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Grønlands kamp mod Covid-19:
Årets tillægsværdi-frimærke
Af Pertti Frandsen

Covid-19 smitte konstateret i Grønland. Fem
måneder senere havde der været 13 bekræftede smittetilfælde i landet, der huser godt
56.000 indbyggere. Alle 13 Covid-19 smittede
i Grønland er for længst erklæret raske.
Pr. 12. august 2020 har Covid-19 pandemien
dermed ikke kostet menneskeliv i Grønland.
Grønlænderne forekommer med andre ord at
være sluppet meget nådigt fra pandemien.
Den opblussen af coronavirus, som ses i andre
verdensdele, bevirker dog, at Grønland fortsat
opererer med en inddæmningsstrategi med
isolation, karantæne og opsporing af mulige
Covid-19 smittede. Det grønlandske samfund
er derfor stadig påvirket af Covid-19, hvor myndighederne opretholder et større beredskab.

Foto af Mads Pihl © TELE-POST.

Ni dage før verdenssundhedsorganisationen
WHO den 11. marts klassificerede coronavirus som en pandemi, godkendte den grønlandske regering, Naalakkersuisut, at optage sygdommen Covid-19 på liste A over
alment farlige sygdomme. Derved godkendte
Naalakkersuisut bekendtgørelse om ændring
af bilag 1 til landstingsforordning nr. 20 af
12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. Det betød,
at myndighedskompetencen lovmæssigt blev
placeret i Epidemikommissionen i Grønland,
og at der kunne iværksættes civile foranstaltninger, såsom tiltag til inddæmning af
smittespredning, smitteopsporing m.v.
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Meget tidligt i processen blev der i Grønland
lavet videoer til skoler og arbejdsgivere. Der
blev desuden lavet anbefalinger for adfærd i
hjemmet og for adfærd uden for hjemmet. Der
er også lavet anbefalinger for affaldshåndtering, rengøring og tøjvask. Der blev oprettet en
corona-hotline, som man kan ringe eller maile
til. Er man bekymret og har brug for nogen at
tale med om coronavirus, opfordres man til at
ringe eller SMS’e til et bestemt nummer. Ved
mistanke om coronavirus opfordres man desuden til at ringe til nærmeste sundhedsenhed.
Den 16. marts 2020 blev det første tilfælde af

Alle i Grønland opfordres fortsat til at følge
de sundhedsfaglige råd fra Landslægeembedet, som er Grønlands øverste sundhedsfaglige organ. Landslægen har direkte reference
til Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed.
Landslægeembedet har et nært samarbejde
med de danske sundhedsmyndigheder, ligesom der også er en tæt kontakt med skandinaviske og internationale samarbejdspartnere.
Sundhedsledelsen blev i foråret kontaktet af
POST Greenland med et tilbud om et særligt
frimærke med tillægsværdi dedikeret til kampen mod Covid-19 i Grønland. Sundhedsledelsen tilkendegav hurtigt, at det ville være en
god idé med et sådant frimærke. Sundhedsledelsen ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk
har sendt os disse ord:
”Det er Sundhedsledelsens håb, at et frimærke dedikeret til kampen mod Covid-19 øger
opmærksomheden om det fælles samfundsansvar, det er at bekæmpe udbredelsen af coronavirus i Grønland.

01100681 Tillægsværdi-frimærke 2020:
Grønlands kamp mod Covid-19
Kunstner: Paarma Olsvig Brandt
Valør: DKK 16,00 + 1,00
Udgivelsesdag: 10. august 2020
10 frimærker per ark
Ydre mål: 40,00 mm x 28,80 mm
Format: G – liggende
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Køb frimærke
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01106681
Tillægsværdi-miniark 2020:
Grønlands kamp mod Covid-19
Kunstner: Paarma Olsvig Brandt
Pris: DKK 68,00
Mål: 140 mm x 80 mm
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Paarma Olsvig Brandt pinx. 2020

Landslægeembedets hjemmeside er den officielle hjemmeside i Grønland, hvor information
og viden om coronavirus kan læses.
https://nun.gl/
Om kunstneren
Paarma Olsvig Brandt er født 1990 i Maniitsoq. Uddannet på Kunstskolen i Nuuk og
Århus Kunstakademi. Arbejder med bl.a. illustrationer, litografier, malerier, fotografier,
fotogravure, masker, collager og skulpturer af
fedtsten. Har udstillet i Grønland og Danmark.
Med sin kunst vil hun vise, at mennesket, uanset etnicitet, sprog, politisk overbevisning, religiøst tilhørsforhold, m.m., inderst inde blot
er dyrisk. Selv siger hun om sit motiv på frimærket, der er hendes første af slagsen:
”Jeg arbejder med temaet lys og vand. Positive
ord som smukt, kærlighed, osv. giver smukke
iskrystaller, hvorimod grimme ord som had,
djævel, osv. giver grimme iskrystaller. Vi mennesker består af ca. 60 procent vand, og budskabet i mine skitsetegninger er at sende positive ord og tanker via vand/havet. Med positive
tanker og følelser er lyset også med. Det er,
hvad alle væsener har brug for på denne jord.”

Kalaallit Nunaat
Grønland

Photo by Mads Pihl / TELE-POST ©

Kalaallit Nunaat
Grønland

Sundhedspersonale og udsatte borgere kæmper
fortsat mod Covid-19 og dens afledte konsekvenser. Midlerne fra overskuddet af frimærkesalget vil blive anvendt til nye og flere tiltag i
denne kamp - en kamp som langt fra er slut.”

01303091
Souvenirmappe
Tillægsværdi 2020:
Grønlands kamp mod Covid-19
Pris: DKK 68,00
Indeholder et postfrisk eksemplar af
tillægsværdi-miniarket

Paarma Olsvig Brandt. Privatfoto.

Køb miniark
Køb souvenirmappe
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EUROPA-frimærker 2020:
Gamle postale ruter
Charles Lindbergh: Grønlands første flyvende postbud
Af Dan Ullerup, museumsleder for Qaqortoq Museum
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Dan Ullerup. Privatfoto.

Charles Lindbergh – pilot, pionér og postbud
Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) gik i
1927 fra ukendt pilot hos Airmails of the United States til øjeblikkelig verdensberømmelse
ved, som den første, at flyve non-stop over Atlanterhavet. I 1932 ryddede navnet Lindbergh
igen alverdens avisforsider i forbindelse med
’Århundredets forbrydelse’, hvor en gerningsmand kidnappede og myrdede Lindberghs kun
tyve måneder gamle søn.
Allerede året efter tragedien fløj Lindbergh
igen med post; denne gang i Grønland, hvor
han medbragte en beskeden postsæk fra by til
by. Flyet, han fløj i, var en Lockheed Model 8
Sirius. Der er tale om et åbent fly, hvilket gør
turen over blandt andet Indlandsisen endnu
mere imponerende.
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Baggrunden for flyvningerne var et internationalt flysamarbejde, hvor man ønskede at
undersøge muligheden for en kommerciel rute
fra New Foundland til Europa via Grønland.
Lindbergh foretog disse undersøgelser sammen med sin hustru og pilot, Anne Morrow
Lindbergh (1906-2001). Turen tog sin start i
New York, før parret landede i New Foundland. Derfra satte de kurs mod Arktis.
Ruten over Grønland i 1933:
• 22. - 25. juli Hebron, Labrador - Nuuk
(Godthåb) - Sisimiut (Holsteinsborg). I Grønlands hovedstad fik ægteparrets fly af en grønlandsk dreng påmalet ordet Tingmissartoq
–’den som flyver som en fugl’. Fra Sisimiut
foretoges undersøgelsesture til Disko Bugt og
Baffin Island.

• 4. aug.: Sisimiut - Ittoqqortoormiit (Scoresbysund). En tur over indlandsisen på mere
end 1.000 km., hvor et enkelt motorstop over
isørkenen formentlig havde betydet den visse kuldedød. En af Grønlands mest isolerede
byer, Ittoqqortoormiit, fik dermed også besøg
af Tingmissartoq. Clavering Island blev også
undersøgt. Dette område ligger ikke langt fra
den senere navnkundige Sirius-patrulje, der fra
omkring 1950 har haft sit hovedkvarter i Daneborg, NØ Grønland.
• 6. – 8. aug. Ittoqqortoormiit – Tasiilaq –
Nuuk - Qaqortoq (Julianehåb). På østkysten
findes i dag Lindbergh Fjelde. Qaqortoq regnes af mange som Grønlands smukkeste by.
På Qaqortoq Museum kan man se det rekonstruerede værelse, hvor Lindbergh’erne sov.

Værelset, hvor Lindbergh-parret overnattede i
Qaqortoq, i dag en del af Qaqortoq Museum.

Fra værelset havde
ægteparret god udsigt til deres vandflyver, der lå i havnen
sammen
med
alle
fiskerbådene. I værelset kan man tillige se
originalbillederne, der
har dannet forlæg for
de to frimærker med
henholdsvis et gruppebillede, der inkluderer
den store polarforsker
Knud Rasmussen og
Lindbergh, der arbejder

01100682
EUROPA 2020
Gamle postale ruter 1/2
Charles Lindbergh
Valør: DKK 16,00
Udgivelsesdag: 14. sept. 2020
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 28.80 x 40,00 mm
Format: G – stående
Grafiker: Robert Dam
Fotoforlæg: Qaqortoq Museum
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Køb frimærke

på Tingmissartoq.
• 12. – 26. aug. Qaqortoq –
Tasiilaq – Reykjavík. Siden
starten i Hebron havde ægteparret tilbragt 43 timer i luften
og fløjet mere end 8.000 km.
Fra Reykjavík blev posten fra
Grønland befordret ad den ordinære postrute med paketbåden Lyra til Bergen og derefter
videre til Danmark.

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

01100683
EUROPA 2020
Gamle postale ruter 2/2
Charles Lindbergh
Valør: DKK 18,00
Fotoforlæg: Qaqortoq Museum

Charles Lindbergh blev dermed den første i Grønlands Lindberghs postsæk, som blev anvendt
på turen.
historie, der fløj med post fra
sted til sted. Samtidig var det historisk i kongeriget med nærmest
flyfrisk post fra det smukke, barske land mod nord. Som pilot, pionér
og postbud satte Lindbergh sit mærke i verden.

Køb frimærke

Fra Qaqortoq Museum vil vi takke POST Greenland for samarbejdet
med tilblivelsen af disse frimærker. Vi håber, at de ligesom Lindbergh vil erobre verden.
EUROPA-frimærkit 2020

EUROPA-frimærker 2020

Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) kinaanersoq
ilisimaneqanngeriarluni 1927-imi Airmails of the United
States-imi timmisartortartuulluni, Atlantikoq qulaallugu
uninngivilluni siullersaalluni timmigami, nunarsuarmi
tamarmi tusaamasanngorpoq. Charles Lindbergh aamma taamaalilluni Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanerani
siullersaalluni timmisartumik allakkisarpoq.

Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) gik i 1927 fra
ukendt pilot hos Airmails of the United States til øjeblikkelig verdensberømmelse ved som den første at flyve
non-stop over Atlanterhavet. Dermed blev Charles Lindbergh også den første i Grønlands historie, der fløj med
post fra sted til sted.

Fotos gengives med venlig tilladelse fra Qaqortoq Museum.
Julip 22-ianiit augustip 28-ianut 1933 Charles Lindbergh, nulianilu Anne Morrow Lindbergh (1906-2001)
Kalaallit Nunaata iluani kiisalu Atlantikup avannaani
Islandiliarlutik timmipput, katillugit 8.000 km-it akunnerni 43-ini ingerlallugit.

I perioden 22. juli til 26. august 1933 fløj Charles Lindbergh og hans kone Anne Morrow Lindbergh (19062001) sammenlagt i 43 timer og tilbagelagde derved
8.000 km i luften over Nordatlanten, internt Grønland
og videre til Island.

Angalanerat aallartippoq Newfoundlandimi Labradorimiit, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaannut
Nuummut. Tassani aappariit timmisartuat kalaallimit
nukappiaqqamit qalipaaffigineqarluni atserneqarpoq
ima ’Tingmissartoq’. Taava aappariit Sisimiuliarput tassanngaanniillu sermersuaq qulaallugu Ittoqqortoormiinut
ingerlallutik, kingornalu tunu sinerlugu Tasiilaliarput, taamaaleriarlutillu sermersuaq qulaateqqillugu Nuuliarput,
kingornalu kujataanut Qaqortuliarlutik.

Turen startede i Labrador i Newfoundland til Grønlands
hovedstad, Nuuk. Dér fik ægteparrets fly af en grønlandsk dreng påmalet ordet Tingmissartoq – ’den som
flyver som en fugl’. Siden fløj ægteparret nordpå til
Sisimiut, dernæst tværs over indlandsisen til Ittoqqortoormiit, senere sydpå langs østkysten til Tasiilaq, tilbage over indlandsisen til Nuuk, inden flyet gik sydpå
til Qaqortoq.

Posttakster • Breve
Oqimaassuseq
annerpaamik

Kalaallit
Nunaat

Vægt højst

Grønland

Se også side 10 i dette blad, hvor du kan læse om valget af ’Årets
Bedste EUROPA-frimærke 2020’.
Qaqortumi katersugaasivimmi ini Lindberghikkut sinittarfigisaattut isikkulerneqarsimasoq takuneqarsinnaavoq. Aappariit iniminniit takusinnaavat timmisartortik imaatigoortartoq, sissami aalisariutit akornanniittoq.
Inimi takuneqarsinnaapput issittumi ilisimasassarsiortup
Knud Rasmussenip allallu peqatigalugit assitavii kiisalu
Lindberghikkut Tingmisartumiittut assigi.

Om grafikeren

Timmisartortartutut, maligassiuisutut, allakkisartutullu
Charles Lindbergh nunarsuarmi malunnaateqarluartunut
ilaavoq.

På Qaqortoq Museum kan man i dag se det rekonstruerede værelse, hvor Lindbergh’erne sov. Fra værelset havde
ægteparret god udsigt til deres vandflyver, der lå i havnen sammen med alle fiskerbådene. I værelset kan man
tillige se originalbillederne, der har dannet forlæg for
de to frimærker med henholdsvis et gruppebillede med
blandt andre den store polarforsker Knud Rasmussen og
Lindbergh på Tingmissartoq.
Som pilot, pionér og postbud satte Charles Lindbergh sit
mærke i verden.

Frimærkinut mappersagaq nr. 28 – Frimærkehæfte nr. 28

Nassiussat akii • Allakkat

DKK 204,00
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* Taakkununnga ilaallutik / Herunder Danmark, Island og Færøerne
** Taakkununnga ilaallutik / Herunder Canada

Robert Dam er født 1964 i Hillerød. Har over 30 års erfaring i grafisk
produktion og projektstyring. Igennem en lang årrække har POST
Greenland samarbejdet med ham omkring design af dette samlerblad, samt en række af vores andre grafiske produkter. Tidligere i
2020 designede Robert Dam miniarket ’75-året for Amerika-udgaven’, hvilket var hans første frimærkeopgave for POST Greenland.

Køb frimærkehæfte

01301228
Frimærkehæfte nr. 28
EUROPA 2020
Gamle postale ruter:
Charles Lindbergh
Pris: DKK 204,00
Udgivelsesdag:
14. september 2020
Papir: AE419, Avery
92g, 100g bagpapir,
s20000n lim.

Hæftet er trykt på selvklæbende papir. Det indeholder 6 styk af hvert
af de to EUROPA-frimærker 2020.
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Første skoledag
Af Pertti Frandsen

Skolebørn i Qaqortoq glæder sig over deres første skoledag. Foto: Poul Hard.

I Grønland er første skoledag noget helt
særligt. Det er en festdag for hele familien.
Børnene og deres forældre klæder sig i nationaldragt og drager forventningsfulde mod
skolen, hvor der for børnene åbner sig en
helt ny verden. Mange bedsteforældre møder traditionen tro også op for at overvære
den store dag.
Den lokale skoleleder, lærerne og skolens administrative personale har altid gjort sig ekstra umage med at gøre skolen helt klar til de
nye poder. Udenfor skolen er nationalflaget
hejst og indenfor er der udsmykket med endnu flere grønlandske flag.
Børnene skal i løbet af deres skoletid have
fag som grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, religion og arkitektur, samfundsfag,
håndarbejde og gymnastik. Alt sammen noget
der skal berige dem, dygtiggøre dem og klæde dem på til at begå sig i en moderne verden,
fyldt med krav, men også med muligheder.
Når festlighederne for første skoledag slutter på skolen, er dagen langt fra forbi. Hvor
man i andre lande ofte holder festen ude,
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foretrækker grønlænderne at fejre de festlige begivenheder hjemme. Det sker til den
traditionelle grønlandske kaffemik. Det fine
porcelæn og de fine duge findes frem, kaffen
sættes over og hjemmebagte kager og boller
i stor stil sættes frem. I løbet af eftermiddagen kigger den øvrige familie og venner forbi
i lange baner for at ønske det nye skolebarn
og forældrene tillykke.
Om kunstneren
Lisbeth Karline er født 1981 i Nanortalik, og
opvokset i Danmark og Uummannaq. Hun
har tegnet lige siden hun
var lille og har et linoleumstryk, fra hun var 5
år. I folkeskolen var hun
optaget af det daværende fag, formning. På
efterskolen valgte hun
siden en kreativ linje.
Da hun gik på gymnasiKunstneren fotoet i Aasiaat, valgte hun
graferet af Rebecca billedkunst som tilvalgsGustavsson.
fag. Efter gymnasiet gik
hun på Kunstskolen Nuuk i 2003 - 2004.
Fra 2005 til 2009 studerede hun på Århus

01100680 Første skoledag
Kunstner: Lisbeth Karline
Valør: DKK 11,00
Udgivelsesdag: 10. august 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

Kunstakademi, hvor hun blev uddannet billedkunstner. Lisbeth Karline arbejder i flere forskellige medier, såsom papir, pap, flamingo,
stof og med perler. Lisbeth Karline er medlem
af kunstnersammenslutningen KIMIK og er
repræsenteret på Nuuk Kunstmuseum. Dette
frimærke er hendes tiende for Grønland siden
frimærkedebuten i 2014.

14092020B

Skole-sparemærker i Grønland
Af Pertti Frandsen

Sparemærker var oprindeligt et middel til at fremme opsparing af
penge. I 1881 blev Dansk Sparemærkekasse oprettet. I 1886 oprettedes en afdeling for børn, der først kunne hæve de opsparede
beløb ved deres 14. år.
Mærkerne kunne fås i skolerne og i mange forskellige forretninger
overalt i Danmark. Når et dertil udleveret hæfte var fyldt med indklæbende sparemærker, kunne det afleveres i en sparekasse, hvorpå beløbet blev godskrevet sparerens konto. Gennem årene opsparede børn på den måde ikke mindre end 7 mio. kroner (opgjort i ca.
1930). Sparemærker fandtes i mange forskellige udgaver og typer.
Vigtige årstal for sparemærker i Grønland:
1910. Den 18. maj indførtes såkaldte reparationsmærker i Grønland. Ordningen ophørte i 1926, hvorefter der blev indført sparemærkebøger i Nordgrønland.

01100684
Skole-sparemærker I 1/2
Kunstner: Nina Spore Kreutzmann
Valør: DKK 5,00
Udgivelsesdag: 14. sept. 2020
10 frimærker per ark
Ydre mål: 28,80 x 40,00 mm
Format: G – stående
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset Papir: TR4

Køb frimærke

1927. Sparemærke-ordningen blev indført for Nordgrønland - ved
brug af Pakke Portomærkerne.
1939. Pakke-Porto mærkerne udgik og blev afløst af nye KGHmærker i værdierne 25 øre og 1 kr.
1957. Sparekassernes Skolespare-ordning blev indført i hele Grønland. Mærker i værdien 25 øre, udført af kunstneren Alex Secher.

Disse to frimærker sælges som et
sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet
DKK 15,00 + ekspeditionsgebyr.

1962. KGH udgav nye sparemærkebøger og nye mærker i værdierne 25 øre og 1 kr.
1976. Skolespare-ordningen ophørte.
Med udsendelsen af skole-sparemærkerne i 1957 blev ordningen
et landsdækkende anliggende i Grønland. Det er Alex Sechers oprindelige motiver, der har dannet forlæg for samtlige frimærker
i denne serie, der er planlagt til at løbe over flere år. Grafikeren
Nina Spore Kreutzmann er kvinden, der
har layoutet alle frimærkerne i serien.

01100685
Skole-sparemærker I 2/2
Kunstner: Nina Spore Kreutzmann
Valør: DKK 10,00

Køb frimærke
Serien med skole-sparemærker på frimærker fortsættes i 2021.

Om kunstneren
Nina Spore Kreutzmann er født 1962 i
Skive. Selvstændig grafisk formgiver og
illustrator, der driver Tegnestuen Tita i
Nuuk. Nina Spore Kreutzmann arbejder
med mange forskellige udtryk i sine illustrationer og har bl.a. illustreret bogen

’Takanna – Go’ mad af grønlandske råvarer’ samt forfattet og illustreret børnebogen ’Nikoline’. Siden Ninas frimærkedebut i 2004 er dette
hendes frimærker nummer 17 og 18 for POST Greenland. Læs mere om
kunstneren på www.tita.gl

Greenland Collector |

7

18052020C

SEPAC-mappen 2020
– kunst fra nationalsamlingerne
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.
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 nationalsamlingen”.

abonnement af 14. september. Desuden kan
du bestille den via vores Service Center eller
online på www.stamps.gl.
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.

01303092
Souvenirmappe
SEPAC 2020:
Artwork in the
National Collection
Pris: DKK 125,00
Udgivelsesdag: 14. september 2020
Indeholder ét postfrisk eksemplar af
Sepac-frimærker 2020 fra 11 af de
13 Sepac-medlemslande.

Køb SEPAC mappe

Den 14. september udgives traditionen tro en
fælles Sepac-mappe. Den indeholder ét postfrisk eksemplar af 11 af de 13 Sepac-medlemmernes respektive Sepac-frimærke fra i år.
To medlemslande udgiver således ikke et
Sepac-frimærke i 2020.
Abonnerer du på vores souvenirmapper, vil
du modtage denne Sepac-mappe 2020 i dit

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. juni 2020
Produkt

Titel

Varenr.

Frimærke

Grønlandsk musik I/3 Trommedans

01100599

23.01.2017

Udgivet

Valør / pris
kr. 1,00

Oplagstal
35.922

Frimærke

EUROPA 2018. Broer 1/2

01100623

22.01.2018

kr. 16,00

30.327

Frimærke

EUROPA 2018. Broer 2/2

01100624

22.01.2018

kr. 17,00

42.141

Frimærke

Øde stationer II 1/2 - Camp Century

01100627

25.05.2018

kr. 11,00

29.782
15.905

Frimærke

Øde stationer II 2/2 - Narsaq Foto

01100628

25.05.2018

kr. 40,50

Frimærke

Jul i Grønland 2018 1/2

01100642

22.10.2018

kr. 14,00

18.801

Frimærke

Jul i Grønland 2018 2/2

01106643

22.10.2018

kr. 16,00

21.358

Frimærkehæfte

Julefrimærkehæfte nr. 23

01301123

22.10.2018

kr. 180,00

3.836

Frimærkehæfte

EUROPA 2018. Broer 2/2

01301226

22.01.2018

kr. 198,00

5.129

Souvenirmappe

Sepac 2018 'Spectacular views of Europe'

01303084

13.09.2018

kr. 125,00

432

Souvenirmappe

Grønlandsk musik II

01303085

22.10.2018

kr. 38,50

329

Souvenirmappe

Grønland Under 2. verdenskrig II og III

01303086

22.10.2018

kr. 62,00

263

Årsmappe

Årsmappe 2016

01304016

17.10.2016

kr. 627,25

8

| Greenland Collector

4.795

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

Abonnér på Grønland – og opnå fordele
Du opnår mange fordele, når du abonnerer på Grønlands frimærkeudgivelser. Som abonnement sikrer du dig imod huller i din Grønlandssamling; huller som efterfølgende kan blive dyrere at få lukket.
Vælg mellem forskellige varetyper. Postfrisk eller med diverse
afstemplinger.
Du kan også vælge mellem otte forskellige temaer, alt sammen i forskellige varetyper og afstemplinger. Temaerne er:
EUROPA • Royalt • Transport • Natur • Videnskab • Kunst •
Jubilæer/Begivenheder • Stålstik.
Tegner du abonnement hos POST Greenland Filatelia, vil du 4 gange
om året modtage vores nye frimærkeudgivelser med den/de produkttype(r) og det tema, du har valgt for dit abonnement.

Du kan vælge at betale dit abonnement med girokort (en vedlagt
regning) eller registrere dit kreditkort for automatisk træk.
Alle abonnementsforsendelser er pålagt et gebyr på 15,00 DKK for
håndtering og forsendelse.
Du har altid 14 dages returret på de fremsendte varer (varerne skal
returneres i ubrugt stand).
Abonnementet er fortløbende og løber, indtil det opsiges. Der er ingen
binding på dit abonnement. Du kan opsige det, når som helst du ønsker det.

Gå ind på www.stamps.gl/abonnement

Nyhedsmail – et godt tilbud til dig
Hold dig godt opdateret med alle de gode tilbud og nyudgivelserne fra Grønland via email.
Tilmeld dig vores nyhedsmail og modtag regelmæssigt alt nyt om vores frimærker og andre tilbud.
Det tager under et minut at tilmelde sig.

Gå ind på www.stamps.gl/information/tilmeld-nyhedsmail
Du kan naturligvis til hver en tid opsige din tilmelding til email-nyhedsbrevene.

Greenland Collector |
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NYT fra POST Greenland
Rejs via de gamle postale ruter
igennem EUROPA-frimærkerne
EUROPA-frimærker er særfrimærker udstedt af europæiske postvæsner og bærer det officielle EUROPA-logo. Siden 1993 har PostEurop, den europæiske gren af verdenspostunionen, UPU, været
ansvarlig for koordinering af EUROPA-frimærker.
EUROPA-frimærker understreger samarbejdet imellem europæiske
postvæsner med det formål at promovere filatelien. EUROPA-frimærker retter desuden opmærksomheden imod Europas fælles rødder, den
fælles kultur og den fælles historie landene imellem. EUROPA-frimærker blandt de mest samlede og populære frimærker i verden.
I 2002 indførte PostEurop en årlig konkurrence om ’Årets bedste
EUROPA-frimærke’. Siden 2007
er vinderen blevet fundet via en
åben afstemningsprocedure på PostEurops hjemmeside.

ligt for alle kunder og sikrer en moderne og universel service, der
er til at betale. PostEurops medlemmer repræsenterer 2 millioner
ansatte overalt i Europa og leverer til 800 millioner kunder dagligt
gennem over 175.000 salgssteder.
Læs mere på:
https://www.facebook.com/posteurop
https://twitter.com/PostEurop
https://www.youtube.com/user/PostEurop

Email-nyhedsbreve med gode tilbud
Hold dig godt opdateret med alle de gode tilbud og nyudgivelserne
fra Grønland via email. Tilmeld dig vores nyhedsmail på
www.stamps.gl/information/tilmeld-nyhedsmail.

Benyt vores webshop
Få direkte adgang til alle vores gode tilbud på stamps.gl. Her vil du
kunne købe aktuelle grønlandske frimærkeudgivelser, tidligere udgivelser samt andre spændende produkter. Gå ind på https://www.stamps.gl

Dette års tema for EUROPA-frimærkerne skildrer nogle af de mest
berømte ruter og rejsemetoder, der
banede vejen for at forbedre postforbindelserne internationalt. Fra
berømte skibe og fly til vidunderlige
vogne kan vi se en historisk række
af gamle postale ruter, som udgør
en rig postal arv.
Således inviterer PostEurop alle til
at deltage i en virtuel rejse i henhold til dette tema og genopdage
de storslåede postale ruter, der
inspirerede så mange og gjorde
postoperatører så populære. Du kan til og med 9. september 2020
stemme på din favorit blandt alle EUROPA-frimærkerne 2020. Det
foregår på www.posteurop.org/europa2020. De vindende frimærker
vil blive annonceret af PostEurop i oktober 2020.

Læs om næste gang...

Mere om EUROPA-frimærker

• Grønlandske spillefilm – ny serie

Siden 1956 har EUROPA-frimærker været et symbol på Europas ønske om tættere integration og samarbejde. Disse særlige frimærker
udstedes af de europæiske postvæsner og bærer EUROPA-logoet,
et PostEurop-registreret varemærke.

• Spøgelseshistorier i Grønland – ny serie

G683 er POST Greenland’s
deltagende frimærke i konkurrencen om ’Årets bedste
EUROPA-frimærke 2020’.

PostEurop er en organisation, der repræsenterer offentlige europæiske postoperatører og er forpligtet til at støtte og udvikle et bæredygtigt europæisk marked for postkommunikation, der er tilgænge-
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• Julefrimærkerne 2020 og Juleophæng nr. 8
• Bogen ’Grønland under 2. verdenskrig – set med grønlændernes øjne’
• Årsmappen 2020
• Og meget mere...

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.

Udgiver: POST Greenland
Redaktion, ansv.: Pertti Frandsen
Layout: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Sensommer ved Nuuk, taget af
Miki Jacobsen
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Abonnement på frankeringsmærker fra GL01-maskinen med udstillings- og standardpåtryk

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

Frimærker med tema

Enkelte frimærker

101

Firblokke med tema

Blokke af fire sammenhængende frimærker.

102

Halvark med tema

5 frimærker per halvark.

På opfordring fra vores kunder giver vi hermed mulighed for at tegne abonnement på frankeringsmærker (varetype 703) i særlige messeudgaver. Eksempel:

103

Helark med tema

10 frimærker per helark.

104

Øvre marginal med tema

Øvre marginalfireblokke.

105

Nedre marginal med tema

Nedre marginalfireblokke.

106

Miniark med tema

Miniark med 1 til 7 mærker fra en udgivelse eller serie.

På den årlige messe i København, ’Frimærke-, Brev- og Postkortmesse’, som i november 2019 blev afviklet i Valby-Hallen, blev vores
frankeringsmærker printet på blandt andre Intelligentars maskine
’GL01’. Derved blev frankeringsmærkerne forsynet med påtrykket
’Copenhagen 2019’. Men disse frankeringsmærker var ikke en del af
pakken, så at sige, hvis man abonnerer på vores frankeringsmærker.
Det retter vi op på nu, ved oprettelsen af nye abonnementer.

201

FDC/1 med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.

202

FDC/4 med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.

203

FDC/Sæt med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie, afstemplet.

204

FDC/Miniark med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.

301

Frimærkehæfte med tema

Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.

303

Souvenirmappe med tema

Serie af frimærker i illustreret mappe

Påtryk fra messe

Du kan allerede nu skrive dig op til dette nye abonnement. Vi tilbyder selvfølgelig også disse mærker på FDC/1 (varetype 704) og/eller
FDC/Sæt (varetype 705). Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, kontakt da vores Servicecenter.

Temaer
Tema Id
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.

Påtryk ’Greenland Post’

613

Helark i sæt

10 frimærker per helark.

614

Øvre marginal i sæt

Øvre marginalfireblokke.

Vi har samtidigt oprettet yderligere et abonnement (706), så du har
mulighed for også at få frankeringsmærker printet på GL01 maskinen
med standardpåtrykket ”Greenland Post”.

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/Sæt 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

Tillægsblade (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.

Disse frankeringsmærkerne fås også på fire førstedagskonvolutter
(FDC/1 – varetype 707) og/eller på én førstedagskonvolut (FDC/Sæt
– varetype 708), hvor alle fire frankeringsmærker er opklæbet. POST
Greenlands bomærkekonvolut anvendes altid til dette formål.
Brug bestillingskuponen eller kontakt vores Servicecenter, hvis du vil
benytte dig af muligheden.

700

Frankeringsmærker

Ny betegnelse for vores ’sæt’

Sæt af fire frankeringsmærker med forskelligt motiv, alle med den gældende
valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.

701

FDC/1 Frankeringsmrk.

FDC/Serie bliver til FDC/Sæt

Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
i et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

702

FDC/Sæt Frankeringsmrk.

Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke i et sæt,
afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

703

Frankeringsmærker, udstilling

Sæt af fire frankeringsmærker fra GL01-maskinen med udstillingspåtryk, alle
med den gældende valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.

704

FDC/1 Frankeringsmrk., udstilling

Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
fra sættet ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

705

FDC/Sæt Frankeringsmrk.,
udstilling

Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke fra sættet
ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

706

Frankeringsmærker, GL01

Sæt af fire frankeringsmærker fra GL01-maskinen med standard påtryk
”Greenland Post”, alle med den gældende valør for indenrigs portotakst for
breve under 20 gr.

707

FDC/1 Frankeringsmrk., GL01

Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
fra sættet ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

708

FDC/Sæt Frankeringsmrk., GL01

Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke fra sættet
ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.

Fra nu af vil en førstedagskonvolut, hvor alle frimærker i et sæt er
opklæbet, blive betegnet FDC/Sæt, og ikke som tidligere FDC/Serie.
Produktet vil være det fuldstændig samme. Det er udelukkende betegnelsen, som ændres.
Betegnelsen ’serie’ benyttes dog stadig til flere frimærker i en sammenhængende serie. Eksempelvis ’Fisk i Grønland I’, ’Fisk i Grønland II’,
’Fisk i Grønland III’ osv. Disse frimærker udgives i en fortløbende serie.

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

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.

