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VIND 10.000 KRONER

Af Per Svendsen, Postdirektør
Ukiortaami pilluaritsi – Godt
nytår! Jeg håber, at du og
dine er kommet godt ind
i det.

Nordenserie, der udgives hvert andet år. I 2018 er ”Fisk
i nordiske farvande” det fælles nordiske frimærketema.
POST Greenlands bidrag bliver to smukke frimærker,
skabt af legendariske Martin Mörck.

I Grønland sætter vi en
kæmpestor ære i at udgive
frimærker. Det har vi gjort
lige siden vores allerførste
frimærker fra 1938. Det er
derfor med stolthed og
glæde, at jeg kan præsentere de 24 nye frimærker, POST Greenland vil udgive i år.
Traditionen tro opdeles udgivelserne i tre abonnementer: Ét i januar, ét i maj og ét i oktober.

En anden serie, som blev lanceret i fjor, er ”Gamle grønlandske pengesedler”. Bertil Skov Jørgensen fortsætter
hermed sin serie, som over de næste par år fortsat skal
give os indblik i dette historisk interessante betalingsmiddel. Frimærkerne trykkes igen i kombineret offset og
lasergravure og udkommer i helark og miniark.

22. januar 2018
Siden sit første frimærke i 1992 har Miki Jacobsen skabt
unik kunst i det offentlige rum. Vi afrunder nu hans flotte
sportsserie tre frimærker, der hver især giver indblik i de
særlige Dene Games eller Inuit Games, som er vældig
populære her i de arktiske egne. Offset er trykmetoden,
og mærkerne udkommer i både helark og miniark.
Buuti Pedersen er igen kvinden og kunstneren bag vores
to EUROPA-frimærker. Det fælles 2018-tema i PostEurop
er broer, og dem har vi også i Grønland. EUROPA-frimærkerne fra POST Greenland udkommer i helark og småark
trykt på gummieret papir, og i et selvklæbende hæfte.
Gukki Nuka er en kreativ kunstner, der nu får sin frimærkedebut. Det sker med to frimærker i serien ”Miljø i
Grønland”. Han blev født i 1965, voksede op i Uummannaq og er bosat i København. Gukki Nukas kunst er et
klart og omhyggeligt formet møde imellem grønlandsk
og dansk kultur, udført i en skandinavisk designtradition.
De to frimærker trykkes i selvklæbende offset og udkommer i helark.
Sidste år tog vi hul på serien ”Øde stationer”, som sætter
fokus på de historier, som anlæggene rundt om i Grønland på de øde stationer kan fortælle os i dag. Billedkunstneren Sissi Møller har skabt årets to frimærker i
serien. De udkommer i helark og trykkes i offset.
16. april 2018
Årets tillægsværdifrimærke sælges til fordel for Foreningen Grønlandske Børn. Motivet er skabt af Hendes
Majestæt Dronningen, som er protektor for foreningen.
Regenten er højt elsket i hele Grønland. Det er første
gang, Hendes Majestæt skaber motiv til et grønlandsk
frimærke. Tillægsværdifrimærket i helark, miniark og i
en smuk souvenirmappe udkommer på majestætens
fødselsdag. Det udsendes i abonnement den 25. maj.
25. maj 2018
De otte nordiske postvæsner fortsætter den populære
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G619

G618
27.10.2017

27.10.2017

Årets Sepac-frimærker har temaet ”Spektakulære udsigter”. De 12 medlemmer af Sepac, de små europæiske postvæsners netværk, vælger alle i 2018 at udgive
frimærker i denne populære serie. I skrivende stund er
kunstneren til dette frimærke ikke udpeget af POST Greenland. Vores Sepac-frimærke vil som altid udkomme i
helark og blive trykt i offset.
Lørdag den 26. maj 2018 fylder vores kronprins 50 år.
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen er umådelig populær i Grønland, ligesom hele hans familie er det. Det
fejrer POST Greenland med et flot portrætfrimærke, efter fotoforlæg af hoffotograf Steen Brogaard. Frimærket
udkommer i helark og miniark.

G605

G613
18.10.2017

15.05.2017

22. oktober 2018
UNESCO har for nylig optaget landbrugs- og kulturlandskabet i Sydgrønland på sin verdensarvsliste. Det er kun
anden gang, at denne store ære opnås i Grønland. Det
markerer vi med et smukt frimærke af den højt estimerede kunstner Aka Høegh, der i årtier har levet og boet
i Sydgrønland.
Musikken har en markant placering i Grønlands kultur og
historie. Kunstneren Camilla Nielsen har skabt i alt seks
flotte motiver, som reflekterer seks musikalske epoker
i Grønland. De sidste tre frimærker i serien udkommer
denne dag. De udkommer i helark, trykt i offset.

G608

G607
15.05.2017

15.05.2017

”Grønland under Anden Verdenskrig” er titlen på vores
store serie, der startede i 2016. Naja Rosing-Asvid er
kvinden, der frem til 2020, fortæller om verdenskrigen
set gennem grønlændernes øjne. Vi er nået til seriens
femte og sjette frimærke, der udkommer i helark, trykt i
kombineret offset og lasergravure. Gravuren er igennem
hele serien skabt af Martin Mörck.
Årets to julefrimærker er skabt af af en kunstner, hvis
navn først afsløres senere på året. Som det er tradition,
udkommer julefrimærkerne både i helark trykt på gummieret papir og i et selvklæbende hæfte.
Vi sætter punktum for frimærkeåret 2018 med vores populære årsmappe, hvori samtlige 24 frimærker og seks
miniark er indsat. Du ønskes god fornøjelse med vores
grønlandske frimærker i 2018.

G602

G601
23.01.2017

23.01.2017

VÆLG ÅRETS GRØNLANDSKE FRIMÆRKE 2017

I løbet af 2017 har POST Greenland udgivet i alt 22
meget smukke frimærker, som viser mangfoldigheden inden for grønlandsk kultur, natur, historie og
samfund. Nu kan du vælge din favorit - deltag i valget
af årets grønlandske frimærke! Blandt alle deltagere
trækker vi lod om hovedpræmien på 10.000 kroner
kontant. Klip denne del af siden af, udfyld og indsend
den til nedenstående adresse.

Du kan også stemme online på
www.stamps.gl
G617

G616
27.10.2017

G615
27.10.2017

Din stemme skal være modtaget senest
den 1. marts 2018.

G614
27.10.2017

27.10.2017

Bemærk: Kun én stemme per person. Medarbejdere
i TELE-POST er velkommen til at deltage i afstemningen, men er ikke med i lodtrækningen om hovedpræmien. Resultatet af afstemningen og vinderen offentliggøres i Greenland Collector nr. 2, 2018 og på vores
hjemmeside www.stamps.gl samt på www.facebook.
com/stamps.gl.
Til venstre ses en oversigt over de 22 frimærker med
tilhørende G-numre.

G612

G611
15.05.2017

G610
15.05.2017

G609
15.05.2017

15.05.2017

Mit valg: G-Nr.
Navn
Adresse

G606

G604
15.05.2017

G603
23.01.2017

Postnr.		

By:

23.01.2017

Land
Telefon
E-mail

G600

G599
23.01.2017

G598
23.01.2017

23.01.2017

Sendes til POST Greenland Filatelia,
Postboks 121, 3913 Tasiilaq, Grønland.
E-mail: stamps@telepost.gl
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Foto: Leiff Josefsen, Sermitsiaq.ag.

Sport i Grønland, del III: Inuit & Dene Games
Som mange af vores samlere vil vide, er denne frimærkeserie skabt af den kreative og efterspurgte
multikunstner Miki Jacobsen. Serien afrundes nu med
de sidste tre frimærker, som giver os lidt mere indblik i nogle af de idrætsgrene, der er helt særlige for
Grønland og Arktis. Vi overlader ordet til Miki selv.

Af Miki Jacobsen, Multikunstner

Sport i bevægelse

Måske op mod halvdelen af os alle har i dag stillesiddende arbejde. I tidligere tider var fysisk arbejde som
bekendt en stor del af hverdagen, ikke mindst i den
arktiske verden. I dag er sport med til at holde os i
bevægelse i fritiden. Det er efter min mening en god
udvikling. Derudover er det glædeligt, hver gang gamle
sportslege bliver genoptaget og får nyt liv.
At overleve i “den gamle verden” krævede stor mental

4 | Greenland Collector

og fysisk styrke, akkurat som i sport i dag. Når snestormene dengang rasede i de lange vintermåneder, fandt
man på lege og discipliner. Mange af disse lege havde
ikke kun formålet at underholde, men også for at udfordre fysikken. Præcision, styrke og udholdenhed var
nogle af de egenskaber, man dystede i.
For mit eget vedkommende mødte jeg som teenager
nogle af de traditionelle idrætslege i fangsthytterne
omkring Sisimiut. En venlig dyst til underholdning og
tidsfordriv, når der var tid til det. I dag dystes i mange
discipliner, som stammer fra forskellige steder. Arctic
Winter Games er blandt andet rammen om Inuit og
Dene Games disciplinerne. Der kæmpes bravt om guldet til de internationale stævner, som afholdes forskellige steder i Arktis hvert andet år. Disse kaldes af nogen
den “Arktiske Olympiade”.

22012018A

Arctic Winter Games
er med til at skabe
kulturudveksling,
ikke mindst igennem sporten, men
også på andre kulturelle planer. I marts
2016 var Grønland vært
for de seneste Arctic Winter Games, og det var en stor
succes. I år afholdes Arctic Winter Games i Canadas
nordvest-territorier, og grønlandske atleter deltager
naturligvis igen.
Læs mere om AWG2018 på https://awg2018.org.
Facts om Inuit & Dene Games:
www.arcticwintergames.org/About.htm

01100620
Sport i Grønland III 1/3
Inuit & Dene Games: Armtræk
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 0,50
Udgivelsesdag: 22. januar 2018
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Miki Jacobsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

01100621
Sport i Grønland III 2/3
Inuit & Dene Games: To-fods højdespark
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 14,50

01100622
Sport i Grønland III 3/3
Inuit & Dene Games: Træstammeskub
Kunstner: Miki Jacobsen
Valør: DKK 28,50

Photo by Leiff Josefsen. TELE-POST ©

Kalaallit Nunaanni timersorneq III

KALAALLIT NUNAAT
GRØNLAND

ARM PULL
Miki Jacobsen pinx.

0,50 14,50
2018

KALAALLIT NUNAAT
GRØNLAND

TWO FOOT HIGH KICK

Miki Jacobsen pinx.

KALAALLIT NUNAAT
GRØNLAND
2018

28,50

POLE PUSH

Miki Jacobsen pinx.

2018

DKK 43,50

01106620
Miniark
Sport i Grønland III
– Inuit & Dene Games
Pris: DKK 43,50

01303082
Souvenirmappe
Sport i Grønland III
– Inuit & Dene Games
Pris: DKK 43,50
Indeholder ét postfrisk
eksemplar af miniarket.

Om kunstneren
Miki Jacobsen, født 1965 i Paamiut. Har illustreret flere børnebøger og haft sine værker udstillet i blandt
andet Grønland, Skandinavien, Irland, USA og Canada. Kunstneriske uddannelsesophold på blandt andet
Grønlands Kunstskole, Danmarks Designskole, og Nova Scotia College of Art and Design i Halifax. Miki
Jacobsen mestrer flere forskellige teknikker og udtryksmidler, som oftest kombineres i hans malerier, fotos, grafik, computergrafik, lyd og performance. Miki har tegnet frimærker for POST Greenland siden 1992.
Læs mere her www.nuukkunstmuseum.com/da/maanedens-vaerk/miki-jacobsen/
Privatfoto
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Grønlands EUROPA-frimærker 2018
af Pertti Frandsen
Siden 1995 har Buuti Pedersen skabt frimærker for
POST Greenland. Ligesom i fjor er hun kvinden og
kunstneren bag vores to EUROPA-frimærker. Det
fælles tema i PostEurop for 2018 er broer – og dem
har vi nogle stykker af i vort skønne langstrakte
land.
Som det efterhånden er blevet tradition, udkommer
POST Greenlands årlige EUROPA-frimærker i helark
og småark, trykt på gummieret papir, samt i et selvklæbende hæfte. Vi bringer her Buutis egne ord og
tanker om hendes to smukke bro-frimærker.

Af Buuti Pedersen, kunstner
Grønland er et meget rent og uberørt land, og mennesket har ikke sat sig mange spor i landet. Kun atten små byer er fordelt på den gigantiske ø. Ingen
broer mellem byerne, men flere steder er byer anlagt ved en elv, så der er en naturlig22012018B
vandforsyning.
Til det første frimærke har
jeg valgt den nyrenoverede bro over elven i
Qaqortoq, set i aftenlys.

01100624
EUROPA – Broer 2/2
Valør: DKK 17,00

01100623
EUROPA – Broer 1/2
Valør: DKK 16,00
Udgivelsesdag: 22. januar 2018
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 40.00mm x 28.80mm
Format: G -liggende.
Kunstner: Buuti Pedersen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

16,00

Buuti Pedersen pinx.

2018

Kalaallit Nunaat
Grønland

Buuti Pedersen pinx.

Kalaallit Nunaat
Grønland

16,00

Buuti Pedersen pinx.

2018

16,00

2018

G623

2018

Buuti Pedersen pinx.

16,00

2018

2018

16,00

Buuti Pedersen pinx.

2018

Kalaallit Nunaat
Grønland

17,00

16,00

2018

Kalaallit Nunaat
Grønland

Kalaallit Nunaat
Grønland

Buuti Pedersen pinx.

16,00

Buuti Pedersen pinx.

Kalaallit Nunaat
Grønland

Kalaallit Nunaat
Grønland

Buuti Pedersen pinx.

16,00

Kalaallit Nunaat
Grønland

2018

17,00

Buuti Pedersen pinx.

2018

2018

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

17,00

16,00

Buuti Pedersen pinx.

Ikaartarﬁit Kalaallit Nunaat • Grønland
EUROPA 2018
Broer 17,00

2018

17,00

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

2018

17,00

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

Kalaallit Nunaat • Grønland

2018

G624

2018

2018

01107624 Småark 2
EUROPA – Broer 2/2
Pris: DKK 153,00

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

2018

17,00

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

17,00

17,00

Buuti Pedersen pinx.

Vore isfjelde indtager
de mest utrolige formationer. Det er ikke
ualmindeligt at se en
bro i et isfjeld - og det
giver liv til en ny metafor:
Fra intetsted til intetsted.

01107623 Småark 1
EUROPA – Broer 1/2
Pris: DKK 144,00

2018
Kalaallit Nunaat
Grønland

2018

Kalaallit Nunaat • Grønland

Buuti Pedersen pinx.

2018

Ikaartarﬁit
EUROPA 2018
Broer

01301226
Frimærkehæfte nr. 26: EUROPA 2018 – Broer
Pris: DKK 198,00
Papir: AE419, Avery 92 gr, 100 gr bagpapir, s20000n lim
Hæftet er trykt på selvklæbende papir. Det indeholder
6 styk af hvert af de to EUROPA-frimærker 2018.

Om kunstneren
Født 1955 i sydgrønlandske Qaqortoq, uddannet fra Skolen for Brugskunst i København. Buuti arbejder
med malerier, glas og sølvdesign. Hun har illustreret mange bøger, bl.a. den grønlandske bibel fra 2000.
Har desuden udstillet i Grønland, Danmark, Europa og resten af verden. Hendes kunst findes blandt andet
på den Danske Ambassade i Riyadh og i Leiden Museum of Anthropology. Udsmykningsopgaver i Kulturhuset Katuaq i Nuuk, Grønlands Selvstyre, samt Sygehuskapellet i Qaqortoq. Medlem af den grønlandske
kunstnerforerning KIMIK, hvor hun i en periode var foreningens formand.
Læs mere om hende her www.buuti.dk
Privatfoto
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22012018C
Miljø i Grønland – anden del af
serien
af Allan D. I. Streymoy og Pertti Frandsen
Hvert år udgiver POST Greenland et sæt frimærker,
som udelukkende fås trykt på selvklæbende papir.
Papirtypen er den samme, som anvendes til POST
Greenlands øvrige offset-frimærker, som er af typen TR4.
Vi er nået til anden del serien ”Miljø i Grønland”, som
vi startede i fjor. Kunstneren, som denne gang har
fået tildelt opgaven, er Gukki Nuka. Han skabte sidste års grønlandske julemærke - og får nu debut på
frimærke med disse to smukke motiver. Gukki fortæller neden for selv om sine tanker om den kreative
proces og sine tanker bag frimærkerne.

Af Gukki Nuka
Motivet med isbjergene hedder Fatamorgana og er
en kommentar til den store afsmeltning af indlandsisen. Den sker på grund af miljøforandringerne og
medfører risiko for, at synet af isfjelde i fremtiden
forsvinder i naturen. Det samme sker med isbjørnen,
som svømmer rundt i åbent vand, uden at have nok
is at opholde sig på.

Indlandsisen smelter

Den globale temperaturstigning er en stor faktor, når
vi snakker om afsmeltning af indlandsisen. Temperaturen i Arktis er igennem de sidste 50 år steget
uhyggeligt hurtigt i forhold til den globale temperaturstigning. Dette skyldes formodentlig drivhusgasser fra menneskets handlinger.

syvdoblet siden 1995.
Hvis denne udvikling
fortsætter, kan vi
frygte, at Arktis vil
være isfrit om sommeren. Dette vil
medføre en alvorlig
global vandstigning,
som kan få uoverskuelige konsekvenser.
Ifølge SWIPA 2017 Rapporten vil denne udvikling
fortsætte de næste mange år. Resultater på alle de
forebyggende tiltag, man indsætter, har en formodet forsinkelse på 30 - 35 år. Det vil sige, at vi dag
mærker, hvad man gjorde for cirka 30 år siden.

SWIPA

Det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram
AMAP har udarbejdet rapporten ”Sne, vand, is og
permafrost i Arktis” (SWIPA), der har fokus på ændringer i den arktiske kryosfære, det vil sige den
del af Arktis, hvor landjord og vand, i perioder eller
permanent, er frosset, og betydningen af disse ændringer.

01100625
Miljø i Grønland II 1/2
Valør: DKK 20,00
Frimærker per ark: 10
Udgivelsesdag: 22. januar 2018
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Gukki Nuka
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: Selvklæbende offset, TR4

Kilde:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/nyrapport-arktis-smelter-langt-hurtigere-end-ventet

Dette har medført, at afsmeltningen af den grønlandske indlandsis menes fordoblet siden 2008 og

Om kunstneren
Gukki Nuka, født 1965, er keramiker, tegner og maler og arbejder med digital grafik. Han er barn af en grønlandsk far og en
dansk mor. Opvokset i Uummannaq, i dag bosat i København.
Uddannet på blandt andet Regina University, Canada, og har
blandt andet modtaget ”The Govenor General’s Award of Excellence” prisen.
Læs mere om ham på https://www.facebook.com/Gukki-Nuka-Willsen-M%C3%B8ller-107949126592776/

01100626
Miljø i Grønland II 2/2
Kunstner: Gukki Nuka
Valør: DKK 23,50

Privatfoto
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Øde stationer – anden del
af Birgi Hansen og Pertti Frandsen

Foto: Malik Hansen, TELE-POST ©
”Øde stationer” er titlen på vores serie af 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 formidle historien
om disse øde stationer på frimærker har vi allieret
os med blandt andre Grønlands Nationalmuseum
& Arkiv og to kunstnere. Første del af serien i fjor
bestod af to frimærker af Lisbeth Karline.

Camp Century var et atomdrevent forskningscenter
bygget under Grønlands indlandsis af den amerikanske hærs ingeniørtropper. Det blev anvendt under
ledelse af Army Polar Research and Development
Center. Dens klimakritiske miljø var beliggende knap
1.300 km fra Nordpolen. I takt med afsmeltningen
af indlandsisen bliver denne øde station stadig mere
synlig og tilgængelig for dyr og mennesker.

Anden del, som udkommer den 22. januar, består af
to frimærker skabt af Sissi Møller. Hun frimærkedebuterede i vores kunstserie i 2014, og skabte dernæst
vores to julefrimærker i 2016.

Læs mere på http://gombessa.tripod.com/scienceleadstheway/id9.html

Om sine to nye frimærker har Sissi gjort sig mange
tanker, som hun neden for deler med os.

Af Sissi Møller, kunstner
For mig som kunstner har det været en speciel opgave at deltage i denne serie om øde stationer. Jeg
ser det som en vigtighed, da det er en del af historien for ikke så længe siden. Og det, kunsten kan, er,
at give perspektiv og ikke mindst være et middel til
erindring.

Vejrstationen Narsaq Point (Oprettet 1944-46 og
nedlagt 1946-53)
En lille halvø nær Narsaq. Engang hjemsted for en
amerikansk observations- og kommunikationspost i
forbindelse med Narsarsuaq Air Base. Nu hjemsted
for noget af TELE-POSTs udstyr og central for strømledningerne, der krydser fjorden fra Qorlortorsuaq
vandkraftværk.

Om kunstneren Sissi Møller er født 1984, opvokset i Nuuk. Uddannet på Nuuk Kunstskole
og Københavns Kunstskole. Tilknyttet galleriet ”Kbh Kunst” ved søerne i København. Abstrakte malerier i stort format har hun især arbejdet med. Det har været vigtigt for hende
som kunstner at kaste sig over det non-figurative, ikke facitorienteret, men mere flydende i sit arbejde. Den blå farve har været hendes gennemgående i de seneste år, og her
har hun, ifølge sig selv, nærmest ubevidst været inspireret af sit hjemland. Det er en proces som kunstner og grønlænder, der har været yderst vigtig for hende. Sissi beskæftiger
sig ligeledes med grafik og skulptur. I sit kunstneriske felt arbejder hun bedst intuitivt
og processuelt, lader værkerne blive til med livlighed, bevægelse og gennemsigtighed.

Facts om
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01100628
Øde stationer II 2/2
Narsaq Point
Kunstner: Sissi Møller
Valør: DKK 40,50

Læs mere på http://orcid.org/0000-0002-7800-033X

Camp Century var interessant at arbejde med i den
historie, den har. Tanken bag virker som et stort
indgreb i naturen og det vilde, som isen er. Lige så
meget som tanken, at bygge under isen, er fornuftsstridig, ligeså fascinerende er det ved mennesket, at
det gør det. Narsaq Point motivet var en modsætning
- med den årstid, som fjeldene og landet har i farver,
som det smukke grønlandske landskab besidder.
Forskningsstation Camp Century (Oprettet 1959 og
nedlagt 1966)

01100627
Øde stationer II 1/2
Camp Century
Valør: DKK 11,00
Frimærker per ark: 10
Udgivelsesdag: 22. januar 2018
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Sissi Møller
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

Privatfoto

Læs mere her: www.kbhkunst.dk/sissi-mller

NYHED! Ark á 10 frimærker
Som noget nyt udgiver POST Greenland nu alle frimærker
i helark à ti ens frimærker.
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Stem på det smukkeste SEPAC-frimærke 2017
– og vind årsmapper fra alle medlemmer af SEPAC,
der udgiver frimærker i serien.
Stem her: www.sepacstamps.eu/contest/stamp-competition-2017

Dette vil sige, at ark à 20, 36, 40 og 50 ens frimærker ikke længere udgives i Grønland.

FØRSTE PRÆMIE En årsmappe fra hvert deltagende postvæsen i
SEPAC-samarbejdet + 1 styk af 2017 SEPAC-mappen.

Forhåbentlig vil ændringen blive vel modtaget, da ark af ti frimærker er lettere at
håndtere og opbevare.

SEPAC-mappen.

Ændringen vil ikke få nogen betydning for dig, som samler på vores frimærker – udover
at abonnement på helark og halvark bliver prismæssigt billigere. Øvre- og nedre marginaler findes således fortsat i vores sortiment, ligesom fireblokke også bibeholdes.

ANDEN PRÆMIE Syv årsmapper udvalgt af vinderen + 1 styk af 2017
TREDJE PRÆMIE Tre årsmapper udvalgt af vinderen + 1 styk af 2017

SEPAC-mappen.

Du kan også stemme på: info@sepacstamps.eu
Konkurrencen slutter den 31. januar 2018.

Ny international svarkupon
I september 2017 udsendte Verdenspostunionen, UPU, en ny svarkupon.
En international svarkupon, forkortet IRC, er en kupon, der kan indløses mod et eller flere frimærker, svarende til portoen for et brev af laveste vægtklasse til medlemslande af Verdenspostforeningen. Grønland
har været medlem af UPU, siden oprettelse af vores postvæsen tilbage i 1938.
Den gældende indløsningsværdi for en IRC hos POST Greenland er DKK 16,00. Pr. 22. januar 2018 stiger
værdien til DKK 17,00. Prisen for en IRC hos POST Greenland er DKK 25,00 – også efter 22. januar 2018.
Bestillinger på eller spørgsmål til denne IRC sendes til vores kundeserviceafdeling på stamps@telepost.gl
eller via telefon til +45 70260550 (opkald til dansk landstakst).
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NYT fra POST Greenland
Udstillinger og messedeltagelse

Statsminister og frue på Danmarks største
frimærkemesse
”Frimærke-, Brev- og Postkortmesse 2017”, arrangeret
af Frederiksberg Frimærkeklub
blev midt i november afholdt
på Scandic Hotel Copenhagen.
Tusinder af ivrige frimærkesamlere havde taget turen
til den danske hovedstad for
at bytte og ikke mindst købe
gamle og nye frimærker.

Frem til udgangen af april 2018 vil POST Greenland deltage i denne samlerbegivenhed:
• Samlermesse 2018, Nykøbing Falster, søndag den 8. april.
Til denne messe fremstilles IKKE noget grønlandsk særstempel. I stedet anvendes
dagstempel.
Læs mere om samlerdagen her: www.nykfrim.dk/samlermessen-2018

Læs om næste gang...
• ’Årets grønlandske frimærke 2017’ kåret
• H.M. Dronningens kunst på frimærke
• Tillægsværdi-frimærket 2018 – Foreningen grønlandske børn
• Norden-serien 2018: Fisk i nordiske farvande
• Gamle grønlandske pengesedler – anden del
• Sepac-frimærket 2018 – fantastiske udsigter
• H.K.H. Kronprinsen fylder 50.
• Og meget mere…

Succes for Nordia-udstillingen i Vejle
I fjor var Nordia-turen kommet til Danmark, hvor Vejle Frimærkeklub og Dansk
Filatelist Forbund havde gjort et stort og flot forarbejde. Det udmøntede sig i en
yderst seværdig udstilling i slutningen af oktober.
POST Greenland deltog med en stor stand, som tiltrak sig stor opmærksomhed.
Størst kø var der på åbningsdagen fredag den 27. oktober. Det skyldtes en fællesudgivelse med Det Franske Antarktiske Territorium, forkortet TAAF. Begge
postvæsner udgav således de samme motiver på hver deres frimærker. Mange
samlere sikrede sig disse nye frimærker fra begge postvæsner, og mange fik
dem også signeret af kunstneren, den legendariske norske illustrator og gravør,
Martin Mörck.
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Foto: Chris Christophersen.
Ét af de deltagende postvæsner var POST Greenland. Grønlands nylige fælles frimærkeudgivelse med Det
Franske Antarktiske Territorium, TAAF, var eftertragtet. Det samme var de nye
frankeringsmærker, POST Greenlands bog fra 2014 om Grønlandsekspeditioner,
bogudgivelsen fra 2016 om Grønlands civile luftfartshistorie, samt især den nye
årsmappe 2017. Produktionschef Hjørdis Viberg fortæller stolt:
– Det er vigtigt, at vi er tæt på vores samlerkunder. De danske samlere er altid
glade for at se os. Også udenlandske samlere tager turen til denne årlige messe.
Samtidig ved samlere af grønlandske frimærker, at de hvert år kan træffe os her.
I år havde vi særligt fint besøg, idet både Sermersooqs borgmester Asii Chemnitz Narup samt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans færøske
hustru lagde vejen forbi vores stand. Det gjorde messens sidste dag endnu mere
interessant. Dejligt at mærke deres interesse og opbakning.

MonacoPhil 2017 yderst seværdig
Især på grund af fællesudgivelsen med Det Franske Antarktiske Territorium, TAAF,
havde POST Greenland booket stand på denne årligt tilbagevendende udstilling,
som forgik 30. november – 2. december. Deltagelsen viste sig at være en god idé.
Udviklingschef Pertti Frandsen beretter:
– Rygtet om vores fællesudgivelse med
TAAF var også nået til Monaco. Til alt held
havde vi medbragt rigelige mængder af
fællesudgivelsen, både i helark og miniark. Men også vores nye årsmappe 2017
var efterspurgt, og flere samlere tegnede abonnement på vores nyudgivelser.
Endelig blev vores udstillingsstempel og
Foto: Morten Persson
dagstempel flittigt brugt alle tre dage. Vi
vender gerne tilbage som deltagere på denne udstilling på et senere tidspunkt.
Læs mere om disse tre udstillinger / messer på www.nordia2017.dk
www.3fff.dk/2017/11/20/frimaerkebrev-postkort-messe-2017 og
http://monacophil.eu

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
Sociale medier: www.facebook.com/stamps.gl

VIGTIGT
- Det automatiske kreditkorttræk vil først være aktivt, når et eventuelt
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.stamps.gl og tilmelde dig igen med de nye informationer.
Vejledning kan findes på www.stamps.gl -> Frimærker -> Betalingsmuligheder

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal
foreligge POST Greenland, Filatelia, senest 5 uger før en udgivelse.

Pr. giro:
Danmark: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK

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 -> Frimærker -> Betalingsmuligheder
Automatisk kreditkorttræk
Hvis du ønsker at benytte dit 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 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 ’NY KONTO’ og
følge instruktionen. Så sørger vi for at trække beløbet, når vi sender
varerne til dig.

Norge: Danske Bank, Akersgaten 28, 0107 Oslo
Konto: 86017434677
IBAN: NO8886017434677, BIC/SWIFT: DABANO22
Sverige: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92, Stockholm
Konto: 12200157878
IBAN: SE6012000000012200157878, BIC/SWIFT: DABASESX
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 25,00 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 17,00 koster i alt DKK
62,00. 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 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 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 -> Frimærker -> Betalingsmuligheder.
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, Birgi Hansen, Allan D. I.
Streymoy, Hjørdis Viberg.
Ansv.: Pertti Frandsen.
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Leiff Josefsen

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.

Sanne Brønlund
TNI-elev
Grønlandsk, engelsk,
dansk

Birgi Hansen
Salgsmedarbejder
Færøsk, dansk, engelsk

Kristian ”Karé” Pîvat
Overassistent
Grønlandsk, dansk

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

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

Grønlands civile luftfartshistorie 1960 – 2015
på frmærker
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.
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
Pris: DKK 299,00 (inkl. fragt).
64 sider, hardback.

ÅRSMAPPEN 2017
Udover alle 22 frimærker indeholder årsmappen 2017 samtlige 6 miniark udgivet fra POST GREENLAND i årets løb.
Varenr.: 01304017
Pris: DKK 673,50
Udgivelsesdag:
27. oktober 2017
Årsmapperne kan købes
online på www.stamps.gl.
Her kan du også tegne
et abonnement på POST
Greenlands årsmapper.
Som tak for at tegne et (ekstra) årsmappe-abonnement
modtager du ét postfrisk eksemplar af en af vores tidligere
udgivne årsmapper. Uden beregning!

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/1 med 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.
5 frimærker per halvark.
10 frimærker per helark.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
Ark med 9 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
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 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
617
Småark i sæt
Ark med 9 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 selvklæbende frimærker. Indeholder 8 – 12 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 og småark 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.
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.

