja
for alle hendes flotte frimærker i serien. Hun fortæller, at hun har sin
grundviden om emnet gennem sit arbejde med design af udstillinger
på Grønlands Nationalmuseum, og hendes kolleger på museet var behjælpelige med oplysninger undervejs i forløbet. Hun har også fået
førstehånds beskrivelser af sin mor, som var barn i Grønland under
krigen. Derudover var Jens Heinrichs Ph.d-afhandling fra 2010 ’Eske
Brun og det moderne Grønlands tilblivelse’ vigtigt kildemateriale.
Både Grønlands Nationalmuseum og Arktisk Institut har desuden stillet billedmaterialerne, som indgår i serien, til rådighed. Den nævnte
Ph.d-afhandling udgør også kilden til samtlige artikler, vi har bragt i
tidligere numre af dette blad, når vi har præsenteret de tidligere frimærker i serien. Afhandlingen har også dannet grundlag for neden-

Frimærke 01100676
Grønland under 2. verdenskrig – del V 2/2
Forbindelsen genoprettes
Valør: DKK 41,00

18052020B

Køb dette sæt
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet
DKK 67,00 + ekspeditionsgebyr.

stående beretning om befrielsen og genoprettelsen af forbindelsen
mellem Grønland og Danmark efter krigens afslutning.
Befrielsen
Krigen havde styrket loyalitetsfølelsen til Danmark. Intet tyder på, at
der var egentlige ønsker blandt grønlændere om en frigørelse fra Danmark, hverken under eller umiddelbart efter krigen. Fra grønlandsk
side var ønskerne derimod en større grad af medbestemmelse og lighed med danskerne.
Landsfogederne Eske Brun og Aksel Svanes vigtigste opgave under
krigen havde været at bevare Grønland – dels i forhold til USA og dels
i forhold til den grønlandske tillid til, at Danmark evnede at sørge for
at undgå nød i Grønland.
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posten, Radiofonien, centraliseringen af administration og landsrådene, omformningen af
forsyningssystemet og endelig Nordøstgrønlands slædepatrulje kan siges at være andre
væsentlige ændringer af den gældende praksis. Men disse kunne alle siges at falde indenfor kategorien ”nødvendiggjort af den ekstraordinære situation”.
Resultatet var, at Grønland under Anden Verdenskrig havde bidraget til bekæmpelsen af Aksemagterne og dermed også til Danmarks befrielse. At Grønland var blevet stillet til USA’s
rådighed, blev også betragtet som et dansk bidrag til de allieredes krigsindsats.
Brun udtalte ved hjemkomsten til Danmark
til dagbladet Politiken, at Grønland ikke havde lidt nød under krigen, men at det sled på
nerverne at høre alle de sørgelige nyheder
fra Danmark. Glæden var derfor stor over,
at Danmark igen var frit. I dagbladet Social-

Befrielsesfejringen i Maniitsoq. Foto © Arktisk Institut.

Demokraten blev efterretningen nogle dage ef-

Opbygningen af forsyningslinjerne til og fra USA
og senere Canada krævede tilstedeværelsen af
en af landsfogederne i USA. I første omgang
var Eske Brun udsendt som leder af Grønlandsdelegationen. Han måtte dog i vid udstrækning se sig udmanøvreret af den danske
gesandt i Washington, Henrik von Kauffmann.
Kauffmann var i forhold til Brun et større hjul i
det store maskineri.

frit stillet overfor alle Detailspørgsmaal, naar

ter bekræftet om: ”at Grønlænderne saa langt

den ekstraordinære Situation krævede en uor-

fra at være kommet bort fra Danmark … tvært-

todoks Løsning, men jeg har til Stadighed fast-

imod føler sig nærmere knyttet til Danmark end

holdt Maalet: At kunne komme hjem og med

nogen Sinde før.”

I efteråret 1941 blev Kaufmann anerkendt
som uafhængig dansk gesandt og dermed
også som landsfogedernes overordnede.
Aksel Svane rejste senere til Washington,
hvor han, imod alle forventninger, måtte
tilbringe resten af krigen. Som Kaufmanns underordnede. Dette bevirkede, at Eske Bruun
igennem resten af krigen var eneste landsfoged i Grønland. Her blev han det store hjul i
det lille maskineri. De gældende principper
blev, ifølge Eske Brun, videreført under krigen, men: ”Jeg har vel til Stadighed følt mig

det blev sluppet i 1940.”
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Sandhed sige, at intet er
sket, som afbryder det
danske Arbejde i Grønland, som forhindrer en
Genoptagelse deraf, hvor

Et eksempel på, at Brun
valgte at træffe selvstændige beslutninger, var den
15%

lønforhøjelse

fastansatte

i

som

Grønland

opnående i 1942. Begrundelsen for lønforhøjelsen
var de dyrere leveomkostninger under krigen.
Oprettelsen af Grønlands-

Grønlandske spejdere fejrer i Nuuk, 5. maj 1945. Foto © Arktisk Institut.

Forbindelsen genoprettes
Glæden og optimismen i den grønlandske befolkning var stor, da forbindelsen mellem Danmark og Grønland blev genoprettet. Grønland
havde under hele krigen været inde i en udvikling betinget af de ekstraordinære betingelser
og landet havde vist sig moden til nye udfordringer.
I Bruns to rapporter fra 1945 anbefaledes grunSouvenirmappe
01303090
Grønland under 2. verdenskrig – del V
Pris: 67,00

dige undersøgelser af Grønlandspolitikken,
men ingen radikale reformer og eksempelvis
ikke nedsættelse af en kommission. De grønlandske landsråd ønskede heller ikke radikale

Indeholder ét postfrisk eksemplar
af frimærkerne h.h.v. 01100675 og
01100676.

Køb souvenirmappe

terhånden gik op for Danmark. Grønland blev
således et værdifuldt kort for Danmark i forhold til NATO og de dermed forbundne sikkerEske Brun deltager i fejringen i Nuuk, 5. maj
1945. Foto © Arktisk Institut.

ændringer, men udtrykte i klare vendinger, at
politikken skulle ændres igennem en kommission. Under forhandlingerne i starten af 1946
deltog Brun ved visse af møderne, men også
her uden at støtte en radikal ændring af den
gældende politik, til visse af de grønlandske
delegeredes skuffelse. 1946-betænkningen

hedsgarantier.
Kilde: ”Eske Brun og det moderne Grønlands
tilblivelse 1932 – 64”, Ph.d.-afhandling af
Jens Heinrich, juni 2010.
Om kunstneren
Naja Rosing-Asvid er uddannet arkitekt og har
de sidste 12 år arbejdet som kunstner, udstillingsdesigner, børnebogsforfatter, scenograf

udtrykte en forsigtig kurs, og idéen var, at poli-

og meget andet. Hun benytter forskellige ud-

tikken skulle revideres indenfor fem år.

tryksformer i sin kunst, og eksperimenterer

I forhold til omverdenen blev Grønland en
stadig vigtigere brik for Danmark. USA var

blandt andet med affaldsfragmenter og naturmaterialer.

af sikkerhedspolitiske årsager indstillet på en

En del af hendes værker kan ses på hjemme-

fortsat tilstedeværelse i Grønland, hvilket ef-

siden www.NajaRosingAsvid.dk

Privatfoto af Naja Rosing-Asvid
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Norden-serien 2020: Pattedyr i Norden
Af Pertti Frandsen

For sidste gang udgives frimærker i den fælles nordiske ’Norden’ serie. Beslutningen
om, at dette års Norden-frimærker bliver de
sidste, er blevet truffet efter aftale blandt
alle otte nordiske postvæsner.

01100678
Norden-serie 2020.
Pattedyr: Moskusokser
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 16,00
Udgivelsesdag: 18. maj 2020
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

Vi har igennem årene haft mange seværdige
fælles nordiske frimærkeudgivelser, som vi
er stolte over. Temaet for Norden-frimærkerne 2020 er: Pattedyr. Dermed er der
lagt op til nogle meget attraktive frimærker
i nordisk regi. Disse frimærker vil danne et
flot punktum for Norden-serien, der dernæst
bliver et historisk samlerområde.

18052020D

Pattedyr i Grønland
Kendere af vores grønlandske frimærker vil
vide, at vi siden Grønlands allerførste frimærker fra 1938 har afbilledet et utal af forskellige dyr på vores frimærker, navnlig pattedyr. Det har derfor været begrænsningens
kunst at udvælge de to dyrearter, der skulle
på disse to Norden-frimærker. Valget faldt
på et markant landdyr og et markant havdyr,
som ikke alt for ofte har været afbilledet på
vores frimærker.
POST Greenlands to sidste frimærker i Nordenserien udkommer 18. maj 2020. De er
skabt af den kreative multikunstner Miki Jacobsen. Hans markante og finurlige streg har
virkelig indfanget råstyrken ved de to portrætterede pattedyr fra Grønland.

01100679
Norden-serie 2020.
Pattedyr: Hvalrosser
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 18,00

Køb dette sæt

Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet
DKK 34,00 + ekspeditionsgebyr.

Moskusoksen
Moskusokser kendes især på deres horn og
den langhårede pels, der består af en grå, tyk
underuld og kraftige, brune dækhår. Snuden
og håret er som hos får, men hornene er som
hos okser.
Hannernes horn er kraftige og vokset sammen
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over panden. Moskusoksen har et lysere parti
over ryggen og en pukkel over skuldrene. Den
er nært beslægtet med den gedelignende
goral, som lever i Asien.
Moskusoksen lever naturligt i Nord- og Nordøstgrønland. Den er desuden indført forskellige

steder i Vestgrønland. Moskusokser lever
normalt i flokke. De kan være farlige at komme tæt på.
Moskusokser er drøvtyggere. De lever af
græsser, dværgbuske, pileskud og urter.

Hvalrossen
Hvalrossen er en sælart med stor, tyk forkrop
og hals, samt et lille hoved med flad snude
og op til 50 cm lange stødtænder. Hannen er
størst og har ofte knopper og ar på forkroppen, efter voldsomme parringskampe.
I Grønland lever den atlantiske hvalros i tre
adskilte bestande: Nordvandsbestanden, den
vestgrønlandske bestand og den østgrønlandske bestand.
Hvalrosserne lever nær kysten eller i polynier, dvs. åbne render med drivis. Den østgrønlandske bestand har faste hvilepladser på
land. Hvalrosser lever i flokke og kommunikerer med hinanden.
Kilde: http://asimi.gl/
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. Desuden har
han haft 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. Siden 1992 har Miki Jacobsen tegnet frimærker. Disse to frimærker
er således hans frimærke nr. 27 og 28 for
POST Greenland.
Læs mere om kunstneren her.

Slutsalg pr. 30. juni 2020
Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. juni 2020,
såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.
Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Grønlandsk musik I 1/3 – Trommedans

01100599

23.01.2017

DKK 1,00

Frimærke

EUROPA 2018. Broer 1/2

01100623

22.01.2018

DKK 16,00

Frimærke

EUROPA 2018. Broer 2/2

01100624

22.01.2018

DKK 17,00

Frimærke

Øde stationer II 1/2 – Camp Century

01100627

25.05.2018

DKK 11,00

Frimærke

Øde stationer II 2/2 – Narsaq Point

01100627

25.05.2018

DKK 40,50

Frimærke

Jul i Grønland 2018 1/2

01100642

22.10.2018

DKK 14,00

Frimærke

Jul i Grønland 2018 2/2

01100643

22.10.2018

DKK 16,00
DKK 180,00

Julefrimærkehæfte

Julefrimærkehæfte Nr. 23

01301123

22.10.2018

Frimærkehæfte Nr. 26

EUROPA 2018. Broer

01301226

22.01.2018

DKK 198,00

Souvenirmappe

Sepac 2018 – ’Spectacular views of Europe’

01303084

13.09.2018

DKK 125,00

Souvenirmappe

Grønlandsk musik II

01303085

22.10.2018

DKK 38,50

Souvenirmappe

Grønland under 2. verdenskrig II og III

01303086

22.10.2018

DKK 62,00

01304016

17.10.2016

DKK 627,25

Årsmappe 2016

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. november 2019
Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør / pris

Oplagstal

Frimærke

Sport i Grønland I 1/3 Arctic Circle Race

01100585

12.05.2016

DKK 0,75

29.835

Frimærke

Kronprinsparrets kobberbryllup

01100595

17.10.2016

DKK 20,50

30.266

Frimærke

Grønlandsk musik I - Korsang

01100600

23.01.2017

DKK 24,50

21.056

Frimærke

Grønlandsk musik I - harmonikamusik

01100601

23.01.2017

DKK 27,00

21.677

Frimærke

Sepac 2017 - lokal brugskunst

01100612

15.05.2017

DKK 15,00

41.521

Frimærke

Dronningens akvareller - Foreninge Grl. Børn

01100629

16.04.2018

DKK 14 + 1

15.812

Miniark

Kronprinsparrets kobberbryllup

01106595

17.10.2016

DKK 20,50

16.731

Miniark

Sport i Grønland III

01106620

22.01.2018

DKK 43,50

11.842

Miniark

Dronningens akvareller - Foreninge Grl. Børn

01106629

16.04.2018

DKK 52,00

17.392

Småark

EUROPA 2018. Broer 1/2

01107623

15.05.2017

DKK 144,00 967

Småark

EUROPA 2018. Broer 2/2

01107624

15.05.2017

DKK 153,00

Souvenirmappe

Regentparrets guldbryllup

01303080

15.05.2017

DKK 150,00 629

Souvenirmappe

Dronningens akvareller - Foreninge Grl. Børn

01303083

16.04.2018

DKK 52,00

Greenland Collector |
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NYT fra POST Greenland
POST Greenland donerede 100.000 kroner til
Kofoeds Skole i Nuuk
Hvert år udgiver POST Greenland et særligt frimærke med tillægsværdi
til fordel for et velgørende eller kulturelt formål i Grønland.

Følger af Covid-19 udbruddet
Den verdensomspændende corona-krise har blandt andet medført nedlukning af al ruteflytrafik ind og ud af Grønland.
Dette har bevirket betydelige forsinkelser på levering af nye frimærker og råvarer til fremstilling af de samlerprodukter, som vi lever af at
fremstille og sælge til blandt andre dig som samler. Det har samtidig
medført betydelige forsinkelser af vores udgående postforsendelser.
Vi kan heldigvis fortsat levere løssalgsordrer fra vores Service Center i
Danmark, dog med risiko for forsinkelse på nye udgivelser og varer hvor
det lokale lager er udsolgt.
I forhold til abonnementsforsendelser kan vi på nuværende tidspunkt
desværre ikke garantere, at alle nye frimærker og følgeprodukter til vores næste abonnement af 18. maj 2020 når at blive klar til tiden, men
vi gør vores bedste for at nå det.
Vi følger myndighedernes anvisninger og gør alt for, at alle indkomne
ordrer bliver ekspederet hurtigst muligt.
Vi beklager de negative følger og opfordrer dig til at følge med på vores
hjemmeside www.stamps.gl og Facebookside https://facebook.com/
stamps.gl/ eller kontakte vores Service Center.

Fra overrækkelsen af checken torsdag den 5. marts 2020 i Nuuk. Skolens
projektleder ’Gujo’ Thorsteinsson modtager checken og et indrammet miniark
fra frimærkechef Pertti Frandsen. Foto: Else Olsvig / TELE-POST.

I efteråret 2017 udgav vi et tillægsværdi-frimærke til fordel for Kofoeds
Skole i Nuuk. Siden da er frimærket blevet flittigt købt, både af frimærkekunder Grønland og af frimærkesamlere verden over. Frimærket er
smukt tegnet af multikunstneren Miki Jacobsen.
Den samlede tillægsværdisum for salget af frimærket, 100.000 kroner, blev i starten af marts 2020 overrakt til Kofoeds Skole i Nuuk.
Frimærkechef Pertti Frandsen udtalte blandt andet:
”Med det store sociale arbejde, som skolen yder i Grønland, er det en
sand fornøjelse at være den, der får lov at overrække beløbet til skolen.
Denne økonomiske håndsrækning har skolens elever og ansatte i den
grad fortjent.”
Kofoeds Skole i Nuuk er også begejstret. Skolen projektleder Gudmundur ’Gujo’ Thorsteinsson udtalte efter overrækkelsen:
”På vegne af os alle både elever, personale og andre omkring, som er
knyttet til Kofoeds Skole i Nuuk, vil jeg udtrykke stor taknemlighed til
POST Greenland og deres kunder. Det store beløb, som nu er blevet
overrakt, vil blive brugt til fordel for fritidsarbejdet i skolen.”
Til stede ved checkoverrækkelsen på Kofoeds Skole i Nuuk var også
skolens elever og ansatte, samt Miki Jacobsen, der glædede sig meget
over at se resultatet af hans kunstneriske arbejde og den glæde, som
det bogstaveligt talt har udmøntet sig i.
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Læs om næste gang...
• Første skoledag i Grønland
• Tillægsværdi-frimærket 2020
• EUROPA-frimærkerne 2020 – gamle postale ruter
• Sparemærker i Grønland – ny serie
• Og meget mere...

Frankeringsmærker 2019 - Postfrisk - Sæt
4 værdier. Samlet pålydende værdi: DKK 60,00.
Udgivelsesdato: 21. oktober 2019.
Varenr.: 01700061
Anskaf dig alle frankeringsmærker, som POST
Greenland har udgivet; fra de første i 2009 til
disse seneste fra 2019.
Find dem på vores hjemmeside https://www.
stamps.gl. Søg under menupunktet ’Frimærker’, dernæst ’Frankeringsmærker’. Eller kontakt vores Service Center. Kontaktoplysningerne finder du øverst på næste side.
Det næste sæt frankeringsmærker fra POST
Greenland udgives 6. november 2020.

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

Bankoverførsel:
Danmark – DKK: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12,
1092 København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120
BIC/SWIFT: 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 til: POST Greenland
Filatelia Service Center, Kvindevadet 42, DK-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.
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
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
Service Center.
Ekspeditionsgebyr på afstemplinger af grønlandske
frimærker
Pr. modtaget forsendelse indeholdende frimærker til
afstempling vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på DKK 20,00. For ordrer, der betales med ombyttede frimærker, pålægges samme ekspeditionsgebyr for forsendelse som for andre løssalgsordrer.
BEMÆRK: I perioder, hvor vi ikke producerer samlerprodukter til abonnement, er ekspeditionstiden for en
afstemplingsordre normalt 14 dage fra modtagelsen.
I perioder hvor vi producerer samlerprodukter til abonnement, er ekspeditionstiden for en afstemplingsordre
normalt 30 dage fra modtagelse.
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 6 miniark fra det pågældende år.
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
1 Europa · 2 Royalt · 3 Transport · 4 Natur · 5 Videnskab · 6 Kunst · 7 Jub./Begiv. · 8 Stålstik

TEGN ABONNEMENT PÅ ÅRSMAPPER
– og få en ældre gratis årsmappe
En ideel måde at samle. Årsmappen leveres automatisk hvert år
på udgivelsesdagen. Du skal blot
nyde, at samlingen vokser og bliver mere spændende med tiden.

Benyt vores webshop
Få direkte adgang til alle vores gode
tilbud på stamps.gl.

Gå til stamps.gl

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.

