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FN’s verdensmål
Af Pertti Frandsen

De 17 verdensmål, som FN lancerede for seks år
siden, er også en del af den grønlandske virkelighed. I TUSASS Greenland, som indtil 12. oktober
2021 var kendt som POST Greenland, har vi i
flere år arbejdet efter FN’s verdensmål. Derfor er
det oplagt, at vi nu markerer verdensmålene med
et frimærke i Grønland.
Det er samtidig en stor glæde at kunne præsentere
en, i frimærkesammenhæng, ny kunstner. Martin
Brandt Hansen studerer lige nu på Det Kongelige
Kunstakademi i København. I Grønland er han især
kendt for en satirisk tegneseriestribe. Hans talent
favner vidt. Selv siger kunstneren specifikt om sit
allerførste frimærke:
”FN vil gerne fokusere på, at vi alle er i samme båd
og sammen tager de globale udfordringer op. Min
hensigt med frimærket er ét samlet globalt fællesmål omhandlende de 17 konkrete mål.
Jeg har inkluderet alle verdensmålene, som i min
fortolkning omkranser kloden på tegningen, der i et
kompositorisk udtryk ligner en bold og symboliseres
som et visuelt mål, som mennesket higer efter og
gerne vil nå. Det er mennesket, som vil i kontakt og
i forbindelse med jordkloden.
Den kropslige positur, som ser anstrengende ud at
udføre, symboliserer, at verdensmålene ikke bliver
opnået ved blot at trykke på en knap. Posituren refererer til en Angakkoqs positur, når han er på sjælerejse for at finde svar. Angakkoqens funktion set
i perspektiv til, hvordan man i dag prøver at finde
svar og opnå løsninger og forbedringer i samfundet,
i dette tilfælde alle verdens samfund. Posituren kan
også associeres til Inuit-sportsgrenen Two-Foot High
Kick og symboliserer, at der skal styrke til at kunne
ramme et svært mål. Der kræves fysisk handling.
Alt i alt symboliserer mit frimærke, at vi som men-

2

| Greenland Collector

neskehed har udfordringer, som kræver både åndelig
og fysisk fokus.”
Om kunstneren
Martin Brandt Hansen (1990) er født og opvokset i
Nuuk. I 2014 flyttede han til København, hvor han
har studeret på Designskolen og går nu på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskole.
Martin Brandt Hansen arbejder med skulpturer og installationer. Hans inspiration spænder fra grønlandsk
metalrock til mytologier fra inuitkulturen og benytter
sig ofte af antropologiske greb i sine værker. Om sine
keramiske skulpturer kalder Brandt Hansen selv sin
æstetik for ’Ethno-Gothic’, hvor han bl.a. i glasurernes farver lader sig inspirere af elementer fra den
grønlandske natur, fra klima og bjergarter.
Selvom Martin Brandt Hansen endnu ikke er dimitteret fra det Kongelige Danske Kunstakademi,
sætter han allerede nu sine spor i den grønlandske
samtidskunst.

09112021A

Privatfoto.

Frimærke 01100709
FN’s verdensmål
Kunstner: Martin Brandt Hansen
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 9. november 2021
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 40mm x 30mm
Format: G – liggende
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Køb frimærke

Street Art i Grønland
Ny serie!
Af Pertti Frandsen
Igennem de senere år er Street Art
blevet temmelig populært i Grønland. Nogle af de mest seværdige
værker af kunst udført i det offentlige rum i Grønland bliver
nu genstand for en frimærkeserie. Vi starter serien med
to frimærker, der gengiver
Street Art fra Grønlands
vestkyst og østkyst.
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Street Art ’3905’
Værket, der omfavner den gule gavl i Nuussuaq, er
det første murværk i Grønland, hvor flere kunstneres streger forenes i stor skala. Murværket er del
af et kunstprojekt kurateret af graffitiartist Sacha
Malinský, der går under kunstnernavnet Cheeky.
Værket blev bestilt af Nuuk Lokaludvalg som del af
et større udsmykningsprojekt i Nuuk i 2020.
Værket er udført af Cheeky, samt kunstnere der
deltog ved hendes Masterclass over sommeren
2020: Malik Chemnitz, Maria Kreutzmann, Christi-

Frimærke 01100711
Street Art i Grønland I 1/2
’3905’
Motiv: ’Cheeky’ Masterclass; fem kunstnere
Valør: DKK 2,00
Udgivelsesdag: 9. november 2021
10 frimærker per ark
Ydre Mål: 30mm x 40mm
Format: G - stående
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: Selvklæbende, 247 g/m²

09112021B

an Fleischer Rex og Inuk Højgaard. Masterclassen
var en del af Cheekys intention om at styrke samarbejdet blandt kunstnere i Nuuk.
De gule toner i værket harmonerer med bygningens
gule farve, og de opløftende figurer understreger
den kreativitet og legende energi, der udspringer
fra Nuussuaq. Selv siger Sacha / Cheeky:
”Jeg ser en masse talentfulde kunstnere i Grønland,
men jeg ser ikke nogen, der arbejder sammen på
samme lærred, hvilket er en stor del af graffitimiljøet. Når forskellige streger mødes, skabes der en
ny dynamik i et værk. Dét var min motivation for
min Masterclass, at samle og videregive nogle af
mine teknikker til en gruppe professionelle kunstnere i Nuuk. Det har været inspirerende at undervise,
skitse og arbejde side om side med denne gruppe
talentfulde kunstnere.”
’3905’ er postnummeret for Nuussuaq, som er en
forstad til Nuuk.
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Disse to frimærker sælges som et
sæt. Din mindste ordre på disse
to frimærker bliver derfor samlet
DKK 16,00 + ekspeditionsgebyr.

Frimærke 01100712
Street Art i Grønland I 2/2
’Tasiilami Alivarpi’
Motiv: Børn i Tasiilaq, Camilla Flebo
& Mathias Stenbakken
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 9. november 2021
10 frimærker per ark
Ydre Mål: 40mm x 30mm
Format: G - stående
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: Selvklæbende, 247 g/m²

Køb dette sæt

Julefrimærkerne 2021

Street Art ’Tasiilami
Alivarpi’
I to uger af sensommeren 2018 havde Ungdomskulturhuset i Tasiilaq fokus på Street Art. I samarbejde med
graffitikunster Mathias Stenbakken
og workshopafholder Camilla Flebo
udsmykkede lokale elever facaden på
skolen i Tasiilaq med graffitikunst.
Arrangementet skulle skabe ferieaktiviteter for børn, unge og familier, og
samtidig skabe interesse for graffiti
som kunst.
”Vi ville vise graffiti som kunst, i håb
om at man i fremtiden også kunne udsmykke lidt videre på byen. Vi introducerer til dels graffiti som kunst, men vi
skaber også en aktivitet, som de unge
godt kan interessere sig for, og kan
være stolte af at have deltaget i”, udtaler Mia Skifte Lynge, daværende leder
af Ungdomskulturhuset i Tasiilaq.
Graffitiworkshoppen startede med en
familiefest i forsamlingshuset, hvor de
fremmødte så film om graffiti og hyggede sig med at tegne. Børnene tegnede motiver og hentede inspiration i dyr,
der lever i Grønland.
Mathias Stenbakken supplerer: ”Graffiti Workshop havde til formål at skabe
en kreativ aktivitet og et forum for byens børn og unge, samt give dem nogle
kunstneriske redskaber til selv at kunne

Af Pertti Frandsen

Årets to julefrimærker er skabt af kunstneren Maria Bach Kreutzmann
fra Nuuk.
I 2020 fik Maria for første gang udgivet sin kunst på et frimærke. Det
skete, da vi lancerede serien ’Spøgelseshistorier i Grønland’. Her var
hun ikke alene kunstneren bag seriens første frimærke, hun havde også
redigeret hele forlægget til frimærkeserien i form af bogen ’Bestarium
Groenlandica’.
Fra spøgelseshistorier til jul er der et stykke vej, men Maria Bach Kreutzmann favner det hele. Om sine to julefrimærker siger hun:
Sacha Malinský alias Cheeky.
Privatfoto.
udtrykke sig følelsesmæssigt og måske
en dag selv lave lignende initiativer.”
For Mathias Stenbakken var det særligt betydningsfuldt at komme til Tasiilaq i forbindelse med graffiti: ”Jeg
var barn i Tasiilaq, og det er her, jeg
stiftede bekendtskab med graffiti. Det
var meget særligt at være her, for jeg
mødtes med gamle barndomsvenner,
gamle lærere, og jeg elskede især at
kunne male graffiti sammen med børnene her. For ligesom at give stafetten
videre til næste generation og håbe på,
at de får lyst til at dykke mere ned i
det.”
’Tasiilami Alivarpi’ er østgrønlandsk
betyder: Skolen i Tasiilaq.

”Det har været en kæmpe ære at designe TUSASS Greenlands julefrimærker. De første, der altid springer i mine tanker, når det kommer til grønlandsk jul, er uden tvivl den orange julestjerne. Julestjernen bringer lys og
varme i vintermørket og får vintertiden til at blive lidt mere farvestrålende.

Frimærke 01100713
Jul i Grønland 2021 1/2
Kunstner: Maria Bach Kreutzmann
Valør: DKK 17,00
Udgivelsesdag: 9. november 2021
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 30mm x 40mm
Format: G - stående
Typografi: Cartor Security Printing
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g

Fortsættes næste side...

Greenland Collector |
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Frimærke 01100714
Jul i Grønland 2021 2/2
Valør: DKK 19,00
Ydre Mål: 40mm x 30mm
Format: G – liggende
Trykmetode: Offset
Papir: 102 g/m²

Køb dette sæt

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

Køb hæfte
Julefrimærkehæfte nr. 26
Varenr. 01301126
Pris: DKK 216,00
Udgivelsesdag: 9. november 2021
Typografi: Cartor Security Printing
Indeholder seks styk af hver af de to julefrimærker 2021.
Hæftet er trykt på selvklæbende papir, 247 g/m²

09112021C
Jeg valgte at sætte den sammen med en kvinde
med grønlandske tatoveringer, da jeg føler, det er
’det-nye-møder-det-gamle-møder-det-nye-igen’.
Tatoveringerne er en tradition, der er på vej tilbage.
Sammen med den ’gamle’ tradition med julestjernen føltes det helt rigtigt at sætte dem sammen,
også for at se tatoveringerne i en kontekst, der som
gør dem mere almindelige og hverdagsagtige. Ligesom jeg ikke håber, at traditionen med julestjernen
nogensinde forsvinder, tror jeg også, at tatoveringerne er en gammel tradition, der er kommet tilbage for at blive.”

har brugt den grønlandske mytologi
og alle dens farverige væsner.

Maria Bach Kreutzmann dimitterede i 2012 fra The Animation
Workshop i Viborg som Bachelor
of Arts in Character Animation C G Artist (Computer Graphic artist). Siden har hun arbejdet i både
spil- og reklamebranchen i Danmark og
England. I 2017 flyttede hun tilbage til Nuuk og har
siden da arbejdet i det grønlandske film-, kultur- og
litteraturlandskab via sin virksomhed Glaciem House.

Om kunstneren
Maria Bach Kreutzmann er opvokset i Nuuk. Siden
sin barndom har hun været fascineret af monstre.
I mange af sine personlig og kunstneriske projekter
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Maria Bach Kreutzmann. Privatfoto.

NU kan du bestille den!
Bogen ’Grønland Under Anden Verdenskrig – set med grønlændernes øjne.
Fortalt gennem frimærker 2016 – 2020’
Denne bog har været længe undervejs. Oprindeligt skulle den være udkommet i
2020. Men nu er den her endelig.
Bogen indeholder beretningen om Grønland under Anden Verdenskrig - set med
grønlændernes øjne. Hovedkilden til bogens tekst er Jens Henrichs Ph.d-afhandling
fra 2010 ’Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, 1932 - 64’.
Bogen indeholder desuden førstedagsstemplede eksemplarer af alle ti frimærker
fra serien, ’Grønland Under Anden Verdenskrig - set med grønlændernes øjne’.
Disse ti frimærker blev udgivet i Grønland fra 17. oktober 2016 til 18. maj 2020.
Bogen er derved, i sig selv, en komplet samling af denne historiske frimærkeserie.
Alle ti frimærker i serien - og derved også i bogen - er skabt af kunstneren Naja
Rosing-Asvid. Sin grundviden om emnet skaffede hun via sit daværende arbejde
med udstillinger på Grønlands Nationalmuseum i Nuuk. I hendes arbejde med
frimærkerne stillede både Grønlands Nationalmuseum og Arktisk Institut det billedmaterialerne til rådighed, som indgår i frimærkerne. Naja Rosing-Asvid indhentede desuden førstehånds 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.
Bogen er udgivet i fire separate sprogversioner. Vælg mellem dansk, engelsk,
grønlandsk og tysk sprogversion.

Varenr. 01550051
46 sider. Hardback.

Pris kr. 199,00
plus ekspeditionsgebyr

Kan bestilles på www.stamps.gl eller hos vores Service Center
på tlf. +45 7026 0550, email: mail@stamps.gl
Greenland Collector |
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Slutsalg pr. 30. november 2021
Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. november 2021, såfremt de ikke forinden meldes udsolgt.
Eventuelle restoplag vil blive makuleret.
Produkt

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør / Pris

Frimærke

Fisk i Grønland I 1/2 – Blåhvilling

01100650

21.01.2019

DKK 2,00

Frimærke

Fisk i Grønland I 2/2 – Håising

01100651

21.01.2019

DKK 30,00

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler III 1/2

01106652

21.06.2019

DKK 26,00

Frimærke

Gamle grønlandske pengesedler III 2/2

01106653

21.06.2019

DKK 56,00

Frimærke

10-året for selvstyre i Grønland

01100659

21.06.2019

DKK 11,00

Frimærke

FN’ dag for oprindelige folk

01100660

09.08.2019

DKK 14,00

Frimærke

FN’ postdag

01100661

09.10.2019

DKK 17,00

Miniark

Fisk i Grønland II

01106650

21.01.2019

DKK 32,00

Miniark

Gamle grønlandske pengesedler IV

01106671

28.02.2020

DKK 26,50

Miniark

Fisk i Grønland III

01106672

28.02.2020

DKK 35,00

Souvenirmappe

Sepac 2019 – Historic Homes of Europe

01303089

12.09.2019

DKK 125,00

Souvenirmappe

Grønland under 2. verdenskrig V

01303090

18.05.2020

DKK 67,00

Årsmappe

Årsmappe 2018

01304018

22.10.2018

DKK 721,00
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Hold din samling KOMPLET

NYT juleophæng

– abonnér på Grønlands årsmapper!

– nummer ni i rækken!

plar af
et eksem
Indeholder
rker og
æ
im
fr
23
alle årets
et 2021.
iark fra år
alle 5 min

TUSASS Greenland fortsætter traditionen med et flot sæt juleophæng,
samlet i et flot omslag
Juleophæng nr. 9 bliver således udgivet den 9. november 2021. Det er et
nyt, smukt sæt bestående af fire stykker letvægts juleophæng – i guldbelagt
messing - til juletræet. Med årstallet 2021 indgraveret.
Udover alle 23 frimærker udgivet i årets løb, indeholder årsmappen
samtlige 5 miniark fra 2021
Igen i år har vi valgt at nedsætte prisen for årsmappen. Det er tredje år i
træk, vi reducerer prisen for vores årsmappe.
At samle på årsmapper fra TUSASS Greenland er den nemmeste måde,
hvorpå du kan samle Grønland eller holde din Grønlandssamling komplet.

Årets sæt á fire stykker juleophæng er skabt af grafikeren Robert Dam, inspireret af Maria Bach Kreutzmanns smukke julefrimærker anno 2021.
Juleophæng nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 fra de foregående år kan stadig bestilles.
Du kan også tegne abonnement på juleophæng fra Grønland. Varetypen er
530. Brug bestillingskuponen, som hører til dette nummer af bladet eller
kontakt vores Service Center.
Start dit samleområde på Grønland juleophæng nu - og modtag alle 9 årgange:

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

Tegn abonnement på Grønlands juleophæng og modtag i første forsendelse
alle 9 ophæng (2013-2021). Normalpris DKK 1.113,75 for alle 9 sæt. Spar 20%.

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

Efterfølgende sender vi dig hvert år automatisk årets juleophæng, så snart
det er udkommet.

Årsmappe 2021
Varenr. 01304021

9 juleophæng 2013-2021

Pris: DKK 676,00

Pris: DKK 891,00

Pris: DKK 123,75

Udgivelsesdag: 9. november 2021

Varenr. 01520801

Varenr. 01530768

Juleophæng 2021

Greenland Collector |
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NYT fra TUSASS Greenland

Det er ikke første gang, at virksomheden skifter navn. Tusass er det 20. navn,
som virksomheden, der har rødder omkring 150 år tilbage i tiden, er blevet kaldt. I
den kommende tid vil virksomhedens logo og navneskilte løbende blive udskiftet.
Ændringen betyder, at brandet POST Greenland er ændret til TUSASS Greenland. Det er under dette brand eller navn, at de grønlandske frimærker fremover
bliver udgivet. Ellers er der ingen ændringer.

TELE-POST har skiftet navn til TUSASS
Tusass er ikke et ukendt navn i virksomhedens historie. Navnet blev først introduceret for 20 år siden som en taletidstjeneste.
”Værdierne i vores nuværende Tusass tjenester betyder, at de er enkle, gennemskuelige og kundevenlige. Nu ønsker vi at omsætte det til hele organisationen,
hvorfor vi får dette nye og mere tidssvarende navn.” udtalte
Stine Bosse, bestyrelsesformand i Tusass og understregede:
“I dag forventer vi at have adgang til hele verdens informationer, varer, produkter, tjenester og oplevelser med et klik.
Den afstand, som før blev målt i kilometer, bliver nu målt i
dage, minutter, sekunder og millisekunder.“
Kristian Reinert Davidsen, CEO i Tusass, tilføjer: ”Tusass er
et godt grønlandsk ord, som er nemt at sige og huske, både
herhjemme og i udlandet. Det er et navn, som vi alle kender,
som nu får en ny og bredere betydning.”
Ny epoke og strategi

lingsstempel med.

Salon d’automne
Paris

4.-7.11.2021

4.-7.11.2021

Adm. direktør
Kristian Davidsen.
Foto: TUSASS.

Kristian Reinert Davidsen, siger: ”Tusass kommer til at fokusere på et stærkere netværk og bedre kundeoplevelser, når
det kommer til både kommunikation og logistik. I fremtiden
vil tilgangen med løbende produktforbedringer og prisnedsættelser fortsætte.”
”Derudover vil bæredygtighed og sikkerhed være i centrum,
både ift. investeringer og i dagligdagen hos Tusass, hvor vi
arbejder med at bringe verden tættere på os – og os tættere
på hinanden.” slutter bestyrelsesformanden Stine Bosse.

| Greenland Collector

Det sker i dagene 4. - 11. november 2021. Vi har dette udstil-

Salon d’automne
Paris

Tusass har en klar strategi frem til 2024, der bl.a. er centreret omkring, at virksomheden er til for hele landet, og at
alle, der ønsker det, skal med i den digitale udvikling.
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Vi deltager i ’75 ans du Salon Philatélique
d’automne’ i Paris.

13112021

Det nye brand markerer starten på en ny epoke med mange spændende planer
for Tusass med fokus på Grønlands digitale fremtid.

Bestyrelsesformand
Stine Bosse.
Foto: TUSASS.

Som kunde vil du fortsat kunne bestille dine frimærker online på www.stamps.gl,
ligesom du fortsat kan henvende dig til vores Service Center på mail@stamps.gl
eller telefon +45 7026 0550.
PARIS 2021

Mød Grønland på ’Frimærke, brev & postkort Messe 2021’ lørdag den 13. og søndag den
14. november 2021 i Valby-Hallen, Julius Andersens Vej 3,
2450 København.
TUSASS Greenland vil være repræsenteret med vores velkendte stand samt personale fra vores Service Center i Danmark.

Frimærke-, brev- &
postkortmesse 2021
København

13.-14.11.2021

Frimærke-, brev- &
postkortmesse 2021
København

13.-14.11.2021

Læs om næste gang...
• Frimærkeprogrammet 2021
• VIND 10.000 kroner - vælg årets grønlandske frimærke 2021
• H.M. Dronningens 50-års jubilæum
• H.K.H. Kronprinsessen fylder 50 år
• Skole-sparemærker på frimærker, del III
• Og meget mere

Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
TUSASS 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 TUSASS 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 TUSASS 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: TUSASS 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 TUSASS Greenland, skal være TUSASS 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:

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
TUSASS 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 TUSASS 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 TUSASS 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.

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

Udgiver: TUSASS Greenland

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

Layout: DAMgrafisk.dk

Redaktion, ansv.: Pertti Frandsen

Forsidefoto: Aqqalu Rosing-Asvid
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Frankeringsmærker, et sæt à 4 styk
Varenr.:
Udgivelsesdag:
Værdier:
Trykkeri:
Papir:
Farver:
Tryk:
Format:

01700065
9. november 2021
Fra 17,00 kr. til 100 kr. med spring på 25 øre
Limo Labels A/S
Hvidt topthermo E 80 g.
CMYK
UV Flexo
55.00 mm x 22.50

Grønlandske sælunger pryder dette nye
sæt af fire frankeringsmærker 2021.
De fire fotos af sælungerne er alle optaget af
Aqqalu Rosing-Asvid. Han er Ph.d. forsker
ved Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut i Nuuk. I en længere årrække har han
arbejdet med forskning, der hovedsageligt
vedrører isbjørne og sæler ved Grønland. I
2011 udgav han bogen ’Grønlands Sæler’ på
forlaget Ilinniusiorfik.
Både postfriske og stemplede frankeringsmærker kan bestilles. Du kan selv fastsætte
værdien på frankeringsmærket - forudsat
den er mindst DKK 17,00 pr. mærke.
Det er udelukkende muligt at få dem afstemplet med almindeligt dagstempel (3913 Tasiilaq). Bestil på www.stamps.gl/ eller kontakt vores
Service Center.
Bestiller eller abonnerer du på førstedagskonvolutter frankeret med vores
frankeringsmærker, bliver TUSASS Greenlands bomærkekonvolut anvendt.
4 x FDC/1. Varenr. 01701065. DKK 92,00
1 x FDC/sæt. Varenr. 01702065. DKK 74,00

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

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
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
301
303

Frimærker med tema
Firblokke med tema
Halvark med tema
Helark med tema
Øvre marginal med tema
Nedre marginal med tema
Miniark med tema
FDC/1 med tema
FDC/4 med tema
FDC/Sæt med tema
FDC/Miniark med tema
Frimærkehæfte med tema
Souvenirmappe med tema

Enkelte frimærker
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
5 frimærker per halvark.
10 frimærker per helark.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.
Serie af frimærker i illustreret mappe

Temaer
Tema Id
1 Europa · 2 Royalt · 3 Transport · 4 Natur · 5 Videnskab · 6 Kunst · 7 Jub./Begiv. · 8 Stålstik
Varetypeforklaring/Abonnement i sæt
610
Frimærker i sæt
611
Firblokke i sæt
612
Halvark i sæt
613
Helark i sæt
614
Øvre marginal i sæt
615
Nedre marginal i sæt
616
Miniark i sæt
621
FDC/1 i sæt
622
FDC/4 i sæt
623
FDC/Sæt i sæt
624
FDC/Miniark i sæt
205
FDC/1 Årssæt
631
Frimærkehæfter i sæt
633
Souvenirmappe i sæt
520
DAVO-Sider
530
Juleophæng
304
Årsmappe
700

Frankeringsmærker

701

FDC/1 Frankeringsmrk.

702

FDC/Sæt Frankeringsmrk.

703

Frankeringsmærker, udstilling

704

FDC/1 Frankeringsmrk., udstilling

705
706

FDC/Sæt Frankeringsmrk.,
udstilling
Frankeringsmærker, GL01

707

FDC/1 Frankeringsmrk., GL01

708

FDC/Sæt Frankeringsmrk., GL01

Enkelte frimærker.
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
5 frimærker per halvark.
10 frimærker per helark.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
Samtlige FDC/1 udgivet i løbet af et kalenderår, indpakket i gennemsigtig plast.
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.
Serie af frimærker i illustreret mappe.
Tillægsblade (med klemlommer) til DAVO-luksusalbum, ”Grønland”.
Et sæt bestående af 4 styk letvægts guldfoliebelagte ornamenter.
Et helt års udgivne enkeltfrimærker og miniark samlet i illustreret mappe. NB:
Frimærkehæfter er ikke inkluderet.
Sæt af fire frankeringsmærker med forskelligt motiv, alle med den gældende
valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.
Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
i et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke i et sæt,
afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
Sæt af fire frankeringsmærker fra GL01-maskinen med udstillingspåtryk, alle
med den gældende valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.
Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
fra sættet ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke fra sættet
ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
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.
Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne
fra sættet ovenfor, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
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.

