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Frimærkeprogrammet 2021
Af Per Svendsen, POST-direktør
Som traditionen byder, kan jeg nu løfte sløret
for, hvilke frimærker vi udgiver i løbet af 2021.
I år udgiver vi 23 frimærker, èt mindre end i fjor fordelt på fire abonnementsudsendelser. Datoerne er:
22. februar De fire grønlandske huse i Danmark
yder et kæmpestort arbejde for at udbrede kendskabet til Grønland, samt for grønlændere bosat
i Danmark. Derfor er de fire grønlandske huse i
Aalborg, Århus, Odense og København udset til
sammen at modtage tillægsværdisummen fra
årets tillægsværdi-frimærke i 2021. Bolatta-Silis Høegh har tegnet det smukke motiv og frimærket udgives i helark og miniark samt i en flot
souvenirmappe.
Yderligere to frimærker i vores serie om de historiske skole-sparemærker udgives samme
dag. Også denne gang er frimærkerne designet
af Nina Spore Kreutzmann efter de oprindelige
forlæg af Alex Secher fra 1957. Frimærkerne udkommer i hver deres helark.
Fjerde del af serien ’Fisk i grønlandske farvande’
af Martin Mörck gengiver to meget forskellige
fisk. Frimærkerne udkommer i helark og miniark.
Endelig afrunder vi Bertil Skov Jørgensens meget
flotte serie om Gamle grønlandske pengesedler.
Også disse frimærker udgives i helark og miniark.
8. juni ’Gamle landkort’ er fællestemaet i årets
Sepac-udgivelse. Nuka K. Godtfredsen har tegnet motivet på Grønlands frimærke i 2021-serien. Frimærket udgives i helark. Den fælles
Sepac-mappe udkommer traditionen tro først til
september.
300-året for missionæren Hans Egedes ankomst
til Grønland og 300-året for kristendommens
genindførelse i Grønland markerer vi med to frimærker og et flot miniark.
Ivínguak’ Stork Høegh har skabt et meget fantasifuldt motiv, så vi kan markere FNs ’World
Ocean Day’, der hvert år markeres netop den 8.
juni. Denne årlige FN-mærkedag er skabt for at
øge bevidstheden om den afgørende rolle, verdens oceaner spiller for opretholdelse af livet på
Jorden. Frimærket udgives i helark.
Temaet for årets EUROPA-frimærker er ’Truet
dyreliv’. Miki Jacobsen har skabt de to smukke
dyremotiver på frimærkerne, der udkommer i helark og i et selvklæbende frimærkehæfte.
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12. august Endnu en værdi i vores dagligserie
med Hendes Majestæt Dronningens portræt
ser dagens lys. Det er som altid Martin Mörck,
der har skabt motivet efter fotoforlæg af hoffotograf Steen Brogaard. Frimærket udgives i
helark.
Yderligere to grønlandske spillefilm foreviges
på frimærke. Der er tale om anden udgivelse i
serien, hvor vi denne gang har valgt seværdige
spillefilm fra henholdsvis 1980’erne og en fra
1990’erne. Frimærkerne udkommer i helark.
Serien om grønlandske spøgelseshistorier fortsættes med yderligere to frimærker. Denne gang
med motiver af Maja-Lisa Kehlet og Jonathan
Brüsch. Også disse frimærker udgives i hver deres helark.

Vind 10.000
kroner
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06.11.2020

FNs verdensmål er også en del af den grønlandske virkelighed. Det markerer vi med et flot
frimærke, der udgives i helark. Kunstneren bag
motivet afslører vi efter sommerferien.
17. september I år fylder Arktisk Råd 25 år. Det
fejrer vi med et flot frimærke skabt af Lisbeth
Karline Poulsen. Frimærket udgives i helark og
udkommer to dage før selve 25. års jubilæet.
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22. oktober I 2021 ville legendariske Cz. Slania været fyldt 100 år. Det markerer vi i en fællesudgivelse i rigsfællesskabet. Hver af de tre
postvæsner udgiver således et miniark. Martin
Mörck, Slanias arvtager, har tegnet og graveret
hele udgivelsen, der trykkes i stålstik. De tre
postvæsners miniark kan desuden fås i en fælles
souvenirmappe.
9. november ’Street Art i Grønland’ er titlen på
en helt ny serie. Unge kunstnere har igennem de
seneste år udsmykket bygninger rundt om i Grønland med deres moderne kunst. Det markerer vi
med en række flotte frimærker, hvoraf de to første udgives 9. november. Til efteråret løfter vi
sløret for de to første kunstneres navne.
Årets to julefrimærker er tegnet af Maria Bach
Kreutzmann. Traditionen tro udgives de i hver deres helark og i et selvklæbende frimærkehæfte.
Frimærkerne er tilsat en gimmick, som vi glæder
os til at afsløre til efteråret.
Du ønskes god fornøjelse med vores frimærker
i hele 2021.
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Vælg årets grønlandske
frimærke 2020

I løbet af 2020 udgav POST Greenland i alt 24
meget smukke frimærker, som viser mangfoldigheden inden for grønlandsk kultur, natur, historie og samfund. Nu kan du vælge din favorit
- deltag i valget af årets grønlandske frimærke
2020! Blandt alle deltagere trækker vi lod om
hovedpræmien på 10.000 kroner kontant. Afgiv
din stemme nedenfor - lige over vores firmalogo.

Din stemme skal være modtaget
senest den 1. april 2021.
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Bemærk: Kun én stemme per person. Medarbejdere i TELE-POST er velkommen til at
deltage i afstemningen, men er ikke med i
lodtrækningen om hovedpræmien. Resultatet af afstemningen og vinderen offentliggøres i Greenland Collector nr. 2, 2021 og på
vores hjemmeside www.stamps.gl samt på
www.facebook. com/stamps.gl.
Til venstre ses en oversigt over de 24 frimærker med tilhørende G-numre.
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De grønlandske Huse:
Årets tillægsværdi-frimærke 2021
Af Pertti Frandsen

plads til alle. Vi håber, at dette frimærke vil
udbrede budskabet om De Grønlandske Huse
i Danmark og de tilbud, vi har til grønlændere
og grønlandsinteresserede.
Læs mere på https://dgh-aalborg.dk
AARHUS Det Grønlandske Hus i Aarhus blev
etableret i 1972 og har siden 1976 hørt hjemme på Dalgas Avenue i Aarhus. I 2020 er der
tilbygget en kultursal, der vil udgøre en ramme
for aktiviteter og arrangementer tilknyttet husets virke.
De fire grønlandske huse i Danmark yder et
kæmpestort arbejde for at udbrede kendskabet til Grønland samt for grønlændere bosat i
Danmark. Derfor er de fire grønlandske huse
udset til at modtage tillægsværdisummen
fra årets tillægsværdi-frimærke i 2021 udgivet af POST Greenland.
Vi giver her ordet til hvert af de fire grønlandske huse, der hver for sig har hjemme
Danmarks fire største byer. Vi starter i Nordjylland, bevæger os sydpå, og havner til slut
mod øst i Danmark.
AALBORG Det Grønlandske Hus i Aalborg er
grundlagt i 1973. Huset har tidligere ligget på
Umanakvej i det østlige Aalborg. I dag ligger
huset centralt placeret i hjertet af Aalborg på
adressen Vesterbro 79.
I Det Grønlandske Hus i Aalborg møder man
andre grønlændere, og husets gæster hygger
sig med en kop kaffe og en snak. Man kan deltage i vores aktiviteter og arrangementer og i
vores sociale tilbud Tamatta, der har åbent i
hverdagene.

Arbejdsområdet for Det Grønlandske Hus i
Aarhus dækker hele Region Midtjylland.
Det sociale arbejde udgår hovedsageligt fra
den åbne sociale rådgivning, hvor borgere med
grønlandsk tilknytning kan få råd, vejledning
og tolkebistand i nødvendigt omfang i tilfælde
af problemer i familien, på arbejde, eller vedrørende økonomi og bolig. Endelig varetager
socialafdelingen vejledning for og praktiske
spørgsmål vedrørende grønlandske elever på
danske efterskoler og højskoler.
Uddannelsesvejledningen repræsenterer Grønlands Selvstyre i alle spørgsmål vedrørende de
ca. 175 grønlandske studerende, der læser på
universitet, professionshøjskoler, erhvervsakademier m.v. i Region Midtjylland.
Kultur og information ydes til både grønlandske og danske brugere. Man kan nævne husets butik med madvarer og kunsthåndværk
fra Grønland, de grønlandske foreninger, grønlandske virksomheder og organisationer, der
holder ansættelsessamtaler i Det Grønlandske
Hus, og de faste arrangementer i årets løb,
omkring jul, på nationaldagen den 21. juni, lejlighedsvise foredrag, udstillinger m.v.

Huset vejleder grønlandske studerende i uddannelsesafdelingen, og har åben rådgivning
i socialafdelingen. Vi har desuden startet det
socialøkonomiske projekt Arctic Street Food,
hvor unge grønlændere udforsker deres egen
identitet gennem madlavning og events.

Kollegiet i Det Grønlandske Hus har 18 værelser fordelt på to etager. Kollegieværelserne tilbydes grønlandske studerende. Kollegiet
fungerer som et “indslusningskollegium”, idet
beboerne kun kan bo her det første studieår.

Vores hus er en ramme for den grønlandske
kultur i Nordjylland, og vi er et livligt hus med

ODENSE Det Grønlandske Hus i Odense blev
oprettet i bydelen Vollsmose i Odense i 1973.
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Læs mere på https://groenlandskehus.dk/

I 1978 flyttede Grønlænderhuset ind i et forhenværende børnehospital i en ejendom fra
1913 på Hunderupvej 61 tættere på centrum af
Odense. Her lå Huset frem til 2013, hvor det
flyttede til sin nuværende placering i Nordatlantisk Hus.
Det Grønlandske Hus var sammen med Odense Kommune initiativtager til Nordatlantisk
Hus, der i dag er et mødested for Grønland,
Færøerne og Island på Odense Havn.
Man finder Det Grønlandske Hus´ hovedkontor
på 1. sal i Nordatlantisk Hus, men huset dækker
hele Region Syddanmark og varetager sociale,
uddannelsesmæssige og kulturelle opgaver.
Huset er åbent for alle, og er det naturlige mødested for grønlændere i Danmark, og for alle
der på den ene eller anden måde er interesseret i Grønland.
Her mødes mennesker for at lære hinanden
at kende med udgangspunkt i et tolerant og
respektfuldt menneskesyn. Arbejdet og samarbejdet i Huset bygger på en række grundlæggende værdier, der har med livet i Huset og
respekten for forskellighed og at gøre.
Læs mere på https://www.dgh-odense.dk/
KØBENHAVN Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus i København har ligget i hjertet
af hovedstaden i mere end 40 år. Huset har
siden 1974 været et mødested for mange herboende grønlændere og grønlandsinteresserede fra ind- og udland. Huset er siden dets start
vokset i funktioner og mandskab i takt med et
stigende behov for koordinering af opgaver i
krydsfeltet Grønland - Danmark.
I dag har huset tre afdelinger med forskellige
funktioner, socialafdelingen Pooq, Uddannelsesvejledningen samt Kultur- og Informationsafdelingen. Derudover har vi en boghandel, et
galleri og skiftende udstillinger. I vores café,
Ajamut, er der aviser, gratis kaffe, wifi, computere samt grønlandsk mad hver tirsdag. Huset danner også rammen for de grønlandske
foreningers aktiviteter.
I vores socialafdeling tilbydes rådgivning og

BOLATTA SILIS-HØEGH

DET GRØNLANDSKE HUS KØBENHAVN KALAALLIT ILLUUTAAT

https://www.bolatta.com/

Bolatta Silis-Høegh, født 1981, er en
grønlandsk-lettisk billedkunstner. Hun
er datter af kunstneren Aka Høegh og
fotografen Ivars Silis.
Hun dimitterede fra Aarhus Kunstakademi
i 2006 og har gennem en årrække haft
adskillige solo- og gruppeudstillinger i både
Danmark, Grønland og udlandet. Hendes
tidlige værker er inspireret af popkunsten
og skabt med en humoristisk distance til det
nationale. Men gradvist har hun bevæget
sig over i en mere ekspressiv og samtidig
eksistentiel og alvorlig retning, hvad enten
det er det indre eller det ydre landskab, hun
betragter.

Bolatta Silis-Høegh. Privatfoto.
Bolatta Silis-Høegh, inuuvoq 1981-imi,
kalaallinit-letlandimiunillu kingoqqisoq
assilialiortartoq. Eqqumiitsuliortup Aka
Høegh-ip, assiliisartullu Ivars Silisip
panigaat.
2006-imi Aarhus Kunstakademimi naammassivoq, ukiullu ingerlanerini kisimiilluni,
allanillu ilaqarluni Danmarkimi, Kalaallit
Nunaanni, nunanilu allani saqqummersitsisarpoq. Suliai siulliit eqqumiitsulioriaaseq
popkunst atorlugu suliaapput, aammalu
inuiaassutsimut tunngasut quianarsinnaasunngortittarlugit. Suliaali paasiuminarnerulerlutillu, ilumoorsaarneruleriartorsimapput, inuttut qannartani imaluunniit
pinngortitaq isigisani aallaavigisarlugit.
2010-imi eqqumiitsuliorluni suliaa ’Haveforeningen Sisimiut 2068’ Statens Kunstfondimit akissarsitinneqarpoq. 2012-imi suliaa
“Ningiu” den danske pavillonimi Arkitekturbiennaleqarnerani Venedigimi saqqummersinneqarpoq.
2011-imi Bolatta Silis-Høegh siullermeersumik meeqqanut atuakkiorpoq nammineq
allallugulu assiliartalersukkaminik, atilimmik ’Aima’ nanginnera ’Aima qaa schhh’
Nunat Avannarliit meeqqanut atuakkianut
nersornaasiuttagaannut 2016-imi innersuussanut ilaavoq.
2015 aamma 2016-imi kisimiilluni saqqummersitai ’Lights On Lights Off’ aamma
”STORM” nunani avannarlerni saqqummersinneqarput. Bolatta Silis-Høeghip suliai
ukunani takutinneqarsinnaapputThe Huffington Post, Moore Women’s Artists, ARoS
Public aamma Holmip Illuani Nuummi.
• • •

Hendes 2010-kunstinstallation ’Haveforeningen Sisimiut 2068’ blev præmieret
af Statens Kunstfond. Hendes 2012-kunstinstallation “Ningiu” blev vist på den
danske pavillon under Arkitekturbiennalen
i Venedig.
I 2011 udgav Bolatta Silis-Høegh sin første
børnebog ’Aima’, som hun skrev og illustrerede. Opfølgningen ’Aima qaa schhh’ blev
nomineret til Nordisk Råds børne- og unges
litteraturpris i 2016.
I 2015 og 2016 har hendes soloudstillinger
’Lights On Lights Off’ og ”STORM” turneret
i Norden. Bolatta Silis-Høeghs værker er
blevet præsenteret i blandt andre The Huffington Post, Moore Women’s Artists, ARoS
Public og Holms Hus i Nuuk.
• • •
Bolatta Silis-Høegh is a Greenlandic-Latvian visual artist born in 1981. She is the
daughter of artist Aka Høegh and photographer Ivars Silis.
She graduated from the Aarhus Academy of
Fine Arts in 2006 and has exhibited at solo
and group exhibitions in Denmark, Greenland and abroad for a number of years. Her
early work was inspired by pop art and was
created with a humorous distance to national sensibilities. She transitioned gradually
towards a more expressive, serious and
existential direction, whether observing
inner or outer landscapes.
Her 2010 ‘Allotment Garden, Sisimiut 2068’
art installation was premièred by the Danish
Arts Foundation. ‘Ningiu’, her 2012 art installation, was shown at the Danish Pavilion
during the Architecture biennial in Venice.

qaa schhh’ was nominated for the Nordic
Council’s children’s and youth literature
award in 2016.
Her solo exhibitions ‘Lights On Lights Off’
and ‘STORM’ toured the Nordic countries
during 2015 and 2016. Bolatta Silis-Høegh’s
works have been presented by the Huffington Post, Moore Women’s Artists, ARoS
Public and the Holms Hus Centre in Nuuk
and elsewhere.
• • •
Bolatta Silis-Høegh, geboren 1981, ist eine
grönländisch-lettische Bildkünstlerin. Sie
ist die Tochter der Künstlerin Aka Høegh
und des Fotografen Ivars Silis.
Nach ihrer Abschlussprüfung 2006 an
der Kunstakademie Aarhus hatte sie in
einer Reihe von Jahren etliche Solo- und
Gruppenausstellungen sowohl in Dänemark
als auch in Grönland und im Ausland. Ihre
früheren Werke sind von der Popkunst
inspiriert und von einer humoristischen
Distanz zum Nationalen geprägt. Aber
sukzessive hat sie sich in eine mehr expressive und gleichzeitig existenzielle und
ernsthafte Richtung bewegt, ob es nun die
innere oder die äußere Landschaft ist, die
sie betrachtet.
Ihre 2010 lancierte Kunstinstallation ’Kleingartenverein Sisimiut 2068’ wurde vom
Staatlichen Kunstfonds prämiert. Ihre 2012
präsentierte Kunstinstallation “Ningiu”
wurde im dänischen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt.
In 2011 gab Bolatta Silis-Høegh unter
dem Titel ’Aima’ ihr erstes Kinderbuch
heraus, dass sie sowohl schrieb als auch
illustrierte. Das Nachfolgeprojekt ’Aima qaa
schhh’ wurde 2016 für den Kinder- und
Jugendliteraturpreis des Nordischen Rates
nominiert.
In 2015 und 2016 waren ihre beiden Soloausstellungen ’Lights On Lights Off’ und
”STORM” auf Tournee im Norden. Die Werke
von Bolatta Silis-Høegh wurden unter anderem in The Huffington Post, Moore Women’s
Artists, ARoS Public und in Holms Hus in
Nuuk präsentiert.
• • •

danner også rammen for de grønlandske foreningers aktiviteter.
I vores socialafdeling tilbydes rådgivning og vejledning på grønlandsk og dansk af husets socialkonsulenter. Hjælpen kan bestå i at skabe
kontakt til det danske socialsystem eller skabe
kontakt til hjemkommunen. Afdelingen står også
for Café Ilik, som er en café for unge grønlændere under 30 år. Der er tilknyttet jurister til huset,
som tilbyder gratis retshjælp og rådgivning. Arbejdet med bistandsværger bliver også koordineret af Det Grønlandske Hus i København, der
administrerer ordningen på vegne af det danske
justitsministerium.
Husets uddannelsesvejledere rådgiver og vejleder de grønlandske studerende på Sjælland. Som
grønlandsk studerende kan du få vejledning omkring uddannelsesmæssige, sociale, praktiske
og personlige spørgsmål.
I Husets Kultur- og Informationsafdeling arrangerer vi koncerter, debatter, foredrag, boglanceringer, workshops og en række andre kulturelle
aktiviteter hvert år. Via vores skoletjeneste tilbyder vi levende formidling til skoleklasser og udvikler undervisningsmaterialer.

KØBENHAVN
Kalaallit Illuutaat – Københavnimi illoqarfiit pingaarnersaata qiterpasissuani ukiuni
40-ni inissisimavoq. Illu 1974-imiilli kalaallinut
tamaani najugalinnut, nunanilu allaaneersunut,
Kalaallillu Nunaannut tunngasunik soqutigisaqartunut naapittarfiuvoq. Illup atuuffia sulisoqarneralu annertusiartorsimapput, Kalaallit
Nunaata Danmarkillu akornanni suliassat
annertusiartorneri ilutigalugit.
Ullumikkut illu pingasunik immikkoortortaqarpoq, isumaginninnermut immikkoortortaq
Pooq, Ilinniagaqartunik siunnersuisarfik,
kiisalu Kulturimut – Paasissutissiinermullu
immikkoortortaqarfik. Taakku saniatigut atuagaarniarfeqarpoq, eqqumiitsialianik saqqummersitsiveqarluni, paarlakaattunillu saqqummersitsisoqartarluni.
Café-mi, Ajamut, aviiseqarpoq, kaffi akeqanngitsoq, wifi, qarasaasiat kiisalu marlunngornerit tamaasa kalaaliminertortoqartarluni. Illumi
aamma kalaallit peqatigiiffii aaqqisuussaqartarput.

qarnissamut imaluunniit angerlarsimaffigisami
kommunimut attaveqarnissamut ikiorsiisarput.
Aamma Café Ilik periarfissaavoq inuusuttunut
30-it ataallugit ukiulinnut tunngatitaq. Illu inatsisilerituunik saaffissaqartitsivoq inatsisitigut
ikiorsiillutillu siunnersuisinnaasunik.
Ikorfartuinermik suliaqarneq aamma Kalaallit
Illuutaannit Københavnimiittumit isumagineqartarpoq, tassani qallunaat inatsiseqarnermut
ministreqarfia sinnerlugu sulisoqartarluni.
Illumi kalaallit ilinniagaqartut Sjællandimiittut
siunnersorneqarlutillu ilitsersorneqartarput.
Kalaallit ilinniagaqartut ilinniakkamut, isumaginninnermut, inuttullu imminut tunngasut
pillugit siunnersorneqarsinnaasarput.
Illumi Kulturimut – Paasissutissiinermullu
immikkoortortaqarfik tusarnaartitsinernik,
oqallitsitsinernik, atuakkanik saqqummersitsinernik, allanillu kulturimut attuumassuteqartunik ukiut tamaasa aaqqissuussisoqartarpoq.
Atuartitaanermut immikkoortortaqarfitsinniit
atuaqatigiiaanut sullissisarpugut, ilinniartitsissutinillu ineriartortitsisarluta.

01100692 Tillægsværdi-frimærke 2021
De grønlandske huse i Danmark
Valør: DKK 17,00 + 1,00
Kunstner: Bolatta Silis-Høegh
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
Ydre mål: 40mm x 30mm
Format: G – liggende
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g
In 2011 Bolatta Silis-Høegh published her
first children’s book ‘Aima’, which she both
wrote and illustrated. Its follow-up ‘Aima

DET GRØNLANDSKE HUS AALBORG KALAALLIT ILLUUT

Kalaallit Illuutaat – Københavnimi ukiunik 40-inngortorsiormat 21. juni 2014. / Fra 40-års jubilæet i Det Grønlandske Hus i København
den 21. juni 2014. / From the 40th anniversary of the Greenlandic Centre in Copenhagen on 21st June 2014. / Von der 40 Jahrfeier im
Grönländischen Haus in Kopenhagen am 21. Juni 2014.

Isumaginninnermut immikkoortortaqarfitsinni
isumaginninnermut siunnersuisoqarpugut
kalaallisut qallunaatullu oqaasilinnik. Tassani
soorlu qallunaat isumaginnittoqarfianut attave-

Paasisaqarnerorusukkuit una takuuk https://
www.sumut.dk, aamma atuartitsinermut tunn-

gasut uaniipput http://www.dagensgronland.dk
aamma https://www.levendegronland.dk
Nittartagaq https://www.groenlandskehuse.dk
ataatsimoorussamik Kalaallit Illuutaasa
sisamaasut nittartagaraat.

Læs mere på https://www.sumut.dk, samt skoletjenesterne http://www.dagensgronland.dk og
https://www.levendegronland.dk
Hjemmesiden https://www.groenlandskehuse.dk
er fælles webportal for de fire grønlandske huse.
• • •
Kalaallit Illutaat, the Greenlandic Centre in Copenhagen, has had a presence in the
heart of Denmark’s capital city for more than 40
years. Since 1974, the centre has been a meeting
place for many Greenlandic people and people
from Denmark and elsewhere with an interest
in Greenland. Since its inception, the Centre’s
functions and personnel have grown in line with
an increasing need to coordinate tasks related to
interactions between Greenland and Denmark.

is a café for young Greenlanders under 30. There
are also lawyers attached to the Centre who offer free legal assistance and advice. The work of
Greenlandic support guardians is also coordinated by the Greenlandic Centre in Copenhagen,
which manages the scheme on behalf of the Danish Ministry of Justice.
The Centre’s educational supervisors advise and
guide Greenlandic students on Zealand. Greenlandic students are able to receive guidance on educational, social, practical and personal questions.
The Centre’s Cultural and Information department organises concerts, debates, lectures, book
launches, workshops and various other cultural
activities every year. Our schools service provides
real-life dissemination to school classes and develops teaching materials.
To find out more, visit https://www.sumut.dk, and
our school services http://www.dagensgronland.dk
and https://www.levendegronland.dk
The https://www.groenlandskehuse.dk website
is a web portal shared by the four Greenlandic
centres.

diniert, welches die Einrichtung im Auftrag des
dänischen Justizministeriums administriert.

In der Kultur- und Informationsabteilung des
Hauses veranstalten wir jedes Jahr Konzerte,
Diskussionen, Vorträge, Buchpräsentationen,
Workshops sowie eine Reihe sonstiger kultureller Aktivitäten. Über unseren Schuldienst bieten
wir eine lebendige Vermittlung an Schulklassen
und entwickeln Unterrichtsmaterialien.
Lesen Sie mehr unter https://www.sumut.dk,
ferner über die Schuldienste unter http://www.
dagensgronland.dk und https://www.levendegronland.dk

• • •

I dag har huset tre afdelinger med forskellige
funktioner, socialafdelingen Pooq, Uddannelsesvejledningen samt Kultur- og Informationsafdelingen. Derudover har vi en boghandel, et
galleri og skiftende udstillinger. I vores café,
Ajamut, er der aviser, gratis kaffe, wifi, computere samt grønlandsk mad hver tirsdag. Huset

In its current iteration the Centre has three departments, each with different functions: Pooq
(the social department), Educational Guidance
and the Cultural and Information department.
We also have a bookshop, a gallery and changing
exhibitions. In Ajamut, our café, there are newspapers, free coffee, Wifi, computers and Greenlandic food every Tuesday. The Centre also forms
the framework for the activities of the Greenlandic associations.
Our social department offers advice and guidance in Greenlandic and Danish, provided by our
social consultants. They can help our users by
establishing contact with the Danish social system or by contacting the client’s municipality of
origin. The department also runs Café Ilik, which

• • •

Kalaallit Illuutaat - Das Grönländische
Haus in Kopenhagen befindet sich seit mehr als
40 Jahren im Herzen der dänischen Hauptstadt.
Das Haus war seit 1974 ein Treffpunkt für viele
hier wohnende Grönländer und Grönlandinteressenten aus dem In- und Ausland. Im Zuge
eines ansteigenden Bedarfs an Koordination
der Aufgaben im Kreuzungsfeld Grönland –
Dänemark haben sich die Funktionen und die
Belegschaft des Hauses seit Beginn sukzessive
erweitert.

Kalaallit Illuutai Danmarkimiittut
tassaapput Kalaallit Nunaat, kalaallillu
Danmarkimi najugallit pillugit annertuumik
suliaqartartut. Taamaammat taakku POST
Greenlandip 2021-imi frimærkip tunineqarnerani tapiliussanit sinneqartoorutinik
tunineqartussatut toqqarpai.

Heute beherbergt das Haus drei Abteilungen mit
unterschiedlichen Funktionen, die Sozialabteilung Pooq, die Ausbildungsabteilung sowie
die Kultur- und Informationsabteilung. Darüber
hinaus haben wir eine Buchhandlung sowie
eine Galerie, und wir veranstalten wechselnde
Ausstellungen. In unserem Café Ajamut gibt es
Zeitungen, kostenlosen Kaffee, Wifi, Computer
sowie jeden Dienstag grönländisches Essen. Das
Haus bildet auch den Rahmen für die Aktivitäten
der grönländischen Vereine.

In unserer Sozialabteilung wird von den Sozialkonsulenten des Hauses Beratung und Anleitung
sowohl in grönländischer als auch in dänischer
Sprache angeboten. Die Hilfe kann darin bestehen, Kontakte zum dänischen Sozialsystem
oder zur Heimatgemeinde herzustellen. Die
Abteilung beherbergt außerdem das Café Ilik,
ein Café für junge Grönländer unter 30 Jahren.
Dem Hause sind Juristen angegliedert, die
kostenlose Rechtshilfe und Beratung anbieten.
Die Arbeit mit den Sozialpflegern wird ebenfalls
vom Grönländischen Haus in Kopenhagen koor-

Kalaallit Illuutaanni Aalborgimi erinarsoqatigiit tusarnaartitsisut. / Koropvisni
Choral performance in the Greenlandic Centre in Aalborg. / Choraufführung im

Die Homepage https://www.groenlandskehuse.dk
ist das gemeinsame Webportal für die vier Grönländischen Häuser.

• • •

01106692 Tillægsværdi-miniark 2021
De grønlandske huse i Danmark
Kunstner: Bolatta Silis-Høegh
Pris: DKK 72,00
Mål: 140 mm x 80 mm
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g
Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus
i København har ligget i hjertet af hovedstaden
i mere end 40 år. Huset har siden 1974 været et
mødested for mange herboende grønlændere
og grønlandsinteresserede fra ind- og udland.
Huset er siden dets start vokset i funktioner
og mandskab i takt med et stigende behov for
koordinering af opgaver i krydsfeltet Grønland Danmark.

DE
GRØNLANDSKE
HUSE DANMARK
KALAALLIT
ILLUUTAAT

Die Ausbildungsberater des Hauses beraten
die grönländischen Studierenden im Landesteil
Seeland. Grönländische Studierende können
sich über Ausbildungsfragen sowie soziale,
praktische und persönliche Fragen Beratung
einholen.

Maannalu kalaallit illutai taakku sisamat,
Danmarkimi illoqarfinni annerni sisamani
inissisimasut imminnut ilisaritinnerat tusariartigu, Jyllandip avannaaniit allartilluta,
kujammut, taavalu kangia tungaanut.

Kalaallit Illuutaat: Ukioq 2021-mi frimærkimut tapiliussanik pissapput

POST Greenland

De grønlandske Huse: Årets tillægsværdi-frimærke 2021

Filatelia Service Center

The Greenlandic Centres in Denmark: Additional value stamp 2021

Kvindevadet 42,
5450 Otterup, Denmark

Die Grönländischen Häuser: Zuschlagsmarke des Jahres 2021

Phone +45 7026 0550
mail@stamps.gl
www.stamps.gl
www.facebook.com/stamps.gl

Køb miniark

Kalaallit Illuutaat Aalborgimi 1973-imi
pilersinneqarpoq. Illu siullermik Umanakvej-imiippoq Aalborgip kangiatungaani.
Ullumi illu Aalborgip qiterpasissuani inissisimavoq Vesterbro 79-imi.
Kalaallit Illuutaanni Aalborgimi kalaaleqatit
naapinneqartarput, pulaartullu kaffisortarput oqaloqatigiittarlutillu. Ullut tamaasa
ammasarpugut, sammisassaqartitsisarpugut
Tamatta-mik taasatsinnik, aammalu aaqqissuussaqartarluta, taakkununngalu peqataasoqarsinnaavoq.

01303093
Souvenirmappe
Tillægsværdi 2021
De grønlandske huse i Danmark
Pris: DKK 72,00
Indeholder et postfrisk eksemplar af
tillægsværdi-miniarket.

Køb souvenirmappe
Køb frimærke
Hjemmesiden https://www.groenlandskehuse.dk er fælles webportal for de fire grønlandske huse.

I Husets Kultur- og Informationsafdeling arrangerer vi koncerter, debatter, foredrag, boglanceringer, workshops og en række andre
kulturelle aktiviteter hvert år. Via vores skoletjeneste tilbyder vi levende formidling til skoleklasser og udvikler undervisningsmaterialer.
Læs mere på https://www.sumut.dk, samt skoletjenesterne http://www.dagensgronland.dk og
https://www.levendegronland.dk
Om kunstneren
Bolatta Silis-Høegh, født 1981, er en grøn-

landsk-lettisk billedkunstner. Hun er datter af
kunstneren Aka Høegh og fotografen Ivars Silis.
Hun dimitterede fra Aarhus Kunstakademi i
2006 og har gennem en årrække haft adskillige solo- og gruppeudstillinger i både Danmark,
Grønland og udlandet. Hendes tidlige værker
er inspireret af popkunsten og skabt med en
humoristisk distance til det nationale. Men
gradvist har hun bevæget sig over i en mere
ekspressiv og samtidig eksistentiel og alvorlig
retning, hvad enten det er det indre eller det
ydre landskab, hun betragter.
Hendes 2010-kunstinstallation ’Haveforeningen Sisimiut 2068’ blev præmieret af Statens
Kunstfond. Hendes 2012-kunstinstallation
“Ningiu” blev vist på den danske pavillon under
Arkitekturbiennalen i Venedig.
I 2011 udgav Bolatta Silis-Høegh sin første
børnebog ’Aima’, som hun skrev og illustrerede. Opfølgningen ’Aima qaa schhh’ blev nomineret til Nordisk Råds børne- og unges litteraturpris i 2016.

I 2015 og 2016 har hendes soloudstillinger
’Lights On Lights Off’ og ”STORM” turneret i
Norden. Bolatta Silis-Høeghs værker er blevet præsenteret i blandt andre The Huffington
Post, Moore Women’s Artists, ARoS Public og
Holms Hus i Nuuk.
Læs mere om på https://www.bolatta.com/
Bolatta Silis-Høegh. Privatfoto.

vejledning på grønlandsk og dansk af husets
socialkonsulenter. Hjælpen kan bestå i at skabe kontakt til det danske socialsystem eller
skabe kontakt til hjemkommunen. Afdelingen
står også for Café Ilik, som er en café for unge
grønlændere under 30 år. Der er tilknyttet jurister til huset, som tilbyder gratis retshjælp og
rådgivning. Arbejdet med bistandsværger bliver også koordineret af Det Grønlandske Hus
i København, der administrerer ordningen på
vegne af det danske justitsministerium.
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Illumi kalaallinut ilinniagaqartunut
suisarfeqarpoq, aammalu isumagin
ikiortarialinnut siunnersuisarfeqarl
Aamma ikiortarialinnut suliassaqar
ta aallartinnikuuvugut atserlugu Ar
Food, tassani inuusuttut kinaassuse
millugu malunnartinniartarpaat ner
nikkut, pisoqartitsisarnikkullu.

Illu Jyllandip avannaani kalaallit ku
qitiulluinnarpoq, eqeersimaarfiuvoq
llu inissisaqartitsilluni. Neriuppugu
aqqutigalugu, kalaallit allallu Kalaa
Nunaannik soqutiginnittut, Danmar
Kalaallit Illuutaanni susoqartarners
manerulissagaat.

Paasisaqarnerorusukkuit uani atua

• • •

De fire grønlandske huse i Da
yder et kæmpestort arbejde i udbr
sen af kendskabet til Grønland sam
grønlændere bosat i Danmark. Der

22022021B

Skole-spare-mærker i Grønland, del II
Af Pertti Frandsen

Vi er nået til anden del af denne interessante serie, som vi lancerede sidste år. 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
indklæbede sparemærker, kunne det indleveres i en sparekasse,
hvorefter 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. I 1957 blev Sparekassernes Skolespare-ordning
indført i hele Grønland. Mærker i værdien 25 øre, udført af kunstneren Alex Secher.

01100693
Skole-spare-mærker II 1/2
Kunstner: Nina Spore Kreutzmann
Valør: DKK 1,00
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
10 frimærker per ark
Ydre mål: 30 mm x 40 mm
Format: G – stående
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Det er Alex Sechers oprindelige motiver, der har dannet forlæg for
samtlige frimærker i denne serie. Motiverne i hele serien illustrerer
udviklingen i Grønland fra ældste historiske tid frem til 1957. Grafikeren Nina Spore Kreutzmann er kvinden, der har layoutet alle
frimærkerne i serien.

Disse to frimærker sælges som et
sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet
DKK 20,00 + ekspeditionsgebyr.

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 19 og
20 for POST Greenland.
Læs mere om kunstneren på www.tita.gl
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01100694
Skole-spare-mærker II 2/2
Kunstner: Nina Spore Kreutzmann
Valør: DKK 19,00

Køb dette sæt

Serien med skole-sparemærker på frimærker fortsættes i 2022.

Gamle grønlandske pengesedler – sidste del
Af Pertti Frandsen

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte
KGH, Kongelige Grønlandske Handel,
at anvende særlige pengesedler. Disse
var fremstillet i stentryk og havde gyldighed på handelsstederne i Grønland.
Kunstneren Bertil Skov Jørgensen har
tegnet og graveret hele denne frimærkeserie. Det har han blandt andet gjort
på baggrund af historisk materiale og
gamle originale pengesedler, som opbevares i Danmarks Nationalbank, på Nationalmuseet i København, samt i POST
Greenlands arkiver i Nuuk.
Frimærkerne, der gengiver pengesedlerne, trykkes i kombineret offset og
lasergravure. De udkommer i helark og
miniark. Siden 2017 har vi udgivet syv
frimærker, som gengav pengesedler udstedt fra 1911 til 1953. Frimærkeserien
afrundes nu med endnu et frimærke, der
gengiver en pengeseddel udstedt i 1953.
Den danske ekspert i mønter og sedler,
Flemming Lyngbeck Hansen, giver os
nedenfor sin beretning fra denne interessante del af historien.
100 kroner sedlen fra 1953
Af Flemming Lyngbeck Hansen

Vi slutter i år frimærkeserien med gamle
grønlandske pengesedler med den meget flotte 100 kroner kreditseddel med
Knud Rasmussen (1879-1933) og Thulefjeldet på forsiden. Netop her i 2021,
er det 100 år siden, at Knud Rasmussen med udgangspunkt i Thule, startede
sin længste og videnskabeligt vigtigste
femte ekspedition, den 18000 km lange slæderejse, der førte ham fra Grønland over Canada til Alaska og Sibirien,
så udgivelsen af frimærket er meget
apropos. Knud Rasmussen grundlagde

handelsstationen Thule i 1910, navngivet efter antikkens Thule – det yderste
mod Nord, og handelsstationen blev udgangspunkt for de syv polarekspeditioner, som Knud Rasmussen gennemførte
i perioden 1912-1933.
Kreditsedlen skabtes af Gunnar Andersen, tegner i Danmarks Nationalbank,
er dateret 1953 og blev sendt i omløb
i juni 1955. Selve frimærket viser det
meget vellignende portræt af Knud Rasmussen og miniarket viser hele sedlens
forside med portrættet af Knud Rasmussen og Thulefjeldet. 100 kroner sedlen
har en signatur, som ikke findes på de
andre kreditsedler fra 1953-serien, nemlig A.W. Nielsen. Anthon Wilhelm Nielsen (1909-1982) var direktør for Den
Kongelige Grønlandske Handel (KGH)
fra 1951-1956. Han blev senere kendt
som chef for Carlsberg-Tuborg. Som direktør for KGH, blev han afløst af Hans
Christian Christiansen (1906-2001),
hvis signatur findes på de senere oplag
af kreditsedlen.

Frimærke 01100697
Gamle grønlandske pengesedler V
Valør: DKK 47,00
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 52,00 mm x 31,00 mm
Kunstner og gravør: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio (lasergravure) og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Køb frimærke
22022021D

Ligesom de andre grønlandske kreditsedler, blev 100 kroner sedlen inddraget
i 1967 og erstattet med danske sedler.
Miniark 01106697
Gamle grønlandske pengesedler V
Pris: DKK 47,00
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
Miniarkets mål: 150,00 mm x 80,00 mm
Kunstner og gravør: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio (lasergravure) og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Køb miniark
Bertil Skov Jørgensen. Flemming Lyngbeck
Privatfoto.
Hansen. Privatfoto.
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Fisk i grønlandske farvande – del IV
Af Pertti Frandsen

Disse to frimærker sælges som et
sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet
DKK 42,00 + ekspeditionsgebyr.

Frimærke 01100695
Fisk i Grønland IV/1 Stenbider
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40 mm x 30 mm
Format: G – liggende
Kunstner: Martin Mörck
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Frimærke 01100696
Fisk i Grønland IV/2 Grønlandshaj
Valør: DKK 28,00

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

Stenbideren lever af plankton, småfisk, fiskeyngel, gopler, orme og kredsdyr.

Vores fiskeserie giver mulighed for et større
indblik i de fisk, der har kulturel og kommerciel
betydning for Grønland. Legendariske Martin
Mörck er kunstneren bag samtlige seriens fiskemotiver. Sin inspiration til fiskemotiverne har Martin hentet fra sin ungdom, hvor
han arbejdede med fisk til lands og til vands.
Desuden har Martins mange Grønlandsbesøg
igennem to årtier med utallige sejlture, jagt
og fiskeri - sommer som vinter - skærpet hans
indsigt i Grønlands forunderlige fauna.

Hannen bliver op til 40 cm, imens hunnen kan
blive op til 70 cm og veje op til cirka 5 kg.
Hunnen kan i sin levetid lægge 100.000 –
350.000 æg.

De to fisk, der er afbilledet på den to nye fiskefrimærker, er Stenbider og Grønlandshaj.

Grønlandshajen eller havkalen er udbredt fra
det nordøstlige Nordamerika og Baffin Bugt
til Grønland, Island, Svalbard og Hvidehavet,
samt mod syd til De britiske Øer. Af og til ses
findes også i Nordsøen og i det vestlige Skagerrak. Grønlandshajen lever normalt ved blød
mudderbund ned til 1.200 meters dybde.

Stenbider er almindelig i Grønland, hvor den
lever i farvandene syd for Uummannaq og Tasiilaq. Fisken foretrækker hård, stenet bund
og lever i gydetiden pelagisk på dybt vand.

Hunnen er mørk grålig eller grønlig med lys
bug, hvorimod hannen er gråbrun med hvid
bug, der dog er rødlig i gydeperioden. Stenbideren har en høj ryg og en kort, plump krop
med 7 rækker benkunder. Bugfinnerne er vokset sammen til en sugeskive, og den forreste
rygfinne er dækket af en benkam.

Stenbideren gyder fra januar til maj på lavt
vand, hvor hunnen afsætter sine rødgule æg
i en stor klump på sten eller tang. Herefter
vogter hannen over æggene, indtil de klækkes
efter 7 – 8 uger. Stenbiderens æg sælges som
kaviar.

Føden består af ådsler, havfugle, fisk og andre
hajer, krebsdyr, pighude og havpattedyr, fx sovende sæler, der er et let bytte. Grønlandshajens kød siges at være giftigt og udvandes eller
tørres ofte, før det bruges til fx hundefoder. Giften er dog meget svag. Tidligere fiskede man
efter hajen for dens 300 kg tunge lever, der kan
bruges til fremstilling af A-vitaminrig olie.

hans statsborgerskab
er norsk. Efter studier
i skibsbyggeri og kunst
gik han i 1975 i lære
som gravør. Siden da
har han fået udgivet
over 600 gravurer på
frimærker,
primært
for de nordiske lande,
men også for Frankrig, Monaco og Canada,
Kina og USA. Siden sine første grønlandske
frimærker i 1995 har Martin Mörck skabt motiver og/eller gravurer til over 100 frimærker
for POST Greenland.

22022021C

kalaallit nunaata imartaani aalisakkat iv
fisk i grønlandske farvande iv

DKK 42.00

photo by tele-post ©

Grønlandshajen har små rygfinner uden pigge,
korte gællespalter og små brystfinner. Den er
mørkebrun, rødbrun eller grå med mørke felter. Huden er desuden ru, fordi den er besat
med horntænder. Dens længde kan variere fra
2 og op til 8 meter. De største Grønlandshajer
kan derfor veje op til 1.100 kg. Dens levetid
er med sikkerhed over 100 år. Det anslås, at
nogle Grønlandshajer kan blive op til 520 år!

Miniark 01106695
Fisk i Grønland IV
Pris: DKK 42,00
Udgivelsesdag: 22. februar 2021
Miniarkets mål: 140,00 x 80,00 mm
Kunstner: Martin Mörck
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Om kunstneren
Martin Mörck, født 1955 i Göteborg, er kunstner og gravør af frimærker, pengesedler og
portrætter. Hans modersmål er svensk, men

Køb miniark

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. november 2020
Produkt

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør / Pris

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler I 1/2

01100610

15.05.2017

DKK 20,00

Oplagstal
24.182

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler I 2/2

01100611

15.05.2017

DKK 39,00

22.554
37.822

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

17.772

Frimærke

Sport i Grønland III 1/3 – Arm Pull

01100620

22.01.2018

DKK 0,50

31.691

Frimærke

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

01100621

22.01.2018

DKK 14,50

17.561

Frimærke

Sport i Grønland III 3/3 – Pole Push

01100622

22.01.2018

DKK 28,50

18.867

Frimærke

Miljø i Grønland II 1/2

01107625

22.01.2018

DKK 20,00

28.437

Frimærke

Miljø i Grønland II 2/2

01100626

22.01.2018

DKK 23,50

23.067

Frimærke

Fisk i Norden – Makrel

01100630

25.05.2018

DKK 12,00

19.041

Frimærke

Fisk i Norden – Sild

01100631

25.05.2018

DKK 16,00

24.227

Frimærke

Sepac 2018 – Fantastiske udsigter

01100634

25.05.2018

DKK 16,00

28.469

Frimærke

UNESCO Verdensarv – Kujataa

01100636

22.10.2018

DKK 17,00

27.068

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler I 1/2

01106610

15.05.2017

DKK 20,00

12.572

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler I 2/2

01106611

15.05.2017

DKK 39,00

12.390

Miniark

Fisk i Norden

01106630

25.05.2018

DKK 28,00

12.000

Årsmappe

Årsmappe 2017

01304017

27.10.2017

DKK 673,50

4.254

Greenland Collector |
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NYT fra POST Greenland

Benyt vores webshop

Den 8. juni udgiver vi bogen ’Grønland under 2.
verdenskrig – set med grønlændernes øjne’

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

Vi glæder os til at præsentere bogen med Ph.D. Jens Heinrichs interessante beretning om Grønland under 2. verdenskrig. Bogen vil
også indeholde alle vores 10 frimærker fra serien ’Grønland under 2.
verdenskrig’, førstedagsstemplet.

Gå til stamps.gl

Læs om næste gang...
• Sepac-serien 2021: Gamle landkort
• 300-året for Hans Egedes ankomst
• 300-året for kristendommens genindførelse
• FN’s World Ocean Day
• EUROPA-frimærkerne 2021: Truet dyreliv
• 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 19,00 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: TELE-POST
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Årsmappen 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.
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.

Udover alle 24 frimærker udgivet i årets løb, indeholder årsmappen
samtlige 4 miniark fra 2020.

106

Miniark med tema

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

201

FDC/1 med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.

202

FDC/4 med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.

At samle på årsmapper fra POST Greenland er den nemmeste
måde, hvorpå du kan samle Grønland eller holde din Grønlandssamling komplet.

203

FDC/Sæt med tema

Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i et sæt, 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 eller sæt af frimærker i illustreret mappe

Du kan samle årsmapper, der er stemplede med dagstempel (3913
Tasiilaq) eller førstedagsstempler. Eller du kan samle dem postfrisk.

Temaer

– hold din samling komplet!

Bestil årsmapperne online på www.stamps.gl eller kontakt vores
Service Center.

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

Køb Årsmappe

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

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 sæt.

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 et sæt, 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

Sæt eller 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.

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/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.

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.

