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Årets frimærke 2020 er fundet!
Af Pertti Frandsen

POST Greenlands årlige afstemningskonkurrence
blev en succes. Hele 3.825 stemmer fordelt på de
24 frimærker, som POST Greenland udgav i 2020,
modtog vi. For første gang i en årrække blev der desuden tale om et tæt løb. Især i Top-3.

Dansk samler og fodboldklubformand vandt hovedpræmien på 10.000 kroner!

Vinderfrimærket med 386 stemmer, svarende til 10,1% af
samtlige stemmer i konkurrencen, blev G690. Der er tale
om det ene af vores to julefrimærker fra i fjor. Frimærket blev tegnet af den unge kunstner Maja-Lisa Kehlet fra
Nuuk, nu bosat i London, hvor hun uddanner sig.
Stemmefordelingen blandt alle vores 24 frimærker fra
2020 blev sådan:

G-nr.

Titel

Antal
stemmer

G690

Julefrimærke 1/2020

386

10,1%

1

G687

Grønlandske spillefilm I/2 ’Qivitoq - Fjeldgængeren’

362

9,5%

2

G669

Miljø i Grønland IV/2

352

9,2%

3

G677

Sepac 2020: Kunstværk i national samling

302

7,9%

4

G670

Arktisk Ørken II. Kangerlussuaq

279

7,3%

5
6

Procent

Placering

Foto: Privat.

Vinderen af konkurrences hovedpræmie på 10.000 kroner blev
Henrik Christensen fra Danmark.
Sin interesse for Grønlands frimærker fik han som barn. Udover
frimærkerne er Henrik Christensens store passion fodbold. Således er han formand for Boldklubben HELLAS i Valby ved
København. Selv siger Henrik
Christensen:

”Frimærker har jeg samlet på, siden jeg var en bette knægt.
Først alle slags kulørte mærker fra hele verden - sikkert
sådan de fleste børn dengang startede - derefter blev det
mere målrettet danske frimærker, og så kom Grønland til
efterfølgende. Jeg har alle grønlandske årsmapper tilbage fra
starten i 1977. Interessen for at samle frimærker generelt, er
helt sikkert kommet fra min far, som havde en relativ stor
samling, og jeg har holdt interessen vedlige lige siden.”
Da han døde for seks år siden, arvede jeg hans internationale album, der bragte minderne tilbage. Jeg begyndte også at
gennemgå POST Greenlands hjemmeside. På det tidspunkt
påbegyndte jeg et Grønland-album, som jeg gradvist udbygger
- med håb om en dag at have en komplet postfrisk samling.”

G671

Gamle grønlandske pengesedler IV

273

7,1%

G691

Julefrimærke 2/2020

208

5,4%

7

G674

H.M. Dronningen 80 år

190

5,0%

8

G689

Grønlandske spøgelseshistorier ’Hundefolket’

173

4,5%

9

G681

Tillægsværdi 2020: Grønlands svar på covid-19

160

4,2%

10

G685

Skole-sparemærker I/2

151

3,9%

11

G688

Grønlandske spøgelseshistorier 1 ’Den ærmede’

143

3,7%

12

De ti heldige vindere af årsmappen er:

G684

Skole-sparemærker I/1

119

3,1%

13

G678

Norden-frimærke I/1: Pattedyr Moskusokse

107

2,8%

14

G680

Første skoledag

103

2,7%

15

G676

Grønland under 2. verdenskrig V/2

86

2,2%

16

Roman Carvalho
Angelos Kokolakis
Nils Östman
Robert Desjardins
Travis Shea
Annelise Lottrup
Daniel Schönauer
Albert Hanson
Ciro Scognamiglio
Mats Gustafsson

G686

Grønlandske spillefilm I/1 ’Palos Brudefærd’

83

2,2%

17

G683

EUROPA – Gamle postale ruter 2

77

2,0%

18

G673

Fisk i Grønland III/2 - Blåfinnet tun

58

1,5%

19

G675

Grønland under 2. verdenskrig V/1

51

1,3%

20

G672

Fisk i Grønland III/1 - Sorthaj

49

1,3%

20

G668

Miljø i Grønland IV/1

45

1,2%

22

G679

Norden-frimærke I/2: Pattedyr Hvalros

40

1,0%

23

G682

EUROPA – Gamle postale ruter 1

28

0,7%

24

3.825

100%

Antal stemmer i alt
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POST Greenland ønsker Henrik Christensen hjerteligt tillykke med hovedpræmien.
Som det er tradition, trak vi også lod om ti heldige vindere
af ekstrapræmien: Årsmappen 2020 fra POST Greenland.

Salta, Argentina
Athen, Grækenland
Ytteresse, Finland
Montreal, Canada
Janetville, Canada
København, Danmark
Wels, Østrig
Eugene, USA
Scafati, Italien
Kalmar, Sverige

Præmierne er fremsendt til alle vindere. Hjerteligt tillykke
til alle og stor tak til alle, som deltog.
Valget af ’Årets Grønlandske Frimærke 2020’ foregik fra
medio februar til 1. april 2021. Afstemningen kørte her i
Greenland Collector, på www.stamps.gl samt via vores
email-nyhedsbrev.

Sepac-frimærket 2021: Historiske landkort
Af Pertti Frandsen

Frimærke 01100698
Sepac 2021: Historiske landkort
Kunstner: Nuka K. Godtfredsen
Valør: DKK 19,00
Udgivelsesdag: 8. juni 2021
Ydre mål: 40 mm x 30 mm
Format: G – liggende
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Køb dette frimærke

08062021A
Foto: Privat.

I snart 25 år har POST Greenland været
medlem af Small European Postal Administrations Co-operation, forkortet Sepac. De
tretten medlemslande i Sepac er: Færøerne,
Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle
of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg,
Malta, Monaco, Vatikanet og Åland. Disse
små europæiske postvæsner deler i høj grad
udfordringer med små hjemmemarkeder for
post og store eksportmarkeder for frimærker
til samlerbrug.
Siden 2007 har Sepac-landene hvert andet år
- og siden 2013 hvert år – udgivet et frimærke
i en fælles serie. Sepac-frimærkerne kendes
på det særlige Sepac-logo, som indgår i disse
frimærkers design. Det fælles tema skifter fra
år til år. Her i 2021 lyder det fælles Sepac-tema: ’Historiske landkort’.
POST Greenlands Sepac-frimærke 2021 er
skabt af tegneren og grafikeren Nuka K. Godtfredsen. I sit arbejde med frimærket lod Nuka
sig inspirere af et gammelt kort over Grønland

med Gustav Holms og G. C. Amdrups skibsruter 1884-85 og 1900, samt kort over kysten
nordøst for Tasiilaq ifølge diagrammerne for
Holm, Amdrup og Kruuse udarbejdet af W.
Thalbitzer.
Om kunstneren
Nuka Konrad Godtfredsen blev født 1970 i
sydgrønlandske Narsaq, hvor han er opvokset.
Allerede fra fireårsalderen begyndte han at
lege med oliefarver. Hans store inspiration var
mormorens bror, Johan Markussen, som er en
af Grønlands mest kendte naivistiske malere.
Nuka blev i 1995 uddannet grafisk designer i
Aalborg. Efter uddannelsen har han arbejdet
freelance med sit fag. Han har blandt meget
andet arbejdet som illustrator på flere bøger
for det grønlandske forlag Atuagkat. Han har
desuden lavet illustrationer til en lang række
bøger og undervisningsmaterialer.

som han udførte for
Danmarks
Nationalmuseum og skolebogsforlaget Ilinniusiorfik.
De i alt tre bind af tegneserien er udkommet
på grønlandsk, dansk og
engelsk og japansk.
Nukas store folkelige gennembrud skabtes
med tegneseriestriberne om den driftige anti-helt Andala, der fra 1997 til 2001 blev udgivet i den grønlandske avis Sermitsiaq, for
senere at udkomme som selvstændige bøger.
Det var i samarbejde med sin kone, eskimologen Lisbeth Valgreen, at Nuka skabte firmaet Andala, der bl.a. har udgivet de populære
børnebøger om Andalas barndom.
Dette frimærke er hans niende for POST Greenland siden hans debut på frimærke i 2007.

Nuka K. Godtfredsen er desuden kendt for
sine tegneserier om Grønlands forhistorie,
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300-året for Kristendommens genindførelse
og Hans Egedes ankomst
Foto: TELE-POST.

Af Pertti Frandsen

Det er dog hævet over enhver tvivl, at Hans
Egede og den kristne mission fik kæmpestor
indflydelse på Grønlands udvikling. Målet med
udgivelsen af disse to frimærker er både at markere 300-året for kristendommens genindførelse i Grønland og markere Hans Egede som en
historisk vigtig person.
Missionens begyndelse
Den danske mission i Grønland var indledningsvist ikke et statsforetagende, men blev
igangsat af Hans Egede og finansieret, efter
mange forsøg og anstrengelser, af et privat
handelskompagni, Det Bergen Grønlandske
Compagnie, forkortet Bergenskompagniet.
Kompagniet fik monopol på handlen, samt
frihed for told og afgifter, mod at støtte missionens arbejde i Grønland. Hans Egedes løn
blev for eksempel betalt af Missionskollegiet.
Missionskollegiet var i 1714 blevet oprettet af
Kong Frederik IV, netop med det formål at udbrede evangeliet blandt ’hedningene’ i de danske kolonier.

Kristendommens første indtog i Grønland begyndte med nordboerne omkring år 1000.
Nordboerne havde norske rødder, kom fra Island, og tog blandt andet deres kristendom med
sig. Med tiden oprettedes der sågar et bispesæde i Gardar i Sydgrønland, i dag Igaliku. Efter
400 års tid forsvandt disse indvandrere i Grønland dog ud af historien, uden at nogen helt
ved, hvad der skete med dem. I 1721 rejste den
dansk-norske missionær Hans Egede sammen
med sin kone Gertrud Rask og deres børn til
Grønland. Det blev starten på kristendommens
genindførelse i Grønland.
Her yderligere 300 år efter er Hans Egede genstand for stor debat i dagens Grønland. Er det
for eksempel positivt eller negativt, at han genindførte kristendommen og på den måde omvendte grønlænderne fra deres hedenske tro?
Det er der mange bud på.
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I starten var Hans Egede ikke interesseret i
grønlænderne. Hans fokus var på de nordboere, som man vidste, havde bosat sig i Grønland,
men som man fra dansk-norsk side ikke havde
haft kontakt med i over 300 år. Snart efter sin
ankomst til Grønland begyndte Egede at lede
efter nordboerne, men opgav og vendte i stedet
sin opmærksomhed mod lokalbefolkningen.
En nyere teologisk vurdering
Til Kristeligt Dagblad udtalte forfatter og teolog Henrik Wilhjelm i januar 2011: ”Det var
ikke ubetinget et lykkeligt ophold. Det var ikke
mange grønlændere, der tog den nye tro til sig.
Og af dem, som gjorde, døde rigtig mange i
koppeepidemien i 1730’erne.”
Henrik Wilhjelm tilbragte selv 30 år i Grønland, blandt andet som leder af Ilinniarfissuaq
(Grønlands Seminarium) og som medgrundlægger af den teologiske uddannelse i Grønland. Han har også skrevet en række bøger om
Grønland.
”Men tænk på det tidspunkt at tage kone og
børn med ud på en så usikker rejse ud i det

ukendte. Børnene blev hans indgang til grønlænderne. Nordboerne fandtes der kun rester
fra, der var ingen tilbage med norske rødder.
Men sønnerne Povl og Niels lærte sproget. Og
ikke mindst Povl, der senere selv blev biskop
i Grønland, havde langt mere sans for den
grønlandske kultur og var ikke som sin far så
afstandtagende i forhold til for eksempel åndemanere.”
Hans Egede var, ifølge Henrik Wilhjelm, en
dogmatisk luthersk teolog, som prædikede
evangeliet rent og purt og lod Gud om resten.
Mens sønnens skrifter i stor udstrækning er
oversat til grønlandsk, så gælder det ikke Hans
Egedes.
Et nyere litterært skøn
I januar 2011 kunne Kristeligt Dagblad også
berette, at der står en statue af Hans Egede i
Nuuk. Statuen skuer ud over havet og vender
dermed ryggen til byen, imens mange yngre
grønlændere gør det samme mod manden, der
indtil 1950 nærmest blev dyrket som en helgen.
”Vi er 60.000 indbyggere. Alle kender navnet
Hans Egede, men den yngre halvdel kender
meget lidt til ham, og hvis de gør, så forbinder
de ham med kolonimagten og ødelæggelse af
den grønlandske kultur,” sagde den dengang
65-årige Hans Anthon Lynge, forfatter og
oversætter, blandt andet af Hans Egedes dagbøger, der først blev oversat til grønlandsk i
2008 i anledning af 250-året for Egedes død.
Anderledes ser det ud blandt de ældre, forklarede H.A. Lynge. ”Her er holdningen den
modsatte. At han reddede den grønlandske
kultur, blandt andet fordi kristendommen er en
samfundsopbyggende faktor, og fordi der allerede var især hollandske hvalfangere, der drev
rovdrift på øen [Grønland, red.].” sluttede han.
Om de to frimærker
De to frimærker er begge udsnit af kunstneren Hans Lynges berømte oliemaleri fra 1955,
’Hans Egede prædiker fra umiaq i Godthåbsfjorden’. Miniarket, som indeholder begge
frimærker, er en komplet gengivelse af hele
Hans Lynge maleri.

Frimærke 01100699
300-året for kristendommens
genindførelse
Kunstner: Hans Lynge
Valør: DKK 5,00
Udgivelsesdag: 8. juni 2021
10 frimærker per ark
Ydre mål: 60 mm x 30 mm
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Kalaallit Nunaat Grønland
Hans Lynge pinx.

2021

5,00

Kristumiussutsip nunatsinnut eqquteqqinneqarneranit ukiut 300-nngornerat.
300-året for kristendommens genindførelse i Grønland.

Kalaallit Nunaat Grønland
Hans Egedep nunatsinnut tikinneranit
ukiut 300-nngornerat.
300-året for Hans Egedes ankomst
til Grønland.

41,00

08062021B

Hans Lynge pinx.

2021

DKK 46,00

Frimærke 01100700
300-året for Hans Egedes ankomst
Kunstner: Hans Lynge
Valør: DKK 41,00
Ydre mål: 60 mm x 51 mm

Køb dette sæt

Om kunstneren
Hans Lynge, Hans Louis Abel Lynge (1906 1988). Billedhugger, maler, forfatter.
Hans Lynge tog 1927 lærereksamen fra Godthåb Seminarium og blev ansat som kateket i
Julianehåb, i dag Qaqortoq. Men en alvorlig
tuberkulose tvang ham 1931 til at opgive sit
arbejde, hvorpå han begyndte sin virksomhed som kunstner og forfatter, samtidig med
at han både litterært og i praksis deltog i den
politiske debat. 1937 valgtes han til kommunerådet i Julianehåb og 1939 til Sydgrønlands
Landsråd. 1945-46 var han med i delegationen til forhandlinger med Rigsdagens Grøn-

Disse to frimærker sælges som et sæt. Din
mindste ordre på disse to frimærker bliver
derfor samlet DKK 46,00 + ekspeditionsgebyr.

landsudvalg. Efter krigen uddannedes Hans
Lynge på Det Kongelige Danske Kunstakademi
og foretog studierejser til Frankrig og Italien.
Som billedhugger og maler udstillede han på
blandt andet Charlottenborg, i Galleri Birkdam
og på Louisiana.
Hans Lynge skabte mange malerier, tryk og
skulpturer. Han tegnede blandt andet forlæg
til gobelinfrisen i byrådssalen i Nuuk, 198287, færdigvævet 1998. Frisen består af i alt 13
gobeliner, der skildrer aspekter i Grønlands og
Nuuks historie. Også som skabende kunstner
regnes Hans Lynge blandt Grønlands ypperste
igennem tiderne.

Miniark 01106699
300-året for kristendommens
genindførelse og Hans Egedes ankomst
Kunstner: Hans Lynge
Pris: DKK 46,00
Mål: 80 mm x 145 mm
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Køb miniark

Taknemlighed
POST Greenland retter en varm tak til Inge
Lynge, enke efter Hans Lynge. Takken går
især på, at hun på vegne af Hans Lynges Fond
gav tilladelse til, at POST Greenland kunne
anvende Hans Lynges værk som forlæg til frimærkerne og miniarket. Til daglig hænger maleriet i ’Niels Lynges Hus’ i Nuuk, en bygning
som administreres af Nuuk Lokalmuseum.
Tak rettes også til Vinni Birkedal, museumsleder i Nuuk Lokalmuseum, som ydede et stort
arbejde i forbindelse med affotografering af
kunstværket til brug for den videre grafiske
proces.
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FN’s Verdens Havdag
Af Pertti Frandsen

Hvert år den 8. juni markeres FN’s internationale havdag. FN’s mål er at gøre folk
opmærksomme på, hvor vigtig havet er for
vores fødevareproduktion, helbred, overlevelse, samt vores klima og hvor vigtig det
er, at vi alle gør en indsats for at bevare havets ressourcer.
Dén internationale indsats deltager vi fra
Grønlands side også helhjertet i. Den unge
kunstner Ivínguak’ Stork Høegh har skabt
et fantasifuldt frimærke, der markerer FN’s
Verdens Havdag.
Verdens Havdag er blevet fejret af mange lande siden 1992, hvor dagen blev til i forbindelse
med FN’s konference omkring miljø og udvikling i Rio de Janeiro. Med virkning fra 2009
gjorde FN’s Generalforsamling dagen til en officiel FN-dag.
Verdens Havdag er en mulighed for at anerkende de store udfordringer, vi står over for med
hensyn til opretholdelsen af havenes evne til at
regulere det globale klima, tilføre kritiske øko-

systemfunktioner og bidrage med bæredygtige
leveveje og sikker rekreation.
Menneskelig aktivitet medfører en byrde for
verdens oceaner. Sårbare økosystemer, såsom koraller og vigtige fiskebestande lider
skade gennem rovdrift, ulovlig og urapporteret fangst, samt ureguleret fiskeri, destruktive
fangstmetoder, indtrængende fremmede arter
og havforurening, navnlig fra landbaserede kilder. Øgede temperaturer, havoverfladestigning
og forsuring skabt af klimaændringer udgør en
yderligere trussel mod dyre- og planteliv i havene, kyst- og øsamfund, samt landes økonomier.

Temaet for Verdens Havdag, “Vores hav, vores
ansvar”, understreger vores individuelle og kollektive pligt til at beskytte havmiljøet og omhyggeligt forvalte dets ressourcer.
Om kunstneren
Ivínguak´ Stork Høegh blev født i Aasiaat i
1982. Hun var blot 10 - 11 år, da hun malede
sit første billede på lærred. Studerede 2003 –
2004 på Kunstskolen i Nuuk, derefter på Aarhus Kunstakademi frem til 2009. Derefter tog
hun uddannelse som mediegrafiker på Aarhus
& Københavns Tekniske skole, som hun afsluttede i 2014.
Hun udtrykker sig via digitale fotokollager, akryl
og et mix af medieteknikker. Bruger meget rustikke og grove baggrundsbilleder til værkerne,
som hun finder rundt omkring. Det kan være en
interessant væg, forfaldne gamle bygninger, en
bro eller kasser. Inspirationen finder hun blandt
andet i musikken og vores samfund. Dette
blandes med inspirationen hentet fra den smukke, men barske grønlandske natur.

Flere internationale tiltag udarbejdet i FN-regi
adresserer disse mange udfordringer. I centrum
for disse er De Forenede Nationers Havretskonvention fra 1982. Den udgør den juridiske ramme, som alle aktiviteter på havene hører under,
og er grundlaget for internationalt samarbejde
Læs mere om kunstneren her http://www.
på alle niveauer. Ud over, at der sigtes mod uninuukkunstmuseum.com/da/udstillinger/ivinguversel deltagelse, må vi alle gøre mere for at
ak-stork-hoeegh-53-283-2016/
gennemføre denne konvention og for at værne
om retsstatsprincippet på havene. 08062021C

Frimærke 01100701
FNs Verdens Havdag
Kunstner: Ivínguak’ Stork Høegh
Valør: DKK 26,50
Udgivelsesdag: 8. juni 2021
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 30 mm x 40 mm
Format: G – stående
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Køb dette frimærke
Foto: Privat.

6

| Greenland Collector

Slutsalg pr. 30. juni 2021
Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. juni 2021, såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag
vil blive makuleret.
Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler II 1/2

01100632

25.05.2018

DKK 38,00

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler II 2/2

01100633

25.05.2018

DKK 40,00

Frimærke

Kronprins Frederik 50 år

01100635

26.05.2018

DKK 50,00

Frimærke

Musik i Grønland II 1/3

01100637

22.10.2018

DKK 3,00

Frimærke

Musik i Grønland II 2/3

01100638

22.10.2018

DKK 10,00

Frimærke

Musik i Grønland II 3/3

01100639

22.10.2018

DKK 25,50

Frimærke

Tillægsværdi 2019 – Frelsens Hær i Grønland

01100644

21.01.2019

DKK 15,00 + 1,00

Frimærke

Arktiske ørkener I

01100645

21.01.2019

DKK 15,00

Frimærke

Øde stationer III 1/2 – Radarstation DYE-2

01100648

21.01.2019

DKK 11,00

Frimærke

Øde stationer III 2/2 – Loranstation Angissoq

01100649

21.01.2019

DKK 42,00

Frimærke

EUROPA 2019. Fjeldrype og gråand

01100654

21.06.2019

DKK 15,00

Frimærke

EUROPA 2019. Snespurv og ravn

01100655

21.06.2019

DKK 17,00

Frimærke

Sepac 2019 – Gamle beboelseshuse

01100657

21.06.2019

DKK 17,00

Frimærke

UNESCO Verdensarv – Aasivissuit-Nipisa

01100658

21.06.2019

DKK 14,00

Frimærke

Jul i Grønland 2019 1/2

01100666

21.10.2019

DKK 15,00

Frimærke

Jul i Grønland 2019 2/2

01100667

21.10.2019

DKK 17,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler II 1/2

01106632

25.05.2018

DKK 38,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler II 2/2

01106633

25.05.2018

DKK 40,00

Miniark

Kronprins Frederik 50 år

01106635

26.05.2018

DKK 50,00

Miniark

Tillægsværdi 2019 – Frelsens Hær i Grønland

Julefrimærkehæfte nr. 24

01106644

21.01.2019

DKK 64,00

01301124

21.10.2019

DKK 192,00

Frimærkehæfte nr. 27

EUROPA 2019. Nationale fugle

01301227

21.06.2019

DKK 192,00

Souvenirmappe

Tillægsværdi 2019 – Frelsens Hær i Grønland

01106644

21.01.2019

DKK 64,00

Følgende varer blev udsolgt pr. 26. februar 2021
Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 1/2

01106652

21.06.2019

DKK 26,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 2/2

01106653

21.06.2019

DKK 56,00

Souvenirmappe

Grønland under 2. verdenskrig IV

01303087

21.01.2019

DKK 66,00
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EUROPA-frimærkerne 2021:
Truet dyreliv
Af Pertti Frandsen

Andreas Trepte / Creative Commons.
Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet har sammen udarbejdet en såkaldt rødliste. Den er en fortegnelse over grønlandske
dyr og planters trusselstatus og er bestilt af
Grønlands Selvstyre ved Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug.

udelukkende i den lavarktiske zone. Blisgåsen
kan ses i Vestgrønland, nærmere betegnet fra
Nuuk til Upernavik. Dens vingefang bliver 130
– 165 cm og dens længde kan variere mellem
70 til 86 cm. Hannen er oftest tungest, op til
2,5 kg, imens hunnen kan veje op til 2,2 kg.
Den maksimale levealder for en grønlandsk
blisgås er 25 år.

Ifølge seneste rødliste, der er fra 2018, er der
i Grønland få dyrearter i Grønland, som anses
for at være truet. Grønlandsk blisgås vurderes
moderat truet, imens spættet sæl vurderes kritisk truet.
Årets grønlandske EUROPA-frimærker, med
motiver af grønlandsk blisgås og spættet sæl,
er tegnet af multikunstneren Miki Jacobsen.
Grønlandsk blisgås. Blisgåsens fjerdragt er gråbrun med brede, sorte striber eller bånd på undersiden. Næbbet er højt og kraftigt, og halsen
er lang. Blisgåsen kan bedst kendes fra andre
gæs på den hvide blis ved næbbet. Både ben og
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Foto: Carsten Egevang/Arc-pic.com.
næb er orange. Blisgåsen lever udelukkende af
plantemateriale. Den æder græs, skud, frø og
andre plantedele.
Den grønlandske bestand af blisgæs yngler

Blisgåsen er en trækfugl. Den ses i Vestgrønland fra april til september. Om efteråret trækker gæssene dog over indlandsisen og videre
over Island og Atlanterhavet for at nå frem til
Irland, hvor de opholder sig om vinteren.
Kuldstørrelsen er 5 – 6 æg, som kun lægges
én gang om året. Rugetiden for æggene er 27
– 28 dage, imens ungetiden er 40 – 43 dage.
Den grønlandske bestand af blisgås er en særlig underart, der kun yngler i Grønland (endemisk). Bestanden er i tilbagegang, hvorfor den

Kalaallit Nunaat
Grønland

Frimærkinut mappersagaq nr. 29
Frimærkehæfte nr. 29

DKK 216,00

Frimærkehæfte nr. 29
Varenr. 01301229
EUROPA 2021. Truet dyreliv
Kunstner: Miki Jacobsen
Pris: DKK 216,00
Trykmetode: Offset
Papir: Selvklæbende, 247 g

Frimærke 01100702
EUROPA 2021. Truet dyreliv
Grønlandsk blisgås
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 17,00
Udgivelsesdag: 8. juni 2021
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 30 mm x 40 mm
Format: G – stående
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Frimærke 01100703
EUROPA 2021. Truet dyreliv
Spættet sæl
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 19,00

Indeholder 6 styk af hver af de to EUROPA-frimærker. Hæftet er trykt på selvklæbende papir.

Køb frimærkehæfte
08062021D

Køb dette sæt
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet DKK 36,00 + ekspeditionsgebyr.

vurderes som “moderat truet”. Billedet viser en
yngre fugl, som ikke har udviklet den fulde blis
endnu.
Spættet sæl (eller spraglet) sæl er et rovdyr.
Den har en kort snude og en buet linje fra panden til snuden. Pelsfarven varierer fra lysegrå
til gråbrun. Sælerne kendes desuden på det
varierende mønster af mørke pletter. Føden
består især af fisk samt blæksprutter og krebsdyr, der sluges hele.
Den spættede sæl er fåtallig i Grønland, hvor
den findes fra Upernavik og ned rundt om Kap
Farvel til Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) i øst.
Der er flest spættede sæler i området omkring
Kap Farvel. Normalt lever sælen nær kysten i
fjorde og skærgårde. De spættede sæler sam-

les i flokke på land i juli - august for at fælde.
En voksen spættet sæl kan blive op til 2 meter
lang og veje op til 125 kg. En hun kan føde unger hvert år eller hvert andet år. Altid én unge
ad gangen i et kuld. Drægtighedsperioden er
11 måneder, imens ungens dieperiode er 2 – 4
måneder. Spættet sæl bliver kønsmoden, når
den er 3 – 5 år. I 2010 blev den totalfredet.
Spættet sæl har længe været med på rødlisten.
Om kunstneren
Miki Jacobsen, født 1965 i Paamiut. Han har
illustreret flere børnebøger og haft sine værker udstillet i blandt andet Grønland, Skandinavien, Irland, USA og Canada. Desuden har
han haft kunstneriske uddannelsesophold på

blandt andet Grønlands Kunstskole, Danmarks
Designskole, og Nova Scotia College of Art
and Design i Halifax.
Miki Jacobsen mestrer flere forskellige teknikker og udtryksmidler, som oftest kombineres
i hans malerier, fotos, grafik, computergrafik,
lyd og performance.
Siden 1992 har Miki
Jacobsen tegnet frimærker. Disse to frimærker
er således hans frimærke nr. 29 og 30 for
POST Greenland.
Læs mere om Miki her.
Selfie: Privat.
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NYT fra POST Greenland

Benyt vores webshop

Bogen ’Grønland under 2. verdenskrig – set med
grønlændernes øjne’ udsat til 31. august 2021

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

I skrivende stund er vi i færd med at redigere denne bog, som skulle
have været udgivet sidste efterår. Vi måtte dog udsætte udgivelsen
til 8. juni, og nu må vi igen udsætte bogudgivelsen.

Vi glæder os dog 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...
• Ny valør i dagligserien med H.M. Dronningens portræt
• Grønlandske spillefilm, del II
• Spøgelseshistorier i Grønland, del II
• FN’s verdensmål
• Gravør Cz. Slania ville være født 100 år
• 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: Erwin Reinthaler
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Frankeringsmærker

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.

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.

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.

Du kan stadig nå at erhverve dig alle frankeringsmærker, som POST
Greenland nogensinde har udgivet. Lige fra det første sæt fra 2009
til disse tre seneste sæt fra 2018, 2019 og 2020.

301

Frimærkehæfte med tema

Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.

303

Souvenirmappe med tema

Serie eller sæt af frimærker i illustreret mappe

Alle vores frankeringsmærker fås postfriske eller stemplede.

1 Europa · 2 Royalt · 3 Transport · 4 Natur · 5 Videnskab · 6 Kunst · 7 Jub./Begiv. · 8 Stålstik

– et mere og mere populært samlerobjekt

Temaer
Tema Id

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”.

Også på FDC

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.

Desuden kan du fra udgivelsesdagen og 6 måneder frem erhverve
dig førstedagskonvolutter forsynet med frankeringsmærkerne. Der
bruges POST Greenland særkonvolut til disse FDC’er med frankeringsmærker.

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.

Frankeringsmærker, år og mest
gængs værdi

Varenr.

DKK

1 sæt, 2020 (4 x DKK 16,00)

01700063

64,00

1 sæt, 2019 (4 x DKK 15,00)

01700061

60,00

1 sæt, 2018 (4 x DKK 14,00)

01700058

56,00

Du fastsætter selv værdien på frankeringsmærkerne, forudsat at påtrykt værdi mindst udgør de værdier, du ser ovenfor for de pågældende
års frankeringsmærker. Laveste værdi for et frankeringsmærke udgør
derved portoen på udgivelsesdagen for et brev op til 20 gram sendt
internt i Grønland. Højeste værdi pr. frankeringsmærke er DKK 99,99.

Lige som du kan abonnere på frankeringsmærker, kan du også abonnere på FDC’er med frankeringsmærker,

Bestil eller tegn abonnement på frankeringsmærker. Gå
ind på https://www.stamps.gl/ eller kontakt vores Service
Center på tlf. +45 7026 0550 eller mail@stamps.gl

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.

