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Royalt guldbryllup
1967 – 2017

Gengivelse af kunstværket, som er anvendt til frimærket 01100606. Skabt af Buuti Pedersen.

EUROPA-frimærker 2017 - til temaet Slotte
af Peder Friis Sørensen
Siden 1995 har Buuti Pedersen skabt frimærker for
POST Greenland. Hun er således kvinden og kunstneren bag vores to EUROPA-frimærker i 2017. Det fælles
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tema i PostEurop er: Slotte. Hvordan Buuti løser denne
kunstneriske opgave i en grønlandsk kontekst, glæder
vi os over at afsløre med disse to frimærker. De udkommer i helark og småark trykt på gummieret papir,
og i et selvklæbende hæfte.

Af Buuti Pedersen
Vores land er storslået på natur, men vi har ingen slotte. Årets EUROPA-frimærke kunne derfor forekomme
udfordrende. Men vi ved fra eventyr, at der findes is-

slotte, og det er de store kæmper, som vi ser flyde
på vandet, der inspirerer. I morgenlys og om natten
i nordlysets skær.
Isfjelde er fascinerende. De er – selv om vi ved de er
hvide – utroligt varierede i farverne, alt efter om man
ser dem først på dagen eller i det sidste aftenlys. Det
samme isfjeld kan gå fra den hvideste hvide til den
dybeste blå farve. Og hvis det har et hul igennem, så
kan det ligne en dør til paradiset, med lyset der skinner igennem det.

EUROPA-frimærkit 2017

Om kunstneren

Nunatta pinngortitaa nalissaqanngilaq, naak nunatsinni illussaarsuaqanngikkaluartoq. Taamaammat ukioq manna EUROPA-frimærkiliornermut
tunngatillugu unammillernartoqarsimavoq. Oqaluttualiani arlalinni nalunngilarput illussaarsuaqartartoq sikunik sanaajusunik, tassaappullu taakkua
imartatsinni takusartakkatsinnik iluliarsuarnik isiginnaartilluni isumassarsiarineqartartut. Iluliarsuit, ullaap tungaani qaamanerup unnukkaangallu
arsarnerit qaamanerisa allapalaalersortutullusooq ittarpaat. Nalunngilarput iluliarsuit qaqortuusut, taamaakkaluartoq qaamanerit allanngorarnerisa
qalipaataat allanngorartittarpaat. Iluliarsuaq ullup aallartinnerani qaqoqqissaartumik qalipaateqariarluni ullup ingerlanerani tungujortumik
kusanartumik qalipaatinissinnaasarpoq. Iluliarsuaq putoqarsimagaangami taanna allaaneq ajorpoq paradisimut isaariaq - tassaavoq qaamanerup
pilersitsinera.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Nassiussat akii • Allakkat
Buuti Pedersen
Posttakster • Breve

Buuti Pedersen er født i Qaqortoq i 1955. Uddannet
fra skolen for brugskunst København. Hun arbejder med malerier, glas og sølvdesign. Kunstværkerne varierer fra frimærker til kirkeudsmykning.
Medlem af den grønlandske kunstnersammenslutning KIMIK.
EUROPA-frimærker 2017

Oqimaassuseq

Kal. Nun.

Europa*

Nunat allat**

Vores land er storslået på natur, men vi har ingen slotte. Årets EUROPAannerpaamik
frimærke kunne derfor forekomme udfordrende. Men vi ved fra eventyr, at
Vægt højst Grønland
Europa* Øvr. udland**
der findes isslotte, og det er de store kæmper, som vi ser flyde på vandet,
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der inspirerer. I morgenlys og om natten i nordlysets skær. Isfjelde er
100 g
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fascinerende . De er - selv om vi ved de er hvide - utroligt varierede i
250 g
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farverne, alt efter om man ser dem først på dagen eller i det sidste aftenlys.
500 g
69,00
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Det samme isfjeld kan gå fra den hvideste hvide til den dybeste blå farve.
1.000 g
108,00
138,00
265,00
Og hvis det har et hul igennem, så kan det ligne en dør til paradiset, med
lyset der skinner igennem det.
2.000 g
145,00
202,00
365,00
Med venlig hilsen
* Taakkununnga ilaallutik / Herunder Danmark, Island og Færøerne
Buuti Pedersen
** Taakkununnga ilaalluni / Herunder Canada

01100606
EUROPA – Slotte 1 1/2
Valør: DKK 15,00
Udgivelsesdag 15. maj 2017
40 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G-liggende
Kunstner: Buuti Pedersen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100607
EUROPA – Slotte 1 2/2
Valør: DKK 16,00

01107606 Småark 1
EUROPA – Slotte 1 1/2
Pris: DKK 135,00

01107607 Småark 2
EUROPA – Slotte 1 2/2
Pris: DKK 144,00

Frimærkinut mappersagaq nr. 25
Frimærkehæfte nr. 25

DKK 186,00

Kalaallit Nunaat
Grønland

01301225
Frimærkehæfte nr. 25
EUROPA 2017 – Slotte
Pris: DKK 186,00
Udgivelsesdag: 15. maj 2017
Papir: AE419, Avery 92g, 100g bagpapir, s20000n lim
Hæftet er trykt på selvklæbende papir. Det indeholder
6 styk af hvert af de to EUROPA-frimærker 2017.
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Årets frimærke 2016 er kåret – 10.000 kroner i hovedpræmie gik til en samler fra Danmark
af Hjørdis Viberg

Årets Grønlandske Frimærke 2016 blev frimærket G579. Frimærkesamlere fra hele verden stemte på deres
favorit blandt de 24 frimærker, som POST Greenland udgav i 2016.
Det smukke frimærke, der fik flest stemmer, udkom 18.01 2016. Vinderfrimærket, Årstider, er et sommerfoto
fotograferet af Mads Pihl.
Vinderen af hovedpræmien i afstemningskonkurrencen på 10.000 kroner blev Per Svensson.
POST Greenland ønsker vinderen hjerteligt tillykke. De ti heldige vindere af ekstrapræmien, en årsmappe
fra 2016, er:
• Krister Isberg, Finland

Vinderfrimærket: G579.

• Hans Júrgen Fink, Tyskland
• Monica Larsson, Sverige
• Kjell Arne Haavaldsen, Norge
• Jean Claude Drouhin, Frankrig
• Yves Murie, Frankrig
• Per Rasmussen, Danmark
• Cristiano Kroeff, Brasilien
• Kim Nielsen, Sverige
• John Stolpe, Danmark
Hjerteligt tillykke til alle vindere. Og varmt tak til alle, som deltog. Valget af ’Årets Grønlandske Frimærke
2016’ foregik i perioden 1. december 2016 til den 1. marts 2017. Afstemningen kørte her i Greenland Collector, på www.stamps.gl - og på www.facebook.com/stamps.gl.
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Rudi Bisgaard Kofoed fra POST Greenland Filatelia forestår udtrækningen.

Øde stationer – ny serie
”Øde stationer” er titlen på en ny serie på i alt seks
frimærker, der sætter fokus på den historie, som anlæggene på de øde stationer rundt om i Grønland kan
fortælle os i dag.
Til at fortælle historien om de øde stationer på frimærke har vi allieret os med blandt andre Grønlands
Nationalmuseum & Arkiv og flere kunstnere. Specielt
tak til arkitekt og museumsinspektør Inge Bisgaard
fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.
Første del af serien består af to frimærker skabt af
Lisbeth Karline Poulsen.

Af Lisbeth Karline Poulsen, kunstner
Det er altid en fornøjelse at få lov til at udarbejde frimærker, da de tit og ofte har et tema, man kan udvikle
på. Dette tema om øde stationer har været noget af
en udfordring på mange måder. Først: Hvad er en øde
station? Hvad kendetegner disse? Da jeg ikke selv har
mulighed for at se dem med egne øjne.
Derfor havde jeg brug for at få en personlig kontakt til
nogen, der havde været der selv, set det med egne
øjne, høre hvad de havde taget med sig. Hvad var unikt
for stedet og meget mere, før jeg kunne finde en indfaldsvinkel til værkerne….
Det, jeg fandt frem til, er, at der for eksempel ved
Flådstationen Grønnedal var et kæmpe sammenhold
og glæde forbundet med stedet. Mange har henvendt
sig og hjulpet med billeder og historier. Tak.
Ikateq i Østgrønland var en helt anden historie, da den
ikke var beboet særlig længe. Google hjalp mig. Her
fandt jeg en masse billeder af de over 20.000 tønder,
der er efterladt på stedet. Dette blev min inspiration, da
de selv udgør et mønster eller repetition i sig selv, og
de fortæller deres egen historie, en historie vi må tage
med os ud i verden.

Ikateq-basen nord
for Tasiilaq blev
endeligt rømmet
i 1947. Foto: POST
Greenland ©

01100608
Øde Stationer I 1/2
Flådestationen Grønnedal
Valør: DKK 5,00
Udgivelsesdag: 15. maj 2017
40 mærker pr. ark
Ydre mål: 28.80 mm x 40.00 mm
Format: G - stående
Kunstner: Lisbeth Karline Poulsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100609
Øde Stationer I 2/2
Ikateq-basen
Valør: DKK 14,00
Ydre mål: 40.00 mm x 28.8 mm
15052017B
Format: G - liggende

Flådestationen Grønnedal i Kangilinnguit blev rømmet af Forsvaret i 2014. Der er dog
konkrete planer om, at stationen skal bemandes igen. Foto: POST Greenland ©
Om kunstneren
Lisbeth Karline Poulsen er født 1981 i Nanortalik,
opvokset i Danmark og i Grønland. Efter gymnasiet tog hun på Kunstskolen Nuuk og fortsatte sit
kreative studie på Århus Kunstakademi fra 2005
til 2009.
Hun har lavet flere frimærker for POST Greenland,
blandt andre de meget populære og stadig flittigt
anvendte sæt af fire frimærker med den kvindelige grønlandske nationaldragt, som udkom i januar
2016.
Foto: Rebecca Gustafsson / Visit Greenland.
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Sepac-frimærket 2017 – lokal brugskunst
af Pertti Frandsen

Årets Sepac-frimærke udgives i henhold til temaet
”Lokal brugskunst”. De 13 medlemmer af de små
europæiske postvæsners sammenslutning vælger
alle i 2017 at udgive frimærker i denne serie – til samme fælles tema. Vores Sepac-frimærke udkommer
som altid i helark og trykkes i offset.
En stor del af Grønlands befolkning er afhængig af havets ressourcer, herunder sælfangst.
Der er ifølge WWF omtrent 12 millioner sæler i havet
omkring Grønland, især grønlandssæler og ringsæl. Det
tal er så stort, at den årlige fangst på mellem 150.000
og 200.000 sæler langtfra truer bestanden, mener
WWF.

tradition for at bruge hele dyret, når det er nedlagt.
Derved er der tale om en rig kulturel arv, som ofte kan
kombineres med æstetisk smukke skindvarer.
Sælskindsfrakken, som ses på frimærket, er kreeret af
Isaksen Design for Great Greenland. Fotografiet, som er
gengivet på frimærket er taget af Michael Tonsberg til
en kollektion for 7 – 8 år siden. Fotoet er anvendt med
venlig tilladelse fra Isaksen Design og Great Greenland.
Specielt tak til kreativ direktør i Isaksen Design, Nickie
Isaksen, samt salgschef Amma Knudsen og administrerende direktør i Great Greenland, Ditte Sorknæs.

15052017D
01100612
Sepac – lokal brugskunst
Valør: DKK 15,00
Udgivelsesdag: 15. maj 2017
40 mærker pr. ark
Ydre mål: 28,80 mm x 40,00 mm
Format: G - stående
Fotograf: Michael Tonsberg
Trykmetode: Offset
Papir: TR4
Sepac-mappen 2017 med ét postfrisk eksemplar
af alle 13 medlemslandes frimærker udkommer
til september. Abonnenter vil modtage den i
årets sidste abonnement af 27. oktober.

Der er i Grønland lang tradition for, at kødet spises, og
godt halvdelen af skindene bruges lokalt. Sælfangst i
Grønland er dog langt mere end mad på bordet og penge i husholdningen. For i Grønland er der lang og stolt

Om kunstneren
Fotografen Michael Tonsberg er en del af ERIK BJØRK & KOMPAGNI
A/S i København.
Han arbejder både med portrætfotos og affotograferinger af kunstværker, blandt andet på Danmarks Nationalmuseum i København.
Skindproduktion i 2015. Gengives med venlig tilladelse fra Great Greenland ©
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Læs mere på www.erikbjorn.dk

Gamle grønlandske pengesedler
15052017C
– ny serie
af Pertti Frandsen
I starten af 1900-tallet anvendte KGH, Kongelige Grønlandske Handel, særlige pengesedler. Disse var fremstillet i stentryk og havde gyldighed på handelsstederne i Grønland.
Bertil Skov Jørgsen er kunstneren, der har tegnet og
graveret denne serie. Frimærkerne trykkes i kombineret offset og lasergravure og udkommer i helark og miniark. Vi starter serien med to frimærker, der gengiver
pengesedler udstedt i 1911. Senere i serien gengives
pengesedler fra senere i 1900-tallet.
Penge som et moderne fænomen blev på det nærmeste kastet ind i det grønlandske samfund i begyndelsen af det 19. århundrede. I 1803 påbegyndte man en
egentlig trykning af grønlandske kreditsedler i København, som efterfølgende blev transporteret med skib
til Nuuk for at afhjælpe bytteøkonomiens transaktionsomkostninger. Eller sagt på en anden måde: For at
komme tuskhandel til livs.
Danskernes tiltro til, at grønlænderne kunne håndtere
penge på en ”ordentlig” og rationel måde var ganske
begrænset. Fra dansk side nedsatte man i 1863 en
kommission, der skulle afklare de grønlandske handelsforhold. Et af kommissionens forslag gik bl.a. ud på
at afskaffe de cirkulerende kreditsedler. Ifølge kommissionen var kreditsedlerne en uhensigtsmæssig pengeform i det grønlandske samfund, fordi sedlerne, i modsætning til værdifulde metalmønter, ikke tilskyndede
den lokale befolkning til opsparing.
Da den senere nationalbankdirektør Moritz Levy i 1872,
under en forhandling om den skandinaviske møntunion, tilfældigt kom ind på spørgsmålet om grønlæn-

dernes forhold
til pengesedler,
valgte han at
gengive følgende
anekdote. Under sit
arbejde med at reformere det grønlandske
seddelvæsen var Levy blevet bekendt med, at ”Der i Grønland cirkulerede sedler,
og at Grønlænderens opbevaringssted for de Sedler
han fik, var hans Støvler, og naar Sedlerne da efterhaanden havde faaet en saadan sammenæltet Form,
at de begyndte at genere, saa vendte Grønlænderen
blot Støvlerne, og brød sig ikke mere om sedlerne i den
skikkelse de havde”.
De danske politikere mente således ikke, at den lokale befolkning respekterede og værdsatte papirpengene tilstrækkeligt til at behandle dem på en rationel
sparsommelig måde. Spørgsmålet om at afskaffe kreditsedlerne for at stimulere den interne økonomiske
udvikling i Grønland blev også diskuteret i et kommissionsarbejde i 1906. Resultatet blev dog, ligesom ved
tidligere lejligheder, at man fra dansk side valgte at
beholde det særlige grønlandske pengesystem.
Kilde: ”Penge og national identitet i Grønland – et blik
på den grønlandske pengehistorie”, af Anders Ravn
Sørensen

01100610
Gamle grønlandske pengesedler I 1/2
Valør: DKK 20,00
Udgivelsesdag: 15. maj 2017
20 mærker pr. ark
Ydre mål: 44,00 mm x 35,00 mm
Format: I - liggende
Kunstner og typografi: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombineret lasergravure og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

01100611
Gamle grønlandske pengesedler I 2/2
Valør: DKK 39,00
Ydre mål: 52,00 x 35,00 mm
Format: J - liggende

Beretningen om de gamle grønlandske pengesedler
fortsættes, når vi i 2018 udgiver de næste to frimærker
og miniark i serien.

Om kunstneren
Bertil Skov Jørgensen er født i Kolding i 1968. Han er uddannet på Det
Kongelige Danske Kunstakademi og har siden 2006 stået i gravørlære hos
Martin Mörck. Siden 1992 har han flittigt deltaget i mange udstillinger i
Danmark.
I 2000 debuterede han på frimærke for Post Danmark og i 2009 udkom
hans første frimærke for POST Greenland. I 2013 skabte han 75-års jubilæumsfrimærket for POST Greenland. Læs mere på www.bertilskov.dk.

01106610. Miniark
Gamle grønlandske pengesedler I 1/2
Valør: DKK 20,00

Foto: Carsten Andersen ©
01106611. Miniark
Gamle grønlandske pengesedler I 2/2
Valør: DKK 39,00
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1967 – 2017
Prinsesse Margrethe og grev Henri de Laborde de Monpezat vinker til folkemængden foran Amalienborg Slot i København efter brylluppet den 10. juni 1967. Foto: Scanpix ©

Royalt guldbryllup 1967 – 2017 – fællesudgivelse
af Pertti Frandsen
Den 10. juni 2017 kan vort højt elskede regentpar fejre
guldbryllup. POST Greenland, Posta Faroe Island og PostNord Danmark glædes over at kunne markere dette royale
guldbryllup med denne fællesudgivelse i Rigsfællesskabet.
Hvert af de tre postvæsner udgiver således et smukt miniark
med samme portrætfoto af regentparret. Miniarket er skabt
af kunstneren Jakob Monefeldt efter fotoforlæg af Torben
Eskerod.
POST Greenland har valgt også at udgive frimærket i helark
á 20 mærker samt i en stilfuld souvenirmappe, hvor vi har
lagt os tæt op af det mappedesign, som vores nordatlantiske
kolleger fra Posta Faroe Island meget venligt har stillet til
rådighed for os.
Da Dronning Margrethe og prins Henrik blev gift for 50 år siden,
varede bryllupsfestlighederne i godt to uger. De to mødtes i
London i 1965, imens Dronning Margrethe dengang studerede
på London School of Economics. To år senere, den 10. juni 1967,
blev den danske tronfølger, Prinsesse Margrethe af Danmark,
viet til sin franske diplomat, grev Henri de Monpezat. Det skete
i Holmens Kirke i København. Bryllupsrejsen gik til London og
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Istanbul, imens Færøerne og Grønland var målet for det nygifte
pars næste rejse.
Dronningen besøgte dog allerede for 57 år siden Grønland for
første gang. Her var hun - i sin egenskab af tronfølger - blandt
andet med til at indvie Margretheskolen i Upernavik. Det skete
den 12. juni 1960. Dengang var Dronningen blot 20 år. Siden er
det blevet til mange Grønlandsbesøg, fra 1967 i selskab med
sin mand, som efter brylluppet i 1967 blev kendt som Prins
Henrik - både i Danmark, på Færøerne og i Grønland.
Senere, da parret fik prinserne Frederik og Joachim, og snart
tog dem med til Grønland, blev hele den royale familie omgivet af varme og glæde over alt, hvor de viste sig i det langstrakte land mod nord. Derved fulgte Dronningen og Prinsgemalen det spor, som dronningens far og farfar, Kong Frederik
IX og Kong Christian X, havde lagt med deres Grønlandsbesøg.
Derigennem knyttedes og styrkedes de varme bånd imellem
kongehuset og Grønland, som eksisterer den dag i dag. Og følelserne er gengældte. Overalt i Grønland bliver Dronningen,
Prinsgemalen, Kronprinsen, Kronprinsessen og deres børn ved
hvert besøg mødt med stor varme og begejstring. For Dronnin-

HM Dronningen og HKH Prinsgemalen i
deres grønlandske nationaldragter. Fotoet
blev taget under fejringen af tusindåret
for indførelse af kristendom i Grønland,
den 16. Juli 2000 i Qassiarsuk, Sydgrønland. Foto: John Rasmussen ©

15052017E

gen er og bliver grønlændernes Dronning Margrethe, Prinsgemalen er og bliver grønlændernes Prins Henrik, og hele kongehuset er også
grønlændernes kongehus.
På de mange rejser, som regentparret har
været på sammen til Grønland, har Prins Henrik gennem årene erhvervet sig smukke grønlandske kunstgenstande. ”Det er genstande, jeg
har indsamlet igennem næsten 50 år. Jeg besøger
Grønland regelmæssigt og opdagede Grønland i 1967, da
jeg blev gift”, sagde en tydelig glad prins Henrik ved en udstilling i Frankrig i
august 2015.
Regentparrets seneste Grønlandstogt var i sommeren 2015, hvor det blev en
ny folkefest. I Grønland ser vi også frem til fejringen af vort elskede regentpars guldbryllup den 10. juni 2017. Hendes Majestæt og Hans Kongelige Højhed
længe leve!

01100613
Royalt guldbryllup
Valør: DKK 50,00
Udgivelsesdag: 15. maj 2017
20 mærker pr. ark
Ydre mål: 40,00 x 40,00 mm
Format: K
Kunstnere: Torben Eskerod og Jacob
Monefeldt
Trykmetode: Offset

01303079
Souvenirmappe
Royalt guldbryllup
Pris: 150,00
Indeholder ét postfrisk eksemplar
af de tre miniark fra h.h.v. POST
Greenland, Posta Faroe Island og
PostNord Danmark.

01106613 Miniark
Royalt guldbryllup
Pris: DKK 50,00
Format: 130,00 x 75,00 mm
Trykkeri: Cartor Security Printing,
Frankrig

Slutsalg pr. 30. juni 2017
Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. juni 2017,
såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.
Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Moderne kunst IV 3/3

01100438

18.01.2010

DKK 50,00

Frimærke

75-års jubilæum

01100520

17.09.2013

DKK 20,00

Frimærke

Ekspedition XII 1/2

01106545

01100545

DKK 9,00

Frimærke

Ekspedition XII 2/2

01100546

20.10.2014

DKK 30,50

Frimærke

Fangerliv II 2/2

01100551

19.01.2015

DKK 19,00

Frimærke

Regionale grønlandske
sange II 2/2

01100553

19.01.2015

DKK 49,00

Frimærke

Minedrift VI 2/2

01100556

19.01.2015

DKK 18,50

Frimærke

EUROPA 2015 1/2

01100558

13.05.2015

DKK 12,50

Frimærke

EUROPA 2015 2/2

01100559

13.05.2015

DKK 14,00

Frimærke

Flyserie V 1/3

01100560

13.05.2015

DKK 1,00

Frimærke

Flyserie V 2/3

01100561

13.05.2015

DKK 34,50

Frimærke

Flyserie V 3/3

01100562

13.05.2015

DKK 45,00

Frimærke

Sepac ”Gaypride”

01100565

13.05.2015

DKK 11,00

Frimærke

Grønlandsk arkitektur I 1/2

01100566

19.10.2015

DKK 2,00

Frimærke

Grønlandsk arkitektur I 2/2

01100567

19.10.2015

DKK 33,50

Frimærke

Grønlandsk arkitektur II 1/2

01100568

19.10.2015

DKK 10,00

Frimærke

Grønlandsk arkitektur II 2/2

01100569

19.10.2015

DKK 26,00

Frimærke

Vedvarende energi 1/2

01100570

19.10.2015

DKK 13,50

Frimærke

Vedvarende energi 2/2

01100571

19.10.2015

DKK 37,50

Frimærke

Jul 2015 1/2

01100572

19.10.2015

DKK 11,00

Frimærke

Jul 2015 2/2

01100573

19.10.2015

DKK 12,50

Frimærkehæfte nr. 23

01301223

13.05.2015

DKK 159,00

Julefrimærkehæfte nr. 20

01301120

19.10.2015

DKK 141,00

Souvenirmappe

Ekspedition XII

01303068

20.10.2014

DKK 39,50

Souvenirmappe

Sepac 2015

01303070

15.09.2015

DKK 120,00

01304013

21.10.2013

DKK 567,50

Årsmappe 2013
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NYT fra POST Greenland
Udstillinger og messedeltagelse

Oplagstal pr. 30. november 2016
Fra vores slutsalg af 30. november 2016 kan vi oplyse følgende oplagstal.

Frem til udgangen af september 2017 vil POST Greenland deltage i disse samlerbegivenheder:

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato Valør

Oplagstal

Frimærke. Minedrift III/1

01100490

07.05.2012

kr. 0,25

61.956

Frimærke. Flyserie III 2/2

01100522

21.10.2013

kr. 28,00

86.012

Frimærke. Grønlandske sange I 1/2

01100526

20.01.2014

kr. 5,00

61.940

Frimærke. Tillægsværdi, Hjemløse

01100531

20.01.2014

kr. 11,00

41.102

Frimærke. Moderne kunst VIII 2/3

01100537

11.06.2014

kr. 24,00

39.645

Frimærke. Moderne kunst VIII 3/3

01100538

11.06.2014

kr. 30,50

37.141

Frimærke. Landbrug i Grønland
III 1/2

01100539

11.06.2014

kr. 21,50

57.781

Frimærke. Landbrug i Grønland
III 2/2

01100540

11.06.2014

kr. 31,50

56.107

Frimærke. Prins Henrik 80 år

01100541

11.06.2014

kr. 17,50

50.324

Frimærke. Flyserie IV/1

01100544

20.10.2014

kr. 41,00

40.279

Frimærke. Julefrimærke 2014 1/2

01100548

20.10.2014

kr. 10,00

56.661

Frimærke. Julefrimærke 2014 2/2

01100549

20.10.2014

kr. 11,50

58.392

Miniark. Tillægsværdi, Hjemløse

01106531

20.01.2014

kr. 44,00

23.379

Miniark. Norden III, Skibe

01106534

17.03.2014

kr. 21,50

20.613

Souvenirmappe. SEPAC ”Beautiful
Corners 5”

01303066

15.09.2014

kr. 120,00

428

Souvenirmappe. Tillægsværdi,
AWG 2016

01303069

19.01.2015

kr. 48,00

506

• 27. Internationale Briefmarken-Messe, Essen, 11. – 13. maj
• FINLANDIA 2017, Tampere, 24. – 28. maj
• CICE 2017, Beijing, 14. – 17. september
Til hver af de tre begivenheder fremstilles et grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse stempler bedes fremsendt således, at de er POST
Greenland, Filatelia i hænde senest dagen før åbningen af de respektiver messer
eller udstillinger. Send venligst til:
POST Greenland, FILATELIA, Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND.

Essen 2017

02122017

02122017

ESSEN

11.-13.5.2017

FINLANDIA 2017
Tampere

CHINA 2017
Beijing, China

24.-28.5.2017

14.-17.9.2017

Læs om næste gang...
• Tillægsværdi-frimærket 2017 – Kofoeds Skole Nuuk
• Sepac-mappen 2017
• Miljø i Grønland – ny serie
• Fællesudgivelse med fransk antarktisk territorium, TAAF
• Julefrimærkerne 2017
• Juleophæng nr. 5
• Årsmappen 2017
• Optakt til NORDIA 2017
• Og meget mere…
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Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland, Filatelia
Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND
Telefon: (0045) 70 26 05 50 & (00299) 98 11 55
Telefax: (00299) 98 14 32
E-Mail: stamps@telepost.gl
Hjemmeside: www.stamps.gl
Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal
foreligge POST Greenland, Filatelia, 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 giro 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 køb af frimærker sendt 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, Maestro, JCB, VISA, VISA Electron.
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• skema i bestillingskuponen
• betal via www.stampsshop.gl
• tilmeld dig automatisk kreditkorttræk via www.stampsshop.gl
Vejledning kan findes på www.stamps.gl -> Om Filatelia -> Betalingsmuligheder
Automatisk kreditkort træk
Du kan tilmelde dig automatisk kreditkorttræk hos POST Greenland,
Filatelia, hvis du ønsker at benytte dit kreditkort som betalingsmiddel,
når du køber frimærker eller modtager dit abonnement.
Hvis du tilmelder dit kreditkort denne service, vil totalbeløbet automatisk blive trukket, hver gang vi sender din ordre eller abonnementsforsendelse til dig. Alt, du skal gøre, er at oprette dig som
bruger på www.stampsshop.gl, vælge menupunktet ’Konto’ og følge
instruktionen. Så sørger vi for at trække beløbet, når vi sender varerne
til dig.

VIGTIGT
- Det automatiske kreditkort træk vil først være aktivt, når evt. skyldigt beløb er betalt.
- Hvis du får et nyt kreditkort, kreditkort nummer, udløbsdato eller
CVC nummer, skal du afmelde det automatiske kreditkort træk på
www.stampsshop.gl og tilmelde dig igen med de nye informationer.
Vejledning kan findes på www.stamps.gl -> Om Filatelia -> Betalingsmuligheder
Pr. giro:
Danmark: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK
Sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7, 105 06 Stockholm.
Konto 41 45-9.
IBAN: SE9795000099602600041459, BIC (SWIFT code): NDEASESS
Norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift, 0021 Oslo.
Konto 7878.06.55312
IBAN: NO44 78780655312, BIC (SWIFT code): DNBANOKK
Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg, Überseering 26, 22297
Hamburg.
Konto: 541414200 BLZ 200 100 20.
IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC (SWIFT code): PBNKDEFF
Kontant
Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollar (USD) - sendes
som værdibrev.
Pr. postanvisning
IRC Internationale svarkuponer til en værdi af DKK 17,50 pr. stk.
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.
Gebyrer for rekommanderede breve sendt fra Grønland
Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller til Europa
(inkl. Danmark og Færøerne) er DKK 45,00. Eksempel: Postforsendelse
af et rekommanderet brev frankeret med DKK 15,00 koster i alt DKK
60,00. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se www.
telepost.gl.

Ekspeditionsgebyr
Alle abonnementsforsendelser er pålagt et gebyr på 15,00 DKK.
Alle ekspederede bestillinger, som modtages via telefon, fax, e-mail
eller brev, er pålagt et gebyr på 20,00 DKK. Bestillinger, der afgives
via vores hjemmeside www.stamps.gl, er helt FRI for 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 kundens valg. Der må maksimalt
foretages 3 gratis årlige ombytninger à maksimum DKK 100,00 pr.
kunde. Ved en 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 oplysninger bedes du kontakte POST Greenland, Filatelia.
Ekspeditionsgebyr på afstemplinger af gamle frimærker
Pr. modtaget forsendelse indeholdende frimærker til afstempling ved
POST Greenland, Filatelia, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr
på DKK 20,00. Beløbet kan betales via de anførte betalingsmetoder
på denne side: www.stamps.gl
På www.stamps.gl kan man komme tættere på grønlandske frimærker.
Det er muligt at læse Greenland Collector, tilmelde sig 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: Kristian ”Karé” Pîvat, Nataša Fredhøj, Peder Friis
Sørensen, Hjørdis Viberg.
Ansv.: Pertti Frandsen, udviklingschef.
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Mads Pihl

Vi behandler dine
henvendelser
Når du skriver, faxer,
e-mailer eller ringer
til POST Greenland,
Filatelia, er det os, du
kommer igennem til.
Vi glæder os til fortsat
at behandle dine filateliforespørgsler.

Nataša Fredhøj
Salgsassistent
Svensk, engelsk, dansk,
tysk, serbisk

Rudi Bisgaard Kofoed
Ak.Merk. Praktikant
Grønlandsk , dansk,
engelsk

Allan D. I. Streymoy
Salgsassistent
Færøsk, engelsk,
dansk, tysk

Kristian ”Karé” Pîvat
Overassistent
Grønlandsk, dansk

Peder Friis Sørensen
Kundeserviceleder
Dansk, engelsk, tysk,
spansk

Hjørdis Viberg
Produktionschef
Færøsk, dansk,
engelsk, tysk

Pertti Frandsen
Udviklingschef
Dansk, engelsk, tysk,
svensk
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Returadresse:
POST GREENLAND
FILATELIA
POSTBOKS 121
3913 TASIILAQ
GRØNLAND

Du kan stadig erhverve dig bogen ”Grønlands
civile luftfartshistorie 1960 – 2015”

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
107
201
202
203

Frimærker med tema
Firblokke med tema
Halvark med tema
Helark med tema
Øvre marginal med tema
Nedre marginal med tema
Miniark med tema
Småark med tema
FDC/1med tema
FDC/4 med tema
FDC/Serie med tema

204
301
303

FDC/Miniark med tema
Frimærkehæfte med tema
Souvenirmappe med tema

Enkelte frimærker.
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
Antallet af mærker pr. halvark varierer, f.eks. 25, 20, 15 eller 10 stk.
Antallet af mærker pr. ark varierer, f.eks. 50, 40, 30 eller 20 stk.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
Ark med 8 frimærker
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.
Komplet serie af frimærker i illustreret mappe

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

Flyserien, som vi kalder den, blev afsluttet i 2016. Serien omfatter i alt 13 frimærker
med motiver af fly og helikoptere, som har været anvendt i Grønland fra slutningen af
1950’erne og frem til 2015.
Frimærkerne er alle udgivet i normale helark. Trykmetoden er kombineret lasergravure
og offset. Kunstneren bag alle motiverne er den legendarisk norske illustrator og gravør
Martin Mörck, som til dato har skabt over 100 motiver til grønlandske frimærker.
Til at fortælle historien har vi engageret os med en af de allerstørste kapaciteter tidligere
områdechef i Grønlandsfly, Ole Dam, som arbejdede for selskabet 1962-2003.
Udover den spændende beretning om Grønlands civile luftfartshistorie, indeholder denne bog også et førstedagsstemplet eksemplar af alle 13 frimærker fra serien. ”Flybogen”
henvender sig derved til såvel flyinteresserede, som frimærkesamlere og mennesker,
der har en interesse i at vide mere om Grønlands historie og udvikling.
Varenr.: 01550041
Titel: Flybogen ”Grønlands civile luftfartshistorie”
Pris: DKK 299,00 (inkl. fragt).
64 sider, hardback.
NB: Vælg mellem grønlandsk, dansk, engelsk eller tysk sprogversion.
Bogen kan bestilles på www.stamps.gl eller via kundetjenesten, tlf. +45 7026 0550,
email: stamps@telepost.gl

Varetypeforklaring/Abonnement i sæt
610
Frimærker i sæt
Enkelte frimærker.
611
Firblokke i sæt
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
612
Halvark i sæt
Antallet af mærker pr. halvark varierer, f.eks. 25, 20, 15 eller 10 stk.
613
Helark i sæt
Antallet af mærker pr. ark varierer, f.eks. 50, 40, 30 eller 20 stk.
614
Øvre marginal i sæt
Øvre marginalfireblokke.
615
Nedre marginal i sæt
Nedre marginalfireblokke.
616
Miniark i sæt
Miniark med 1 til 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
617
Småark i sæt
Ark med 8 frimærker
621
FDC/1 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
622
FDC/4 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet
623
FDC/Serie i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie,
afstemplet.
624
FDC/Miniark i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
205
FDC/1 Årssæt
Samtlige FDC/1 udgivet i løbet af et kalenderår, indpakket i gennemsigtig plast.
631
Frimærkehæfter i sæt
Hæfte med to blokke. Hver blok indeholder 4 - 6 frimærker.
633
Souvenirmappe i sæt
Komplet serie af frimærker i illustreret mappe
520
DAVO-Sider
Ekstrasider (med klemlommer) til DAVO-luksusalbum, "Grønland".
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 Frankeringsmærker
Sæt af fire førstdagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne i et sæt, afstemplet m/ førstedagsstempel.
702
FDC/Serie FrankeringsFørstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke i
mærker
et sæt, afstemplet m/ førstedagsstempel.
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.
3
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel, opklæbet på karton.
4
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel.
5
Nye frimærker, etc. afstemplet med alm. fuld dagstempel på udgivelsesdagen.
6
Frimærker, etc. afstemplet med fuld førstedagsstempel.

