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Cz. Słania ville være fyldt 100 år
Af Pertti Frandsen
Den 22. oktober 2021 ville mestergravøren
Czeslaw Słania være fyldt 100 år. Det fejrede
de tre postvæsner i Rigsfællesskabet ved den
12. august at udgive et miniark, hvor frimærkeportrættet af Cz. Słania er identisk, men hvor alt
andet på miniarket har hvert lands og hvert postvæsens kendetegn.
Norske Martin Mörck, på mange måder Słanias
arvtager, har tegnet og graveret portrættet af
Słania. Martin Mörck har også tegnet motiverne
på de tre landes miniark, hvilket vil sige fjeldlandskaberne på Færøernes og Grønlands miniark og
baggrunden på Danmarks miniark. Martins portræt af Słania er skabt på baggrund af et fotografi
optaget af Wayne Chen.

Lidt om Cz. Słania
Han blev født i 1921 i den lille by Czeładz i Polen
og regnes for en af verdens mest produktive og
kompetente gravører. Han graverede over 1.000
frimærker for 32 forskellige lande over hele verden og var kendt for sin hurtighed og kyndige
præcision. Han graverede også andet end frimærker, blandt andet pengesedler – og blev udnævnt
til kongelig hofgravør i Sverige, Danmark og Monaco. Han modtog en del hædersbevisninger og
udnævnelser for sit arbejde.
Grønland udgav sit første Słania-frimærke tilbage
i 1963, et dagligserie frimærke med Kong Frederik IXs portræt. Desuden graverede han hele tre
Grønlandske dagligserier med portræt af den nu-

Sorttryk 01106SOR
Cz. Słania 100 år
Kunstner: Martin Mörck
Fotoforlæg: Wayne Chen
Udgivelsesdag: 12. august 2021
Pris: DKK 150,00
Mål: 95mm x 70mm
Trykmetode: Stålstik
Papir: 110 g
Ikke perforeret
Nummereret fra 1 – 11.000
Er du abonnent hos POST Greenland, vil du senere i år modtage
et gratis eksemplar. Det sker
i forbindelse med årets sidste
abonnementsudsendelse den
9. november 2021.

Køb sorttryk

Da POST Greenland ved denne udstilling ikke kunne deltage med egne medarbejdere, var det aftalt,
at Posta Faroe Islands skulle sælge både Færøernes og Grønlands del af Słania-udgivelsen til samlerne. Desuden skulle Martin Mörck have signeret
hele udgivelsen til ære og gavn for de besøgende
på udstillingen.
Men ét er planlægning, noget andet er realiteterne. På afrejsedagen fra Københavns Lufthavn fik
hverken Martin Mörck eller Posta Faroe Islands
frimærkedirektør Svanbjørg Manai eller Postas

Souvenirmappe 01303094
Cz. Słania 100 år
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Udgivelsesdag: 12. august 2021

CZ. SLANIA
100 YEARS

Udgivelsesdag: 12. august 2021
Indeholder et postfrisk eksemplar af

Mål: 110mm x 70mm

POST Greenland

Filatelia Service Center
Kvindevadet 42,

5450 Otterup, Denmark

Trykmetode: Stålstik og offset
Phone +45 7026 0550
mail@stamps.gl
www.stamps.gl

www.facebook.com/stamps.gl

Papir: 110 g
Køb miniark
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Planen var, at hele Słania-udgivelsen – POST
Greenlands, Posta Faroe Islands og PostNord
Danmarks – på udgivelsesdagen skulle præsenteres for et internationalt publikum. Det skulle
foregå på udstillingen ’Great American Stamp
Show 2021’ i Chicago i dagene 12. – 15. august
2021. Dér skulle blandt andet POST Greenlands
miniark og sorttryk have været et tilløbsstykke.

Cz. Słania 100 år

Greenland issued its first Słania stamp back in 1963,

i 1963, et dagligserie frimærke med Kong Frede-

Pris: DKK 33,50
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Store udfordringer på ’GASS 2021’ i Chicago

Miniark 01106SLA
Grønland udgav sit første Słania-frimærke tilbage

Greenland.

værende regent, Dronning
Margrethe II. Det sidste
Grønlandske Słania-frimærke udkom 5. april 1990 og var
et dengang nyt dagligseriefrimærke med portræt af Dronning Margrethe II. Denne
dagligserie udkom efterfølgende i suppleringsværdier. Derfor udgav Grønland reelt det sidste
frimærke graveret af Słania den 29. februar
1996. Dagligseriemærket med regentens portræt
fra 1996 var trykt i rød farve og havde valøren
DKK 4,25. I alt graverede Słania 46 frimærker
for Grønland.

Słania-miniarket fra h.h.v. Grønland,
Færøerne og Danmark.

Køb mappe

17092021A
filatelichef Ingun
Olsen lov at gå ombord på SAS-flyet
mod Chicago. Afvisningen ved checkin skranken af både
gravøren og den
færøske frimærkedelegation skyldtes
de
amerikanske
Fra signeringen og afstemplingen af
rejserestriktioner,
’Słania 100 år’ udgivelsen på første dasom på afrejsedagen af GASS 2021. På fotoet ses filategen gjaldt borgelisten Armagan Ozdinc og Linn-chefrere fra Schengendaktøren Jay Bigalke (i blåt jakkesæt).
lande. Da den dårFoto: Tim Hodge.
lige nyhed nåede
Chicago, udløste det naturligvis enorm skuffelse blandt
samlere og arrangører, især da så mange Mörck-samlere på det tidspunkt var ankommet til GASS-udstillingen
med masser af frimærker og samleobjekter, der skulle
signeres af Martin Mörck.
I el hast måtte Armagan Ozdinc, en amerikansk filatelist, der er specialiseret i illustrationer og graveringer
fra Mörck/Słania, træde til og sælge Słania-miniark og
andre samlerprodukter, der forinden var blevet sendt til
Chicago. Desværre omfattede dette ikke POST Greenlands del af Słania-udgivelsen. Grønlands del af udgivelsen skulle have været fløjet til Chicago samtidig med
Martin Mörck samt Svanbjørg Manai og Ingun Olsen fra
Posta Faroe Islands. Armagan sendte os derefter denne
opfølgning:
”Jeg klarede hele førstedagsceremonien med støtte fra
Jay Bigalke, chefredaktør for Linn’s Stamp News. Det
var godt besøgt af mindst 150 mennesker. Dette betragtes som et højt fremmøde for et sådant arrangement. Vi
solgte masser af ’Słania 100 år’ udgivelsen fra Færøerne
og Danmark. Desværre kunne vi ikke sælge nogen af de
grønlandske emner, bortset fra de grønlandske miniark,
der er inkluderet i Færøernes ’Słania 100 år’ souvenirmapper. Grønlands del af udgivelsen var desværre ikke
kommet frem, idet Svanbjørg Manai skulle have medbragt dem. Men hun var jo blevet nægtet indrejse i USA.”
Via nedenstående link til Youtube
kan du gense højdepunkter fra den
første dag i GASS 2021, som også
omfatter præsentationen af Słania-udgivelsen fra scenen.

Ny valør i Dronning
Margrethe dagligserien
Af Pertti Frandsen

Frimærke 01100704
Dagligserie 2021: H.M. Dronningen
Valør: DKK 28,00
Udgivelsesdag: 17. september 2021
10 mærker pr. ark
Ydre mål: 28,50 x 40,00 mm
Format: G – stående
Fotoforlæg: Steen Brogaard
Portrættegning: Martin Mörck
Trykmetode: Kombination af intaglio
(lasergravure) og offset
Papir: Swiss Stamp Paper
Køb frimærke

I 2012 påbegyndte vi denne dagligserie,
der er prydet med Hendes Majestæt Dronningens portræt. Motivet er skabt af norske
Martin Mörck efter fotoforlæg fra hoffotograf Steen Brogaard. Dagligserien udvides
17. september 2021 med endnu en valør, den
niende valør i rækken siden seriens start.
Om vores Dronning
Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid blev
født den 16. april 1940 på Amalienborg, København. Prinsesse Margrethe gik i folkeskole i perioden 1946 - 1955 på Zahles Skole,
heraf som privatist på Amalienborg fra 1946
til 1949. Som følge af en grundlovsændring
blev hun i 1953 tronfølger. Efter sin fars Kong
Frederik IX’s død i januar 1972 blev hun udråbt til Danmarks Dronning Margrethe II.

Der er således mange indlysende årsager til,
at Dronningen og resten af Kongehuset er og
også i fremtiden vil være et naturligt samlingspunkt for det moderne Grønland.
I sommeren 2021 skulle Dronningen have
aflagt et nyt officielt besøg i Grønland, hendes første officielle rejse til Grønland siden
2015. Covid-19 restriktionerne i Grønland i
den forløbne sommer bevirkede dog, at rejsen måtte udsættes på ubestemt tid. Vi håber, at majestæten får mulighed for at gennemføre Grønlandsbesøget snarest muligt.

Dronningen og Grønland
Siden sit første Grønlandsbesøg i 1960 har
hun besøgt vores land mange gange, navnlig
efter hun blev rigets regent.

https://www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=2b_
h2XWDw-0
Gravør Martin Mörck.
Privatfoto.

De grønlandske børn har en meget stor
plads i Dronningens hjerte. Hun er nemlig
protektor for Foreningen Grønlandske Børn.

H.M. Dronningen modtager blomster under det royale Grønlandsbesøg i 2009. Foto: Keld Navntoft/
Ritzau Scanpix.
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Spøgelseshistorier i Grønland
Grønla
17092021C

– del II
Af Pertti Frandsen
I november 2020 udgav vi de to første frimærker i en serie om ’Spøgelseshistorier i
Grønland’. Motiverne er hentet fra bogen
’Bestiarium Groenlandica’, som i 2018 udkom
på Milik Publishing, redigeret af Maria Bach
Kreutzmann. Vi følger nu op med de næste
to frimærker med motiver hentet fra bogen.

eller ind i indlandet
for at afskære sig fra
al kontakt med andre
mennesker og lever i
ensomhed eller sammen med ander fjeldgængere.

I Grønland lever kristendom og spøgelsestro side
om side, et vigtigt kulturelt levn fra shamanismen. 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:

Fjeldgængere
er
klædt i hare- eller
ræveskind og har
Maja-Lisa Kehlet.
kamikker, der er laPrivatfoto.
vet af sammensatte
grene fra forskellige rødder eller af skindremme.
Deres øjne er røde og deres hår og skæg er uglet
og ofte helt lyst eller hvidt. Huden i deres ansigter er blevet meget mørk. Det kan være farligt at
blive berørt af en fjeldgænger, idet dens berøring
kan give store mærker, der giver betændelse.

”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
behandlet denne del af Grønlands kulturelle arv.
’Qivittut – Fjeldgængere’
’Qivittut’ er flertalsformen af ’qivittoq’. Fjeldgængere kendes og findes over hele Grønland,
både fra gammel og nyere tid. Fjeldgængere er
mennesker, der har forladt deres boplads, enten
i skam, vrede eller sorg. De går langt ud i fjeldet
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Hvis man som fjeldgænger skal have magiske
kræfter, må man gennemgå nogle prøvelser for
at opnå den fulde forvandling og derved miste al
sin menneskelighed.
Frimærket er Maja-Lisa Kehlet tredje frimærke for
POST Greenland. Den unge kunstner fra Nuuk uddanner sig i disse år i London, hvor hun dygtiggør
sig inden for grafisk animation.
’Anngiaq – Hemmeligheden‘
En ’Anngiaq’ er et åndeskræmsel. Den er et spædbarn eller et foster, der er født i hemmlighed og
derefter dræbt. Ånden lever videre og søger efter den hengivenhed, den er blevet frataget. Den
finder et hundekranium eller et hundehoved, som
den bruger som kajak. Den forfølger sine slægt-

ninge, når de er ude
at sejle, så den kan
trække dem ned under
vandoverfladen og drukne dem eller skyde på dem
med bue og pil som straf for
deres ugerning. En ’Anngiaq’ kan også kravle ind i
de søskende, der er blevet født efter den selv og
slå dem ihjel ved at forårsage indre blødninger.
En Anngiaq kan kun bekæmpes ved, at kvinden,
der har født i dølgsmål, står ved, hvad hun har
gjort og derved afslører hemmeligheden. Den
nedkæmpede Anngiaq kan så efter sigende
bruges som amulet, blandt andet til at øge en
kajaks fart.
Dette er Jonatan Brüschs første frimærke. En
solid frimærkedebut af den unge kunstner med
bopæl i København.
Selv siger Jonatan:
”Jeg er uddannet på
animationsskolen i
Viborg, men har altid elsket at tegne
og male. Det var en
fantastisk chance for
mig at arbejde på
’Bestiarium Groenlandica’, da det gav
Jonatan Brüsch.
mig muligheden for
Privatfoto.
både at lære om og
udforske den grønlandske historie og de fantastiske væsner derfra.”

Oplagstal fra vores slutsalg
pr. 30. juni 2021

01100707 Spøgelseshistorier i Grønland II 1/2
’Qivittut – Fjeldgængere’
Valør: DKK 0,50
Kunstner: Maja-Lisa Kehlet
Udgivelsesdag: 17. september 2021
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 40 mm x 30 mm
Format: G – liggende
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

01100708 Spøgelseshistorier i Grønland II 2/2
’Anngiaq – Hemmeligheden’
Valør: DKK 33,50
Kunstner: Jonatan Brüsch
Disse to frimærker
Ydre Mål: 40 mm x 30 mm
sælges som et
sæt. Din mindste
Format: G – liggende

Køb dette sæt

ordre på disse to
frimærker bliver
derfor samlet DKK
34,00 + ekspeditionsgebyr.

Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler II 1/2

Valør

Oplagstal

01100632

25.05.2018

kr. 38,00

21.895

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler II 2/2

01100633

25.05.2018

kr. 40,00

23.923

Frimærke

Kronprins Frederik 50 år

01100635

26.05.2018

kr. 50,00

36.011

Frimærke

Musik i Grønland II 1/3

01100637

22.10.2018

kr. 3,00

23.710

Frimærke

Musik i Grønland II 2/3

01100638

22.10.2018

kr. 10,00

20.444

Frimærke

Musik i Grønland II 3/3

01100639

22.10.2018

kr. 25,50

18.966

Frimærke

Tillægsværdi 2019 Frelsens Hær i Grønland

01100644

21.01.2019

kr. 16,00

10.349

Frimærke

Arktiske ørkener I

01100645

21.01.2019

kr. 15,00

27.808

Frimærke

Øde stationer III 1/2

01100648

21.01.2019

kr. 11,00

22.653

Frimærke

Øde stationer III 2/2

01100649

21.01.2019

kr. 42,00

26.226

Frimærke

EUROPA 2019 Fjeldrype
og gråand

01100654

21.06.2019

kr. 15,00

29.379

Frimærke

EUROPA 2019 Snespurv
og ravn

01100655

21.06.2019

kr. 17,00

37.555

Frimærke

Sepac 2019 Gamle beboelseshuse

01100657

21.06.2019

kr. 17,00

31.405

Frimærke

UNESCO Verdensarv
Aasivissuit-Nipisa

01100658

21.06.2019

kr. 14,00

22.001

Frimærke

Jul i Grønland 2019 1/2

01100666

21.10.2019

kr. 15,00

26.324

Frimærke

Jul i Grønland 2019 2/2

01100667

21.10.2019

kr. 17,00

22.885

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 1/2

01106632

25.05.2018

kr. 38,00

11.935

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 2/2

01106633

25.05.2018

kr. 40,00

11.943

Miniark

Kronprins Frederik 50 år

01106635

26.05.2018

kr. 50,00

11.895

Miniark

Tillægsværdi 2019 Frelsens Hær i Grønland

01106644

21.01.2019

kr. 64,00

11.324

Julefrimærkehæfte

Julefrimærkehæfte nr. 24

01301124

21.10.2019

kr. 192,00

6.191

Frimærkehæfte

EUROPA 2019 Nationale
fugle

01301227

21.06.2019

kr. 192,00

6.238

Souvenirmappe

Tillægsværdi 2019 Frelsens Hær i Grønland

01303088

21.01.2019

kr. 64,00

340

Oplagstal for samlerprodukter, der blev udsolgt
pr. 26. februar 2021
Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 1/2

01106652

21.06.2019

kr. 26,00

11.925

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler III 2/2

01106653

21.06.2019

kr. 56,00

11.923

Souvenirmappe

Grønland under 2. verdenskrig IV

01303087

21.01.2019

kr. 66,00

500
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Grønlandske spillefilm – del II
Af Pertti Frandsen

Igennem årtier har grønlandske spillefilm

til Grønland, nærmere betegnet Uumman-

se af hans samarbejde med forfatteren Klaus

begejstret publikum verden over. I november

naq, for at undersøge sin brors mystiske død.

Rifbjerg. Josef ’Tuusi’ Motzfeldt var medfor-

2020 udgav POST Greenland de to første

Erik er i personlig krise og har et selvmords-

fatter til filmmanuskriptet. Han blev senere

frimærker i en serie, der hylder grønlandske

forsøg bag sig. I Eriks bevidsthed fremstår

politiker og formand for Grønlands Selvstyre.

spillefilm.

hans afdøde bror som helten, der erobrede

I dag er ’Tuusi’ pensioneret, men deltager lø-

Grønland. Men spørgsmålet er, om det for-

bende i den offentlige debat.

Yderligere to grønlandske spillefilm foreviges
nu på frimærke. Der er tale om to seværdige

holdt sig lige omvendt.

spillefilm fra henholdsvis 1980’erne og en fra

Hos grønlænderne, der kaldte hans afdøde

1990’erne. Det er ’Tukuma’ fra 1984 og ’Ly-

bror ’Tukuma’, dvs. ”den, der altid har travlt”,

sets Hjerte’ fra 1998.

finder Erik en helt anden livsmåde og helt

Tukuma

andre værdier. Erik knytter sig snart til sin
afdøde brors kæreste, spillet af Naja Rosing

Den populære grønlandske sanger Rasmus
Lyberth debuterede i Tukuma som filmskuespiller. Tukuma imponerede ved premieren
med sine smukke billeder af den storslåede
grønlandske natur.

Instr. Palle Kjærulff-Schmidt. Manus: Palle

Olsen. Eriks møde med Grønland bliver sam-

Medvirkende: Thomas Eje, Naja Rosing Olsen,

Kjærulff-Schmidt, Klaus Rifbjerg, Josef ‚Tuusi‘

tidig en søgen efter sin egen identitet. Rejsen

Rasmus Lyberth, Benedikte Schmidt, m.fl.

Motzfeldt, 1984. Produktion: Nina Crone

danner derved et møde imellem to kulturer og

m.fl. Varighed 100 min.

Eriks søgen efter meningen med sit eget liv.

Filmen er et drama om den unge danske jour-

Tukuma var Palle Kjærulff-Schmidts første

katen, der ses på frimærket. Skuespillerne på

nalist Erik, spillet af Thomas Eje, der rejser

spillefilm siden 1969. Det blev en fortsættel-

filmplakaten har ligeledes givet deres tilladelse.
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Crone Film ejer rettighederne til ’Tukuma’ og
har givet tilladelse til gengivelse af filmpla-

17092021B

01100705 Grønlandske spillefilm II 1/2
’Tukuma’
Crone Film
Valør: DKK 3,00
Udgivelsesdag: 17. september 2021
10 frimærker per ark
Ydre mål: 50,00mm x 44,30mm
Format: E – liggende
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Qaamarngup uummataa (Lysets Hjerte)
Instr. Jacob Grønlykke. Manus: Jacob Grønlykke, Hans Anthon Lynge, 1998. Produktion:
Henrik Møller-Sørensen. Varighed 90 min.
Tekstet på dansk.
Lysets Hjerte er den første store, nutidige film,
der er indspillet på grønlandsk. En unavngiven
by i Grønland rammes af en tragedie, da en
ung mand, Niisi, i et raserianfald dræber to
andre unge og derefter sig selv. Det ekkoer
smerteligt i det lille samfund. Sorg, skændsel
og skam fylder de involveredes verden.
Den unge mands far, Rasmus, er arbejdsløs,
desillusioneret og splittet imellem den fortid, hans egen far repræsenterer, og sin egen
mislykkede rolle som far. Rasmus beslutter

01100706 Grønlandske spillefilm II 2/2
’Lysets Hjerte’
ASA Film Production A/S / Nordisk Film
Valør: DKK 25,00
Ydre mål: 50,00mm x 44,30mm
Format: E – liggende
Disse to frimærker sælges som et sæt. Din mindste
ordre på disse to frimærker bliver derfor samlet DKK
28,00 + ekspeditionsgebyr.

sig for at rejse væk, på den jagttur, han længe har higet efter. På denne ydre og indre
rejse og kommer han - via sit møde med naturen og det oprindelige Grønland - både i
kontakt med en eneboer eller fjeldgænger og
med sig selv.

Køb dette sæt

ASA Film Production A/S ejer rettighederne
til ’Lysets Hjerte’ og har givet tilladelse til
gengivelse af filmplakaten, der ses på frimærket. Skuespilleren på filmplakaten har ligeledes givet sin tilladelse.

Filmens inderste kerne er universel: Det enkelte menneskes kamp for at genvinde sin
selvrespekt i en verden i opbrud, hvor de
gamle værdier tilsyneladende ingen værdi har
længere. Et mytisk drama der kunne have været sat i scene andre steder på kloden.
Medvirkende: Rasmus Lyberth, Vivi Nielsen,
Anda Kristiansen, Niels Platou, Knud Petersen,
Laila Rasmussen, Agga Olsen, Nukaka Coster-Waldau, Asger Reher, Søren Hauch-Fausbøll, Nina Kreutzmann Jørgensen, m.fl.
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Ny bog fra POST Greenland
Af Pertti Frandsen
’Grønland Under Anden Verdenskrig - set med
grønlændernes øjne. Fortalt gennem frimærker 2016 – 2020’
Denne bog indeholder beretningen om Grønland under Anden Verdenskrig - set med grønlændernes øjne. Hovedkilden til bogens tekst
stammer fra Jens Heinrichs Ph.d-afhandling fra
2010 ’Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, 1932 - 64’.

beskrivelser fra sin mor, som var barn i Grønland under krigen.
Den anerkendte gravør Martin Mörck skabte
gravurer på alle seriens frimærker, der er trykt
i kombineret lasergravure og offset. Den ovennævnte Ph.d-afhandling af Jens Heinrich udgør
hovedgrundlaget for hele denne bogs beretning

om Grønland under
Anden Verdenskrig –
set med grønlændernes øjne. Anvendelsen af afhandlingens
tekstindhold er sket
med tilladelse fra
Jens Heinrich.
Bogen er udgivet i
fire separate sprogversioner. Vælg mellem dansk, engelsk,
grønlandsk og tysk
sprogversion.

Bogen indeholder desuden førstedagsstemplede eksemplarer af alle ti frimærker fra serien,
’Grønland Under Anden Verdenskrig - set med
grønlændernes øjne’. Frimærkerne blev udgivet
i Grønland i perioden 17. oktober 2016 til 18.
maj 2020. Bogen er derved i sig selv en komplet samling af denne historiske frimærkeserie.

Naja Rosing-Asvid.
Privatfoto.

BOG: ’Grønland Under Anden Verdenskrig - set med grønlændernes øjne. Fortalt
gennem frimærker 2016 – 2020’.

Alle ti frimærker i serien og derved også i bogen
blev skabt af kunstneren Naja Rosing-Asvid.
Hun skaffede sin grundviden om emnet igennem sit arbejde med udstillinger på Grønlands
Nationalmuseum i Nuuk. I hendes arbejde med
frimærkerne stillede både Grønlands Nationalmuseum og Arktisk Institut det billedmateriale
til rådighed, som indgår i frimærkerne. Naja
Rosing-Asvid indhentede desuden førstehånds

Varenr. 01550051
46 sider. Hardback.
Pris kr. 199,00 inkl. forsendelse.
Kan bestilles på www.stamps.gl eller
vores Service Center, tlf. +45 7026 0550,
email: mail@stamps.gl

Arktisk Råd fejrer 25 års samarbejde
Af Pertti Frandsen
Arktisk Råd er et mellemstatsligt organ, der søger
at samarbejde om de udfordringer, som de arktiske egne står overfor med hensyn til miljø, sociale
forhold og økonomi. Medlemslandene er Canada,
Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Den
Russiske Føderation, Sverige og USA.
Rådet blev formelt etableret i 1996, da medlemslandenes udenrigsministre mødtes i Ottawa,
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Canada og vedtog Ottawa-erklæringen om samarbejde i Arktis. I 2013 fik rådet et fast sekretariat
med adresse i Tromsø, Norge.
Arktisk Råds medlemmer tæller foruden de otte
arktiske stater også seks organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk i Arktis. For Grønland bliver Arktisk Råd vigtigere og vigtigere. Det
er blandt andet en konsekvens af det øgede inter-

nationale fokus på Arktis. Danmarks statsminister
Mette Frederiksen udtalte i juni 2021, at Grønland
og Færøerne fremover vil få en mere fremtrædende rolle i Arktisk Råd.
Søndag den 19. september i år fylder Arktisk Råd
25 år. Det fejrer vi med et flot frimærke skabt af
Lisbeth Karline. Frimærket udgives i helark og
udkommer to dage før selve 25-års jubilæet. Vi

17092021E
har den glæde at overlade ordet til formanden for
Senior Arctic Officials i Arktisk Råd, Nikolay Korchunov, som samtidig har titel af ambassadør for
det arktiske samarbejde.

tis et hjem, og på vegne
af Arktisk Råd ser jeg
frem til de næste 25
år, hvor ekstraordinært
samarbejde kan fremme den bedst mulige
fremtid for vores arktiske indbyggere.

Af ambassadør Nikolay Korchunov, formand for
Senior Arctic Officials
For 25 år siden, den 19. september 1996, underskrev repræsentanter for de otte stater med territorier nord for polarcirklen et dokument, der skulle
præge det fremtidige mellemstatslige samarbejde
i den arktiske region: Ottawa-erklæringen.
Ved undertegnelsen af
Ottawa-erklæringen
dannede
de
arktiske
stater – Canada, Kongeriget Danmark, Finland,
Island, Norge, Den Russiske Føderation, Sverige
og USA – Arktisk Råd
som et forum for samarbejde om spørgsmål
om bæredygtig udvikNikolay Korchunov,
formand for Senior Arctic ling og miljøbeskyttelse
Officials i Arktisk Råd.
i regionen. Det er fortsat
et unikt forum i verden,
hvor oprindelige folk, repræsenteret af seks faste
organisationer, også har plads ved bordet. Disse
permanente deltageres bidrag har været afgørende for at give Rådet en helhedsorienteret forståelse af arktiske spørgsmål og samfundsmæssige
konsekvenser.
Arktisk Råd har siden oprettelsen udviklet sig til
et indflydelsesrigt forum for mellemstatsligt samarbejde, vidensudvikling og politiske anbefalinger.
Gennem sine seks arbejdsgrupper gennemfører
Rådet projekter, der behandler en lang række vigtige arktiske spørgsmål, lige fra klimaændringer til
nødberedskab og social udvikling. Rådets arbejdsgrupper udvikler regelmæssigt omfattende miljømæssige, økologiske og sociale vurderinger og har
bidraget til internationale traktater og konventioner. Blandt dens resultater er tre vigtige juridisk
bindende aftaler mellem de arktiske stater, der blev
forhandlet i regi af Rådet: Aftalen om samarbejde
om luftfart og søredning i Arktis (Nuuk 2011), aftale om beredskab ved olieforurening i Arktis (Kiruna
2013) og aftalen om styrkelse af internationalt arktisk videnskabeligt samarbejde (Fairbanks 2017).

Om kunstneren
Lisbeth Karline er født 1981 i Nanortalik, og opvokset i Danmark og Uummannaq. Hun
har tegnet lige siden hun var lille og har et linoleumstryk, fra hun var 5 år. På gymnasiet i Aasiaat
valgte hun billedkunst som tilvalgsfag. Efter gymnasiet blev hun 2003 – 2004 uddannet på Kunstskolen Nuuk. Dernæst uddannet billedkunstner
på Århus Kunstakademi.

Frimærke 01100710
Arktisk Råd 25 år
Kunstner: Lisbeth Karline
Valør: DKK 25,00
Udgivelsesdag: 17. september 2021
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 30mm x 40mm
Format: G – stående
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Køb frimærke

De arktiske stater bærer et særligt ansvar for regionen, dens indbyggere og dens fremtid. På trods
af kompleksiteten i globale anliggender andre
steder i verden har vi i et kvart århundrede konsekvent arbejdet på at bevare Arktis som et område
med fred, stabilitet og konstruktivt samarbejde.
Dette samarbejde er måske Rådets største bedrift. For at imødekomme de udfordringer, vi står
over for i Arktis i dag og for at sikre en velstående fremtid, har vi brug for tilgange, der virkelig er
kollektive. Arktis er præget af klimaændringer, og
det er også et stadium for nye muligheder og bæredygtig udvikling. Men først og fremmest er Ark-

Lisbeth Karline. Privatfoto.
Lisbeth Karline arbejder i flere forskellige medier, såsom papir, pap, flamingo, stof og med perler. Lisbeth Karline er medlem af kunstnersammenslutningen KIMIK og er repræsenteret på
Nuuk Kunstmuseum. Dette frimærke er hendes
ellevte for POST Greenland siden frimærkedebuten i 2014.
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NYT fra POST Greenland
Mød Grønland på ’Frimærke, brev & postkort Messe 2021’
lørdag d. 13. og søndag 14. november 2021 i Valby-Hallen,

Benyt vores webshop
Få direkte adgang til alle vores gode tilbud på vores hjemmeside. Her
vil du kunne købe aktuelle grønlandske frimærkeudgivelser, tidligere
udgivelser samt andre spændende produkter.

Julius Andersens Vej 3, 2450 København.
Arrangørerne af ’Frimærke, Brev & Postkort messe 2021’ har offentliggjort, at denne messe er under planlægning. Valby-Hallen har en god
café med rimelige priser på god mad og drikke. Hoteller findes desuden
1,5 – 2,2 km fra Valby-Hallen.
POST Greenland vil være repræsenteret på messen med
vores velkendte stand samt
personale fra vores Service
Center i Danmark. Vores udstillingsstempel, der endnu
ikke er fremstillet, vil blive
medbragt. I næste nummer
af Greenland Collector, der
udkommer sidst i oktober,
bringer vi en gengivelse af dette messestempelaftryk.

Arrangørerne oplyser desuden, at hjemmesiden www.frimærkesamleren.dk
løbende vil blive opdateret om denne messe.

»

Gå til stamps.gl

Læs om næste gang...
• FNs verdensmål
• Street Art i Grønland – nye serie
• Et nyt sæt frankeringsmærker
• Julefrimærkerne 2021 – i helark og frimærkehæfte
• Juleophæng nr. 9
• Årsmappen 2021
• 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.

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

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:

- Det automatiske kreditkorttræk vil først være aktivt,
når et eventuelt skyldigt beløb er betalt.

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

- 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.

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: Chris Christophersen
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SEPAC-mappen 2021

Varetypeforklaring/Abonnement med tema

100

Frimærker med tema

Enkelte frimærker

– historiske landkort

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.

301

Frimærkehæfte med tema

Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.

303

Souvenirmappe med tema

Serie eller sæt af frimærker i illustreret mappe

Af Pertti Frandsen

01303095 Souvenirmappe
Sepac 2021: Old Maps
Pris: DKK 125,00
Udgivelsesdag: 17. september 2021
Indeholder ét postfrisk eksemplar af
Sepac-frimærker 2021 fra 11 af de 13
Sepac-medlemslande.
Old maps 12

Køb folder

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

Temaer
Tema Id

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. ’Historiske landkort’ er det fælles tema for Sepac-frimærkerne 2021.

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.

POST Greenlands Sepac-frimærke 2021 blev skabt af tegneren og grafikeren Nuka K. Godtfredsen. Dette frimærke udgav vi tidligere på året.

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.

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.

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.

Den 17. september 2021 udgives traditionen tro en fælles Sepac-mappe.
Abonnerer du på vores souvenirmapper, vil du modtage denne Sepac-mappe 2021 i dit abonnement af 17. september. Du kan desuden bestille den
via vores Service Center eller online på www.stamps.gl.

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 frimærke

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.

