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Grønlandske spillefilm – ny serie
Af Pertti Frandsen

Grønlandske spillefilm har i årtier begejstret

’Palo’s Brudefærd’, et kærlighedsdrama fra et

Palo overlever ved åndernes mellemkomst,

publikum verden over. Derfor dedikerer vi

før-kristent Østgrønland, og den første spil-

men i mellemtiden har resten af fangersam-

en helt ny serie frimærker til dette interes-

lefilm udelukkende med grønlandske medvir-

fundet forladt bopladsen. Palo vil imidlertid

sante tema.

kende.

ikke opgive Navarana, så han trodser elemen-

Vi lægger ud gengivelser af filmplakater fra to

Filmens plot: Navarana, en ung østgrøn-

klassiske film, der stadig er yderst seværdige.

landsk pige, holder hus for sine tre brødre.

Det er ’Palos Brudefærd’ fra 1934, som blandt

Hun er dygtigere end nogen anden af som-

som sin brud.

andre havde navnkundige Knud Rasmussen

mer-bopladsens kvinder til at flænse sæl og

bag kulisserne og ’Qivitoq – Fjeldgængeren’

berede skind. Hendes brødre, der er meget

Filmen er optaget i og omkring Tasiilaq i

fra 1956. Serien forsætter i de kommende år.

stolte af hende, frygter den dag, da hun må

Palos Brudefærd

forlade dem for at passe en andens spæklam-

ternes rasen og padler alene i sin kajak ud på
det oprørte hav for at bringe Navarana hjem

1933. ’Palos brudefærd’ indtager derved en
helt særlig plads i vore hjerter.

pe. De er klar over, at hun har vendt sit sind

Lige som filmoptagelserne var overstået, blev

Instr. Friedrich Dalsheim, Emmy Langberg.

mod en mand, men de ved endnu ikke, om

Knud Rasmussen syg. Han døde tre måneder

Manus: Knud Rasmussen, 1934.

det er Palo eller Samo, to af bopladsens

senere den 21. december 1933.

Knud Rasmussens 7. Thule ekspedition gik

unge mænd.

‚Palos Brudefærd‘ er filmet i sort-hvid og varer

til Sydøstgrønland, hvor kysten blev kortlagt

Palo og Samo er begge forelskede i Navara-

90 minutter. Filmen fik dansk biografpremi-

og gletsjerne i området undersøgt. Under

na. Hun foretrækker Palo, men det vil Samo

ere den 5. marts 1934 og deltog samme år i

ekspeditionen indspillede Knud Rasmussen

ikke affinde sig med, og han trækker kniven.

Biennalen i Venedig, hvor den vandt en pris.
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Medvirkende: Ulrik Mikaelsen, Maren
Boassen, Mikael, Johanne Andreasen,
Kristiane Kuitse, Elisa Ale, Mannatseq,
Henning Mikiki, Thorvald Stauning, m.fl.
Det Danske Filminstitut (DFI), som overtog Palladiums filmkatalog, ejer rettighederne til ’Palos brudefærd’. DFI har givet
tilladelse til gengivelse af filmplakaten,
der ses på frimærket.
Qivitoq – Fjeldgængeren
Instr. Erik Balling.
Manus: Leck Fischer, 1956.

Filmens plot: Da den unge danske lærerinde
Eva ankommer til Grønland for at overraske
sin forlovede, lægen Erik, finder hun ham i armene på en anden kvinde. Såret og ulykkelig
søger hun tilflugt hos udstedsbestyreren Jens
oppe i den lille, idylliske fangerbygd Sermilik.

01100686 Grønlandske spillefilm I 1/2
’Palos Brudefærd’
Palladium Film
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 6. november 2020
10 frimærker per ark
Ydre mål: 50,00 mm x 44,09 mm
Format: E – liggende
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100687 Grønlandske spillefilm I 2/2
’Qivitoq - Fjeldgængeren’
Nordisk Film
Valør: DKK 59,00
Ydre mål: 50,00 mm x 44,09 mm
Format: E – liggende
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet DKK
73,00 + ekspeditionsgebyr.

Køb dette sæt

På overfladen virker Jens menneskesky og aggressiv. Men snart finder Eva ud af, at hun
ikke bærer bygdens eneste knuste hjerte. Eva
og Jens deler desuden stor bekymring for storfangeren Pavia.

båd, der skal ankomme fra Danmark. Sælerne
forsvinder fra havet, og Pavia er klar over, at
han og alle andre grønlandske fangere må gå
over til fiskeri for at opretholde livet.

geren’ var desuden den første danske film, der
blev nomineret til en Oscar, for bedste fremmedsprogede film. Filmen vandt desuden en
pris på Cannes Festival.

’Qivitoq – Fjeldgængeren’ er en fortælling om
mennesker, der møder modgang, og som må
vælge mellem at se den i øjnene og overvinde
den eller bukke under og flygte.

Filmen er en storslået rejse ind i en fantastisk grønlandsk naturkulisse og ikke mindst
en fascinerede mytologisk sagnverden, hvor
mænd går til fjelds, hvis de ydmyges i fangersamfundet.

Medvirkende: Poul Reichhardt, Astrid Villaume, Niels Platou, Dorthe Reimer, Justus Larsen, Johanne Larsen, Edward Sivertsen, m.fl.

Pavia padler en morgen i sin kajak ind i Frederiksminde havn. Byens navn er konstrueret
til brug for filmen. I sit spinkle fartøj har Pavia padlet den lange vej fra sit hjem, det lille
udsted Sermilik, for at høre nyt om sin fiske-

’Qivitoq – Fjeldgængeren’ blev optaget i Ilulissat og bygden Saqqaq ca. 100 km nord for
byen. Filmen var den hidtil dyreste danske
film, der blev produceret. ’Qivitoq – Fjeldgæn-

Nordisk Film ejer rettighederne til ’Qivitoq –
Fjeldgængeren’ og har givet tilladelse til gengivelse af filmplakaten, der ses på frimærket.
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Spøgelseshistorier i Grønland
Grønla
– ny serie
Af Pertti Frandsen

I Grønland lever kristendom og spøgelsestro
side om side, et vigtigt kulturelt levn fra Inuits
oprindelige tro. Det kommer blandt andet til
udtryk i de mange myter og legender, som i
perioder har været gengivet på vores tidligere
frimærker, helt tilbage fra 1950’erne. Legendariske Jens Rosing, som har tegnet markant
flere grønlandske frimærker end nogen anden
kunstner, udtalte i sin tid:
”Hedenskabets stjerne mistede efterhånden
sin glans, men den vil ikke slukkes, så længe
nordlysene driver deres dans på himmelen, så
længe storme raser og brænding hamrer mod
grundfjeld, så længe storisen driver for vind
og strøm under solens fakkel”.
Den grønlandske åndeverden er befolket af en
farverig skare af farlige og fantastiske væsner. Polarforskeren Knud Rasmussen beskrev
dem i sin legendariske bogserie ’Myter og

sagn fra Grønland’. Mange andre forfattere
har siden da levende beskrevet denne del af
Grønlands kulturelle arv.
Et af de seneste og yderst vellykkede vidnesbyrd om de grønlandske mytevæsner, ånder
og dyr er værket ’Bestiarium Groenlandica’,
der udkom i 2018. Bogen er redigeret af Maria Bach Kreutzmann udgivet på Milik Publishing. I bogen har otte nutidige grønlandske
og nordiske kunstnere, heriblandt Maria Bach
Kreutzmann, illustreret de grønlandske sagn
og myter.
POST Greenland anlægger nu en ny vinkel og
fokuserer på ’Spøgelseshistorier i Grønland’.
Vi starter med to frimærker med motiver
skabt af Maria Bach Kreutzmann og Christian
Fleischer Rex. Motiverne er hentet fra ’Bestiarium Groenlandica’, ligesom beskrivelserne
af spøgelserne er det.
’Aajuaaq – Den ærmede’
Aajumaaq (Den ærmede) er kendt og frygtet i
hele Grønland. Den har fungeret som hjælpeånd for nogle af de største åndemanere. Den
har krop omtrent som et menneske, men de
lange, slanke arme er sorte fra albuerne og
ned. På hver hånd er der kun tre fingre og på
hver fod kun tre tæer. Hovedet er beskrevet
som et pelsløst hundehoved og nogle gange
som et skeletteret hundehoved med store,
stikkende øjne. Den svæver hen over jorden,
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Maria Bach Kreutzmann fotograferet foran
skulpturen ’Havets Moder’ i Nuuk.
Foto: Mats Bjerde.

og alt, hvad den rører ved, går i stærk forrådnelse, også mennesker. Dens tale er som et
hviskende spøgelse, men den kan også være
højlydt, når den råbende melder sin ankomst
med ”Hvad jeg rører ved, må rådne!”
Der findes mange forskellige fortællinger, hvor
Aajumaaq ikke bare fungerer som en hjælpeånd,
men også som et hævnvæsen, hvor en åndemaner bruger den til at angribe sine fjender med.
Frimærket er Maria Bach Kreutzmanns første
nogensinde. Fornemt af den unge kunstner,
der er født og opvokset i Nuuk.

01100688 Spøgelseshistorier i Grønland I 1/2
’Aajumaaq – Den ærmede’
Valør: DKK 1,00
Kunstner: Maria Bach Kreutzmann
Udgivelsesdag: 6. november 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

01100689 Spøgelseshistorier i Grønland I 2/2
’Eqqillit - Hundefolket’
Valør: DKK 44,50
Kunstner: Christian Fleischer Rex
Ydre mål: 40,00 mm x 28,80 mm
Format: G – liggende
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet DKK
45,50 + ekspeditionsgebyr.

06112020B

Køb dette sæt

’Eqqillit – Hundefolket’
Eqqillit er halvt hunde, halvt mennesker, og
lever i store flokke i indlandet. Nogle gange
bor de i almindelige huse, andre gange foretrækker de huler under store sten tæt på indlandsisen eller i selve isen. De kan bevæge
sig ekstremt hurtigt og kan nemt løbe et menneske op, hvis det er på flugt. Deres lugtesans
er som hundes. Så man skal være varsom
med at bevæge sig.
Eqqillit kan være ekstremt aggressive og
fjendske og går ikke af vejen for at gå i krig
med mennesker langs kysten. De er eksperter

i våbenbrug, særligt buen, men er også dygtige til at lave knive og ulut, de traditionelle
grønlandske kvindeknive. Desuden stjæler
de gerne mad
og udstyr. Dog
er de bange for
menneskers slædehunde. Så disse kan bruges til
at holde dem på
afstand. Eqqillit
er specielt glade
for sælers hjerChristian Fleischer Rex.
nemasse.
Foto: Privatfoto.

Frimærket er det sjette
fra Christian Fleischer
Rex’ hånd siden hans første
i 2011. Animatoren og tegneserieforfatteren
har siden 2000 arbejdet i animations- og
reklamebranchen og driver til daglig sin virksomhed Deluxus Studio i Nuuk.
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Julefrimærkerne 2020
Af Pertti Frandsen

Årets to julefrimærker fra POST Greenland
gengiver to stemningsfyldte illustrationer
fra multikunstneren Juaaka Lyberths billedbog ”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat”
(”Det smukkeste juletræ i verden”).

var lille og undrede mig over, at hun kunne
samle de helt rigtige farver, der endte med at
vise Grønlands flotteste sider af naturen.
– Der er ikke et specielt mål med min kunst,
som kan siges i én sætning. Jeg vil gerne rykke
niveauet, ikke kun i Grønland, men også i Danmark og resten af verden.

Billedbogen udkom i 2019 på forlaget Milik
Publishing og blev i foråret 2020 nomineret til
Nordisk Råds litteraturpris. Billederne i bogen
er skabt af en ny stjerne på den grønlandske
kunsthimmel: Maja-Lisa Kehlet, født 1992.
Maja-Lisas illustrationer er flotte og levende.
Historien og billederne gør ’Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat’ til en smuk julebog, hvor
der ikke lægges vægt på gaver og forbrug.
Derimod understreges glæden ved julen. Historien foregår i Uummannaq. Folk i byen er
fortvivlede og triste over, at kolonibestyrer
Hammeken med vilje ikke har bestilt juletræer til byen. Drengen Kunuk vil gøre noget
for at redde julen, endda ved hjælp af nissen
Lillepot. Kunuk, der er den eneste i familien,
som tror på nisser og julemanden, forsøger at
overbevise sin familie om deres eksistens. Dog
lurer også uhyggelige trolde, som afskyer julen. De vil gøre alt for at forhindre den og kidnapper de små uskyldige nisser, der vil hente
nabonisserne.

Man må sige, at Maja-Lisa allerede har taget
et stort skridt til at indfri sine egne forventninger. Læs mere om Maja-Lisa Kehlet på hendes
side www.artstation.com/majalisakehlet
Med disse to smukke julefrimærker ønsker
POST Greenland alle en rigtig Glædelig Jul.

Maja-Lisa Kehlet har skabt motiverne til dette
års julefrimærker fra POST Greenland.
Privatfoto.

nu i London, hvor hun arbejder og dygtiggør sig
inden for grafisk animation. Hun er datter af
kunstneren Anne-Lise Løvstrøm.

Om kunstneren

Udover Juaaka Lyberths føromtalte julebog har
Maja-Lisa Kehlet også illustreret pegebogen ’1
– 2 – 3’ samt forfatteren Sørine Steenholdts
roste roman ’Zombieland’. Til tidsskiftet ’Greenland Today’ udtalte det unge stjerneskud
allerede i 2012:

Maja-Lisa Kehlet er født og opvokset i Nuuk,
uddannet fra animationsskolen i Viborg og bor

– Folk siger, at jeg har en god farvesans ligesom min mor. Jeg kan huske tilbage, fra da jeg
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Bogen ”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat”
(”Det smukkeste juletræ i verden”) samt forfatter
og musiker Juaaka Lyberth. Privatfoto.

Nassiussat akii • Allakkat
Posttakster • Breve

Juuli 2020 POST Greenlandip ukioq manna juullimut frimærkitut saqqummersitassai, Juaaka Lyberthip assiliartalersorlugu atuakkiaani ”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat”-neersuupput.
Atuagaq assiliartalersugaq 2019-imi saqqummerpoq saqqummersitsivik Milik Publishing aqqutigalugu, 2020-imilu upernaakkut Nunat Avannaamiut atuakkiortuinut nersornaasigassatut
innersuunneqarluni. Atuakkap assiliartai kalaallit eqqumiitsuliortuisa silarsuaanni nutaanerpaat ilaannit suliaapput, tassalu Maja-Lisa Kehlet-imit 1992-imi inunngortumit.
Maja-Lisap assilialiai kusanarlutillu uummassuseqarpasipput. Oqaluttuap assiliartaasalu atuagaq ’Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat’ tassaalersippaat atuagaq juullimut tunngatitaq
kusanarluinnartoq, tunissutissanik, aningaasartornissamillu pingaartitsiviunngitsoq. Atuakkamilu juullip nuannersua ersersinniarneqarpoq.
Oqaluttuaq Uummannami pisimasuutinneqarpoq. Inuit aliasuutigaat niuertup Hammekenip illoqarfimmiut orpiliassaannik tikisitsinngitsoorsimanera. Nukappiaqqap Kunuup nissiaraq
Lillepot ikiorsiullugu juulli annanniarsariniarpaa, Kunuk ilaquttamini kisiartaalluni nissiaraqarneranik, juullillu inuata piviusuuneranik upperisaqarpoq, ilaquttanilu tamaattoqarneranik
qularunnaarsinniarsarai, Taamaattoq aamma torulleqarpoq ersinartunik, juullimik
nuannarisaqanngilluinnartunik. Taakku nissiaqqat, nissiaqqanik saniliminnik aallertut tigusaraat.
Juullimut frimærkii kusanartut taakku marluk Maja-Lisamit suliarineqartut aqqutigalugit, POST
Greenlandip tamassi Juullimi Pilluaqquaasi.

Julen 2020 Årets to julefrimærker fra POST Greenland gengiver to stemningsfyldte illustrationer
fra kunstneren Juaaka Lyberths billedbog ”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat” (”Det smukkeste
juletræ i verden”). Billedbogen udkom i 2019 på forlaget Milik Publishing og blev i foråret 2020
nomineret til Nordisk Råds litteraturpris. Alle billeder i bogen er skabt af en ny stjerne på den
grønlandske kunsthimmel: Maja-Lisa Kehlet, født 1992.
Maja-Lisas illustrationer er flotte og levende. Historien og billederne gør ’Orpilissat nunarsuarmi
kusanarnersaat’ til en smuk julebog, hvor der ikke lægges vægt på gaver og forbrug. Derimod
understreges glæden ved julen.
Historien foregår i Uummannaq. Folk i byen er fortvivlede og triste over, at kolonibestyrer
Hammeken med vilje ikke har bestilt juletræer til byen. Drengen Kunuk vil gøre noget for at redde
julen, endda ved hjælp af nissen Lillepot. Kunuk, der er den eneste i familien, som tror på nisser
og julemanden, forsøger at overbevise sin familie om deres eksistens. Dog lurer også uhyggelige
trolde, som afskyer julen. De vil gøre alt for at forhindre den og kidnapper de små uskyldige nisser,
der vil hente nabonisserne.

Kal. Nun.

Europa*

Nunat allat**

Grønland
16,00
26,50
44,50
81,00
134,00
180,00

Europa*
18,00
32,00
59,00
110,00
159,00
232,00

Øvr. udland**
25,00
59,00
131,00
220,00
276,00
380,00

Juullip frimærkiinik mappersagaq nr. 25
Julefrimærkehæfte nr. 25
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Nassiussat akii • Allakkat
Posttakster • Breve
Oqimaassuseq
annerpaamik
Vægt højst
20 g
100 g
250 g
500 g
1.000 g
2.000 g

* Taakkununnga ilaallutik / Herunder Danmark, Island og Færøerne
** Taakkununnga ilaalluni / Herunder Canada

Med disse to smukke julefrimærker skabt af Maja-Lisa ønsker POST Greenland alle en rigtig
Glædelig Jul.

1600

01100690 Julefrimærke 2020 1/2
Valør: DKK 16,00
Kunstner: Maja-Lisa Kehlet
Udgivelsesdag: 6. november 2020
10 frimærker per ark
Ydre mål: 28,80 x 40,00 mm
Format: G – stående
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01301125 Julefrimærkehæfte nr. 25
Pris: DKK 204,00
Udgivelsesdag: 6. november 2020
Papir: Tullis Russell, CPST225, 94g, 135g bagpapir.
Indeholder seks styk af hver af de to julefrimærker
2020. Hæftet er trykt på selvklæbende papir.

01100691 Julefrimærke 2020 2/2
Valør: DKK 18,00
Ydre mål: 28,80 x 40,00 mm
Format: G – stående

Køb julefrimærkehæfte

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

Køb dette sæt

Greenland Collector |
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Juleophæng nr. 8

POST Greenland fortsætter traditionen med et flot sæt julepynt,
samlet i et flot omslag. Juleophæng nr. 8 i rækken udgives
således den 6. november 2020. Det er et nyt smukt sæt bestående af fire stykker letvægts juleophæng – i guldbelagt
messing - til juletræet. Med årstallet 2020 indgraveret.
Juleophæng nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 fra de foregående år kan
stadig bestilles.

Varenr. 01530767
Pris: DKK 123,75 inkl. moms.
Udgivelsesdag: 6. november 2020

Køb Juleophæng

Du kan også tegne abonnement på juleophæng fra Grønland.
Varetypen er 530. Brug bestillingskuponen, som hører til dette
nummer af bladet eller kontakt vores Service Center.

Årsmappen 2020
– hold din samling komplet!
Udover alle 24 frimærker udgivet i årets løb, indeholder årsmappen samtlige 4 miniark fra 2020.
At samle på årsmapper fra POST Greenland er den nemmeste
måde, hvorpå du kan samle Grønland eller holde din Grønlandssamling komplet.
Du kan samle årsmapper, der er stemplede med dagstempel
(3913 Tasiilaq) eller førstedagsstempler. Eller du kan samle
dem postfrisk.
Bestil årsmapperne online på www.stamps.gl eller kontakt
vores Service Center.

Køb Årsmappe

8

| Greenland Collector

Varenr. 01304020
Pris: DKK 683,00
Udgivelsesdag: 6. november 2020

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

Produkt

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør / Pris

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler I 1/2

01100610

15.05.2017

DKK 20,00

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler I 2/2

01100611

15.05.2017

DKK 39,00

Frimærke

Miljø i Grønland I 1/2

01100616

27.10.2017

DKK 2,00

Frimærke

Miljø i Grønland I 2/2

01100617

27.10.2017

DKK 11,50

Frimærke

Sport i Grønland III 1/3 – Arm Pull

01100620

22.01.2018

DKK 0,50

Frimærke

Sport i Grønland III 2/3 – Two-Foot High-Kick

01100621

22.01.2018

DKK 14,50

Frimærke

Sport i Grønland III 3/3 – Pole Push

01100622

22.01.2018

DKK 28,50

Frimærke

Miljø i Grønland II 1/2

01107625

22.01.2018

DKK 20,00

Frimærke

Miljø i Grønland II 2/2

01100626

22.01.2018

DKK 23,50

Frimærke

Fisk i Norden – Makrel

01100630

25.05.2018

DKK 12,00

Frimærke

Fisk i Norden – Sild

01100631

25.05.2018

DKK 16,00

Frimærke

Sepac 2018 – Fantastiske udsigter

01100634

25.05.2018

DKK 16,00

Frimærke

UNESCO Verdensarv – Kujataa

01100636

22.10.2018

DKK 17,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler I 1/2

01106610

15.05.2017

DKK 20,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler I 2/2

01106611

15.05.2017

DKK 39,00

Miniark

Fisk i Norden

01106630

25.05.2018

DKK 28,00

Årsmappe

Årsmappe 2017

01304017

27.10.2017

DKK 673,50
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NYT fra POST Greenland
Bogen ’Grønland under 2. verdenskrig – set med
grønlændernes øjne’ udsat

Benyt vores webshop

Det var planen, at denne bog skulle udkomme 6. november 2020.
Vi har dog valgt at udsætte bogudgivelsen til foråret 2021. Når bogen udkommer, vil den indeholde Ph.D. Jens Heinrichs interessante
beretning om Grønland under 2. verdenskrig, samt alle vores 10
frimærker fra serien 2016 – 2020, førstedagsstemplet. Vi glæder
os til at præsentere bogen i næste nummer af dette blad.

kunne købe aktuelle grønlandske frimærkeudgivelser, tidligere udgivel-

Få direkte adgang til alle vores gode tilbud på stamps.gl. Her vil du
ser samt andre spændende produkter. Gå ind på https://www.stamps.gl

Gå til stamps.gl

Læs om næste gang...
• Frimærkeprogrammet 2021
• Tillægsværdien 2021 – De grønlandske Huse i Danmark
• Skole-sparemærker, del II
• Fisk i grønlandske farvande – sidste del
• Gamle grønlandske pengesedler – del V
• Bogen ’Grønland under 2. verdenskrig – set med grønlændernes øjne’
• Og meget mere...
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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: Abel Berthelsen
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Frankeringsmærker 2020

Varetypeforklaring/Abonnement med tema
Hvis du opretter abonnement på en vare med tema, husk da at knytte et tema fra listen nedenfor til abonnementsoprettelsen.

Sæt à 4 styk, selvklæbende
Varenr.: 01700063
Udgivelsesdag: 6. november 2020
Værdier: Fra 16,00 kr. til 100 kr. med spring på 25 øre.
Trykkeri: Walsall Security Printers Ltd.
Papir: Thermal face paper 73g
Farver: CMYK
Tryk: Digital printing
Format: 56.00 mm x 25.00
Søde

grønlandske

hundehvalpe

pryder

slædedette

nye sæt af fire frankerings-

100

Frimærker med tema

Enkelte frimærker

101

Firblokke med tema

Blokke af fire sammenhængende frimærker.

102

Halvark med tema

5 frimærker per halvark.

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.

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

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.

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/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.

ret med vores frankeringsmær-

304

Årsmappe

ker, bliver POST Greenlands

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.

Det er udelukkende muligt at få

702

FDC/Sæt Frankeringsmrk.

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

dem afstemplet med alminde-

703

Frankeringsmærker, udstilling

ligt dagstempel (3913 Tasiilaq).

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.

mærker 2020. Både postfriske og stemplede frankeringsmærker kan bestilles.
Du kan selv fastsætte værdien på frankeringsmærket forudsat den er mindst DKK
16,00 pr. mærke.

Bestiller eller abonnerer du på
førstedagskonvolutter franke-

bomærkekonvolut anvendt.

Bestil på www.stamps.gl/ eller
kontakt vores Service Center.

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.

