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Årets grønlandske frimærke 2017 kåret
De 10.000 kroner i hovedpræmie gik til samler fra Danmark
af Allan D.I. Streymoy og Pertti Frandsen

Hvert år i december udskriver POST Greenland en afstemningskonkurrence om
årets grønlandske frimærke. På den måde har samlere af grønlandske frimærker
direkte indflydelse på, hvilket et blandt alle årets nye frimærker fra Grønland, der
skal kåres som det smukkeste.
Afstemningen om ’Årets grønlandske frimærke 2017’ foregik fra 1. december 2017
til 1. marts 2018. Konkurrencen kørte her i Greenland Collector, på www.stamps.
gl - og på www.facebook.com/stamps.gl.
Frimærkesamlere fra hele verden stemte på deres favorit blandt de 22 frimærker,
vi udgav i 2017. Hver samler kunne indsende én stemme. Frimærket, der fik flest
stemmer, udkom 27.10.2017. Klart flest samlere satte kryds ved frimærket G-615,
som derved fortjent blev Årets Grønlandske Frimærke 2017.

Vinderfrimærket: G-615.

Vores elev, Sanne Brønlund, bidrog som Lykkens Gudinde. Blandt samtlige modtagne stemmesedler trak hun i begyndelsen
af marts vinderen af hovedpræmien på 10.000 kroner. Det blev Bjarne Andersen fra Danmark. Vi talte i telefon med vinderen,
som udtrykte stor glæde og overraskelse over den glade nyhed. Bjarne Andersen har samlet grønlandske frimærker i mange
år.

Privatfoto.
Vinder Bjarne Andersen fra Danmark.

Efter at have udtrukket vinderen af hovedpræmien trak vores elev navnene på ti vindere af andenpræmien, som
er et postfrisk eksemplar af vores årsmappe 2017. Alle vindere er blevet underrettet og præmierne er fremsendt til
alle de heldige vindere. De ti vindere af 2017-årsmappen er:
1. Flemming Vestergaard-Jessen - Danmark
2. Hugo Zwakhoven - Belgien
3. Niels Birksholm - Danmark
4. Steffen Klint - Danmark
5. Willard B. Hardesty - USA
6. Enrico Birolini - Italien
7. Eigil Laursen - Danmark
8. Boris Zajc - Slovenien
9. David Heckman - USA
10. Neckebroek Rudy - Belgien
POST Greenland lykønsker alle vinderne og retter en varm tak til alle samlere, som deltog i afstemningen.
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Vores elev, Sanne Brønlund, forestår lodtrækningen.

Fisk i nordiske farvande – ny serie
25052018B
af Allan D. I. Streymoy og Pertti Frandsen

De otte nordiske postvæsner udgiver hvert andet
år frimærker i den serie, der kaldes ”Norden”.
Frimærkerne i Norden-serien bærer alle et fælles
logo, nemlig posthornet. Det fælles Norden-tema
for 2018 er ’Fisk i nordiske farvande’.
Der findes over 260 fiskearter i det grønlandske farvand, hvoraf hellefisk, laks, rødfisk, torsk og ulk er
blandt de mest almindelige. Disse fisk er også blandt
dem, der hyppigst hives hjem af fiskerne i Grønland
og spiller en vigtig rolle i overlevelsen i det, til tider,
ekstreme arktiske vejr. Fiskelivet omkring Grønland
har forandret sig meget gennem tiderne. Stigende
havtemperaturer og øget dybhavsfiskeri i de senere
år er sandsynligvis nogle af årsagerne til forandringerne.
POST Greenlands to Norden-frimærker for 2018 udkommer, som det er kutyme, i både helark og miniark. Det er den særdeles velkendte kunstner, Martin
Mörck, som har tegnet motiverne til årets to grønlandske Norden-frimærker.
Udover, at de to frimærker udgør POST Greenlands
bidrag til årets Norden-serie, er de samtidig starten
på en længere serie om fisk i grønlandske farvande. I 2019 og fremefter fortsætter POST Greenland
derfor selv fiskeserien - også med motiver tegnet af
Martin Mörck. Alle fisk i vores fiskeserie er udvalgt
i samarbejde med Pinngortitaleriffik – Grønlands
Naturinstitut i Nuuk. Vi retter hermed en stor tak til
afdelingschef Helle Siegstad og seniorforsker Teunis

Jansen for deres uvurderlige rådgivning i denne
forbindelse.
Hvor alle Martins
hidtidige frimærker
for POST Greenland har været trykt
enten rent stålstik,
kombineret stålstik og
offset, eller i kombineret
lasergravure og offset, er
disse to Norden-frimærker med
fiskemotiv udelukkende trykt i offset. Da Martins frimærkekunst er af så høj kvalitet, er gravure på disse
to frimærker slet ikke nødvendig. Hans unikke streg
træder med al ønskelig tydelighed rent og klart frem
på begge frimærker.

01100630
Fisk i nordiske farvande - makrel
Valør: DKK 12,00
Udgivelsesdag: 25. maj 2018
10 frimærker pr. ark
Ydre mål: 40.00mm x 28.80mm
Format: G -liggende
Kunstner og typografi: Martin Mörck
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Martin fortæller, at det at skabe disse frimærker, kan
beskrives som et drømmeprojekt for ham. Han har
ønsket at vise fiskene som levende væsner, og på
en måde, der normalt ikke ses i ”fiskebøger”. Hans
mål har været at vise fiskene, som de bevæger sig
i deres naturlige element. Det er lykkedes til fulde.
Inspirationen har Martin hentet fra sin ungdom, hvor
han arbejdede med fisk, både på land og som fisker.
Han tilføjer: ”Mine mange besøg i Grønland med
sejlture, jagt og fiskeri, sommer og vinter, de sidste
20 år, gør mig altid mere interesseret i at arbejde
med Grønland.”

01100631
Fisk i nordiske farvande - sild
Valør: DKK 16,00

nunat avannar liit imarta ani a alisak k at

dk k 28.00

f i s k i n o r d i s k e fa rva n d e

Om kunstneren

Efter studier i skibsbyggeri og kunst gik han i 1975 i lære som
gravør hos Posten Sverige under ledelse af Arne Wallhorn. Siden
da har han fået udgivet over 600 gravurer på frimærker, primært
for de nordiske lande, men også for Frankrig, Monaco og Canada,
Kina og USA. Siden sit første grønlandske frimærke i 1995 har Martin Mörck skabt motiver til over 100 frimærker for POST Greenland.
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01106630. Miniark
Fisk i nordiske farvande
Pris: DKK 28,00
Udgivelsesdag: 25. maj 2018

Privatfoto
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Martin Mörck, født 1955 i Göteborg, er norsk kunstner og gravør af
frimærker, pengesedler og portrætter.

H.M. Dronningens akvareller på syv frimærker!
af Pertti Frandsen
Om kunstneren
Dronningens tidligste, mere seriøse arbejder
stammer fra tiden omkring tronbestigelsen i
1972. Lige siden er produktionen vokset, inspireret af såvel den helt nære hverdag, som af naturen, rejserne, litteraturen, arkæologien og fantasien. Akvarelmaleriet har Dronningen dyrket
siden midten af 1970’erne til såvel fantasilandskaber, som naturalistiske skildringer af naturen
omkring slottene, og i Grønland.
Dronningen har siden sin første udstilling på
Køge Skitsesamling i 1988 udstillet mange steder
i både ind- og udland, alene eller sammen med
andre. Inden for de seneste år på blandt andet
Arken i Ishøj i 2012, sammen med H.M. Dronning
Sonja på Baroniet Rosendal, Norge, i 2015, samt
i sommeren 2016 i Grønlands kulturhus Katuaq,
Nuuk, sammen med hendes nu afdøde mand
H.K.H. Prins Henrik.
01106629. Miniark.
Tillægsværdi
H.M. Dronningens
akvareller – Foreningen
Grønlandske Børn
Pris: DKK 52,00
Mål: 140 x 140 mm
Trykkemetode: Offset
med guldfolie og præg
Papir: TR4

Monogram og profilportræt af regenten er trykt i guldfolie og præget i frimærkepapiret.

For første gang optræder Hendes Majestæt Dronningens kunst på grønlandske frimærker. Hele 7 af slagsen. Denne historiske begivenhed er ekstra markant,
idet Hendes Majestæt samtidig har bestemt, at frimærkerne udgives med henblik på velgørende arbejde i Grønland. Blandt regentens mange protektorater
findes Foreningen Grønlandske Børn, en forening af
frivillige, som i snart hundrede år vedvarende har arbejdet for at skabe bedre forhold for grønlandske børn.
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Dronningen og Grønland
Grønland har altid stået vores dronnings hjerte nært.
Regenten husker tydeligt, at hun som barn var meget
optaget af sine forældres fortællinger. ”Tanken om engang selv at komme til Grønland var helt levende på
det tidspunkt. Hele min barndom var det en drøm at
opleve landet og denne del af kongeriget”. Drømmen
gik i opfyldelse i 1960, da den dengang 20-årige tronfølger sammen med sine forældre besøgte Grønland før-

ste gang og straks blev meget betaget af oplevelserne,
ikke mindst naturen.
I Dronningens omfangsrige, kunstneriske produktion
har rejserne til de nordlige dele af riget givet megen inspiration. Dels til serier af abstrakte fjeldlandskaber, så
som malerier og akvareller, dels til naturalistiske skitser
af indtrykkene fra rejserne til Grønland. Blandt andet
i 1997, og på turen med kongeskibet i 2004 sammen
med nu afdøde Prins Henrik og det dengang nygifte

16042018A

Kronprinspar, hvor indtrykkene fra kysten ved Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) blev fastholdt i en
række smukke, små akvareller, der siden er foræret i gave til Kronprinsessen. Akvarellerne blev
i sommeren 2016 udstillet i Nuuk – i Grønlands
kulturhus Katuaq.
Det er disse akvareller, skabt af dronningen, som
er gengivet på de syv frimærker i miniarket. Det
sælges til en lille overpris på 4 kroner, som ubeskåret
går til Foreningen Grønlandske Børn. Foreningens generalsekretær beretter her om arbejdet med at forbedre vilkårene for grønlandske børn.

Af Puk Draiby, generalsekretær

Om Foreningen Grønlandske Børn
– modtagere af Dronningens tillægsværdimærke 2018
I begyndelsen af 1920’erne rejste en delegation fra den danske Rigsdag i Grønland.
Her mødte de børn så dårligt stillet, at rejsen gav startskuddet til etableringen af en
helt ny organisation: Foreningen Grønlandske Børn.
Siden 1924 har Foreningen Grønlandske Børn arbejdet med at løse de udfordringer,
som en del grønlandske børn og unge står med. Organisationen arbejder i både
Grønland og Danmark for skabe bedre barndom for grønlandske børn og unge. Fordi
en tryg barndom giver grundlag for et godt voksenliv med uddannelse, job og egen
velfungerende familie.
Foreningen Grønlandske Børn arbejder for fremtiden. Arbejder for, at ingen grønlandske børn vokser op med fattigdom, i misbrug eller med omsorgssvigt. Og arbejder for, at børns egne stemmer får ørenlyd og for, at mange flere grønlandske børn
og unge får en uddannelse.
H.M. Dronning Margrethe II er protektor for Foreningen Grønlandske Børn. Og det er
vi meget stolte af.

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. november 2017
Fra vores slutsalg af 30. november 2017 kan vi oplyse følgende oplagstal.
Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør

Oplagstal

Frimærke. Regionale sange II 1/2

01100552

19.01.2015

DKK 0,50

71.621

Frimærke. Pole-to-Pole

01100547

20.10.2014

DKK 21,50

42.025

Småark. EUROPA 2015 1/2

01107558

13.05.2015

DKK 112,50

1.337

Småark. EUROPA 2015 2/2

01107559

13.05.2015

DKK 126,00

1.337

Miniark. 75-års jubilæum

01106520

17.09.2013

DKK 20,00

24.131

Miniark. Grønlandsk arkitektur I

01106566

19.10.2015

DKK 35,50

16.386

Miniark. Grønlandsk arkitektur II

01106568

19.01.2015

DKK 36,00

16.495

Miniark. Vedvarende energi

01106570

19.10.2015

DKK 51,00

15.778

Souvenirmappe. Pole-to-Pole

01303067

30.11.2014

DKK 35,25

729

Læs mere på: https://fgb.dk/ og www.facebook.com/groenlandskeboern/

01100629. Tillægsværdi
Kunstner: Margrethe R.
Valør: DKK 14,00 + 1,00
Udgivelsesdag: 16. april 2018
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 33,00mm
Format: G – liggende, overstørrelse
Layout og typografi: Bertil Skov
Jørgensen
Akvareller affotograferet af Michael
Tonsberg
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

01303083
Souvenirmappe
H.M. Dronningens
akvareller – Foreningen
Grønlandske Børn
Pris: DKK 52,00
Monogrammet på forsiden
af mappen er med guldfolietryk og blindpræg.
Indeholder ét postfrisk
eksemplar af miniarket.
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Sepac-frimærket 2018 – fantastiske
udsigter
25052018C

af Pertti Frandsen

Om Sepac og årets fælles tema i Sepac-serien
De 12 medlemmer af de små europæiske postvæsners netværk, SEPAC,
vælger alle i 2018 at udgive frimærker i denne serie – til samme fælles
tema, ”Fantastiske udsigter”.
Sepac-mappen 2018 med ét postfrisk eksemplar af alle 12 medlemslandes
Sepac-frimærke 2018 udkommer til september. Abonnenter på souvenirmapper vil således modtage Sepac-mappen 2018 i årets sidste abonnement af 22. oktober.
Læs mere om Sepac-samarbejdet her: www.sepacstamps.eu

Erwin Reinthaler ved fjorden Kangersivartikajik bag bygden Sermiligaaq nord for Tasiilaq. Privatfoto.
Kunstneren og fotografen bag dette års grønlandske Sepac-frimærke er helt ny i frimærkesammenhæng. Det er østrigeren Erwin Reinthaler. Selv om
han er ny i frimærkeverdenen, har han tidligere
skabt både kunstværker og udgivet en bog – om
Grønland.
Bogen ”The Unknown Mountains of East Greenland” blev skabt i samarbejde med hans gode ven
Hans Christian Florian, distriktslægen i Tasiilaq. Os,
der har sikret os et eksemplar af bogen, vil vide,
at den indeholder fotokunst af verdensklasse. Vi
overlader her ordet til manden, der for et par år
siden optog det smukke panoramafoto, der pryder
Grønlands Sepac-frimærke 2018.

Af Erwin Reinthaler – kunstner, lærer, skiinstruktør
og forfatter
Jeg blev født i 1956 i den lille østrigske by Bruck an
der Mur. Efter min eksamen fra Ingeniørskolen for
Elektronik i Kapfenberg begyndte jeg på den Pædagogiske Højskole i Graz, hvorfra jeg blev færdiguddannet i 1979.
Siden 1980 har jeg undervist som lærer og instruktør
på skiskolen i Bad Gastein i delstaten Salzburg. Her
får unge en normal skolegang, samtidig med at de
træner alpinski. Igennem dette arbejde opstod meget tidligt min interesse for den historiske udvikling
inden for skiløb. Som en logisk følge heraf deltog
jeg nærmest pr. automatisk på en rejse i sporene
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01100634
Sepac 2018 – fantastiske udsigter
Valør: DKK 16,00

Udgivelsesdag: 25. maj 2018
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 100,8 x 28,80 mm

på
skipioneren
Fridtjof
Nansen.
Det var i 1995,
hvor jeg, sammen
med en kammerat fra Salzburg,
krydsede
Grønlands indlandsis.
Efter denne første
”The Unknown Mountains of East kontakt var min inGreenland” af Erwin Reinthaler
teresse for og min
og Hans Christian Florian udkom
kærlighed til Grøni 1998.
land vakt. Siden
1995 har jeg hvert år på forskellige årstider besøgt
Grønlands østkyst. Venskaber med grønlændere har

Fotograf: Erwin Reinthaler
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

givet mig indblik i det liv, de lokale lever; noget som
turister ikke når at opleve, og som står i diametral
modsætning til de klichéer og fordomme, som det
moderne Grønland ofte mødes med. Jeg er mine
venner utrolig taknemlig for det, de har givet mig. I
mine foredrag forsøger jeg at formidle det moderne
Østgrønland, sådan som jeg har lært det at kende.

Erwin Reinthaler i 2016 ved
sin udstilling ”Hunger und
Armut” (”Sult og armod”) i
Bad Gastein. Privatfoto.

Gamle grønlandske pengesedler – anden del

25052018

af Pertti Frandsen
I starten af 1900-tallet begyndte KGH, Kongelige Grønlandske Handel,
at anvende særlige pengesedler. Disse var fremstillet i stentryk og
havde gyldighed på handelsstederne i Grønland.
Kunstneren Bertil Skov Jørgensen har tegnet og graveret hele denne
frimærkeserie. Det har han blandt andet gjort på baggrund af historisk
materiale og gamle originale pengesedler, som opbevares i Danmarks
Nationalbank, på Nationalmuseet i København, samt i POST Greenlands arkiver i Nuuk.
Frimærkerne, der gengiver pengesedlerne, trykkes i kombineret offset og lasergravure og udkommer i helark og miniark. I fjor startede
serien med to frimærker, der gengav pengesedler udstedt i 1911. Serien fortsættes nu med yderligere to frimærker, der gengiver pengesedler fra samme år. Når serien fortsættes over de næste par år, vil
gamle grønlandske pengesedler fra senere i 1900-tallet blive foreviget på frimærke.
I dette blad fortalte vi i april 2017, at penge som et moderne fænomen
nærmest blev kastet ind i det grønlandske samfund. Det skete for at
komme tuskhandel til livs. Spørgsmålet om at afskaffe kreditsedlerne,
som pengesedlerne også blev kaldt, for at stimulere den interne økonomiske udvikling i Grønland, blev i 1906 diskuteret i et kommissionsarbejde. Resultatet blev dog, som ved tidligere lejligheder, at man fra
dansk side valgte at beholde det særlige grønlandske pengesystem. Det
har skabt nogle helt fantastiske Grønlandsmotiver, vi kan glæde os over
den dag i dag.

01100632
Gamle grønlandske pengesedler II 1/2
Valør: DKK 38,00
Udgivelsesdag: 25. maj 2018
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 52,50 mm x 35,00 mm
Kunstner og typografi: Bertil Skov
Jørgensen
Trykmetode: Kombineret lasergravure
og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Kilde: ”Penge og national identitet i Grønland – et blik på den grønlandske pengehistorie”, af Anders Ravn Sørensen

01106632. Miniark
Gamle grønlandske pengesedler II 1/2
Valør: DKK 38,00

Beretningen om de gamle grønlandske pengesedler fortsættes, når vi i
2019 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 legendariske Martin Mörck. Siden 1992
har Bertil Skov Jørgensen 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. Denne serie om gamle grønlandske pengesedler er Bertil
Skov Jørgensens første frimærkeserie for Grønland. Læs mere
om kunstneren på www.bertilskov.dk.

01100633
Gamle grønlandske pengesedler II 2/2
Valør: DKK 40,00
Ydre mål: 45,00 mm x 34,80 mm

01106633. Miniark
Gamle grønlandske pengesedler II 2/2
Valør: DKK 40,00
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Hans Kongelige Højhed Kronprinsen fylder 50 år
af Pertti Frandsen

Lørdag d. 26. maj 2018 fylder Kronprins Frederik 50 år. Tronfølgerens runde fødselsdag
bliver markeret rundt om i kongeriget. Fra
POST Greenlands side markerer vi begivenheden med dette særfrimærke, der udgives
i både helark og miniark. Hoffotograf Steen
Brogaard er manden, der på frimærket har
foreviget Kronprinsen iført den flotte, hvide
anorak, som Hans Kongelige Højhed bærer
ved sine officielle besøg i Grønland.

Kronprinsen i Daneborg, 7. juni 2000.
Foto: Mads Winther / Ritzau Scanpix.

Kronprinsen, hans familie og Grønland
Grønland fylder meget i Kronprinsens liv, både som
tronfølger og som privatperson. Og de varme følelser er gengældt. Heroppe er Kronprinsen og hans
familie store rollemodeller for flere generationer af
grønlændere. Det skyldes også hans hustru, Kronprinsesse Mary, der efter vielsen til Kronprinsen i
2004 straks tog Grønland og dets folk til sig. De to
yngste af Kronprinsparrets fire børn har desuden fået
grønlandske navne. Tvillingernes fulde navne lyder:
Josephine Sophia Ivalo Mathilda og Vincent Frederik
Minik Alexander. I Grønland er vi meget stolte over
dette.

Ekspedition Sirius 2000 og Projekt Qaanaaq
Der er således mange årsager til Kronprinsens enorme popularitet i Grønland. Omkring årtusindskiftet
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tog det for alvor fart. Det var da Kronprinsen, sammen med nogle gode venner, forberedte og senere
gennemførte ”Ekspedition 2000”. En ægte mandfolkepræstation, med et socialt sigte.

interesse og enorm gæstfrihed. Det mærkede Kronprinsens og hans venner, og det efterlod sig som et
varigt indtryk af Qaanaaq-indbyggerne, deres liv og
deres kultur.

”Ekspedition Sirius 2000” var en fire måneder og
2.795 km lang slædeekspedition nord om Grønland.
Den startede i Qaanaaq (Thule) i den nordvestlige del
af landet og sluttede i Daneborg i Nordøstgrønland,
hovedsæde for den berømte Sirius-ekspedition, der
som en del af Søværnet løbende patruljerer denne
del af kongeriget.

Undervejs, i løbet af de næste fire måneder, skrev
deltagerne en rejsedagbog, der senere blev udgivet
i bogform. Et filmhold fulgte desuden ekspeditionen,
hvilket der i 2001 kom en meget seværdig TV-dokumentar ud af. Mest levende blev optagelserne, når
Kronprinsen og hans slædekammerater helt glemte
kameraets tilstedeværelse, som det for eksempel
skete, da de en aften festede i teltene sammen med
en gruppe grønlandske fangere, og da de to måneder senere nåede Station Nord og endelig fik mulighed for at komme i bad og se sig selv i et spejl.

Opholdet i Qaanaaq forud for ekspeditionen gjorde
et dybt indtryk på Kronprinsen og hans venner, især
børnenes opvækstbetingelser og de manglende beskæftigelsesmuligheder. De knap 650 indbyggere i
Qaanaaq, og deres godt 2000 slædehunde, har nogle helt særlige livsbetingelser, og samtidig en ægte

Efter hjemkomsten til Danmark henvendte ekspeditionens deltagere sig til Red Barnet og Rotary og

26052018D

Kronprinsfamilien i Sydgrønland, under det royale besøg i sommeren 2014. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix.
der blev hurtigt etableret et samarbejde om „Projekt
Qaanaaq“. Kronprinsen og ekspeditionens deltagere
øremærkede overskuddet fra salget af deres rejsedagbog til det gode formål.
I september 2001 donerede POST Greenland desuden 300 sjældne frimærker til projektet. Det var
det berømte ”omvendte overtryk” fra 1996. På en
efterfølgende auktion indbragte salget af disse 300

Kronprinsen og hans kammerater demonstrerer
slædekørsel i Daneborg. Foto: Keld Navntoft/Ritzau
Scanpix.
værdifulde frimærker 1 million kroner, som POST Greenland donerede til Projekt Qaanaaq. De indsamlede
midler fra hele projektet donerede Kronprinsen og
hans slædekammerater senere til et nyt fritids- og
aktivitetshus i Qaanaaq. Stor var taknemligheden fra

byens indbyggere, da huset i sommeren 2004 blev
indviet, en bevægende begivenhed, som både Kronprinsen og hans hustru deltog i.

01100635. H.K.H. Kronprinsen 50 år
Valør: DKK 50,00
Udgivelsesdag: 26. maj 2018
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G – liggende
Fotograf: Steen Brogaard
Layout og typografi: Lowe-Martin Group
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

Gensidig respekt og hjælp til selvhjælp
Som Kronprinsens morfar, Kong Frederik IX gjorde,
og som hans mor, Hendes Majestæt Dronningen
gør, følger Kronprinsen derved en stolt tradition, der
handler om gensidig respekt, kendskab til hinandens
livsbetingelser, og evnen til at hjælpe, der hvor man
kan. Også Kronprinsens hustru deltager aktivt. Kronprinsesse Marys Fond yder vedvarende et vigtigt arbejde i Grønland, fra anti-mobning i skolerne til at
bryde ud af sin ensomhed samt forebygge og undgå
vold. Denne store sociale indsats er Tronfølgeren tydeligvis meget stolt over. Ligesom han er stolt over
at kunne vise sine fire børn det Grønland, han elsker.
Under Kronprinsfamiliens seneste Grønlandsbesøg i
sommeren 2014 udtalte han blandt andet til dansk
TV 2:
– Det er fantastisk at kunne vise sine børn et land,
som jeg holder rigtig meget af, og som jeg synes,
de fire har taget godt imod med den måde, de bare
slapper af og tumler i landskabet på. Det er for mig
et tegn på, at de har adopteret landet.
Vi ønsker vores kronprins hjerteligt tillykke med de
50 år. Og på gensyn.

01106629. Miniark. Kronprinsen 50 år
Pris: DKK 50,00
Mål: 140,00mm x 80,00mm
Trykkemetode: Offset - med guldfolie og
prægning
Papir: TR4

Kronprinsens monogram og slædemotivet er trykt i guldfolie og præget i frimærkepapiret. Slædemotivet er skabt af
Martin Mörck.
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NYT fra POST Greenland
To nye dagstempler, 3913 Tasiilaq
Det Gamle Postkontor i Holstebro har fået særtilladelse til at annullere grønlandske frimærker. Litra-nummeret i stemplet er 3. Læs mere om adressen og åbningstiderne her http://detgamlepostkontor.dk.
Samtidig har vi i Tasiilaq fået endnu et dagstempel. Litra-nummeret er 4.
Stemplinger med førstnævnte dagstempel foretages ved henvendelse
til Det Gamle Postkontor i Holstebro,
imens stemplinger med det andet dagstempel foretages ved henvendelse til
vores kundetjeneste i 3913 Tasiilaq.

Udstillinger og messedeltagelse
Frem til udgangen af september 2018 vil vi deltage i disse samlerbegivenheder:
• 28. Internationale Briefmarken-Messe, Essen, 3. – 5. maj.
• Salon Paris-Philex 2018, Paris, 7. – 10. juni.
• Nordia 2018, Garðarbær, Island 8. – 10. juni.
• PRAGA 2018, Prag, 15. – 18. august.
Til hver af disse fire 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 respektive messer
eller udstillinger. Send venligst til:
POST
Greenland,
FILATELIA,
Postboks
Tasiilaq,
GRØNLAND. PRAG 2018
Essen
2018
PARIS
2018 121, 3913
Nordia
2018
ESSEN

Garðarbær
Salon Paris-Philex
2018

3. - 5.5.2018

7.-10.6.2018

Læs om næste gang...

8.-10.6.2018

15. - 18.8.2018

Garðarbær

Salon Paris-Philex
2018

7.-10.6.2018

• Grønland under 2. verdenskrig – tredje del af serien
• Sydgrønland som Unesco-verdensarv
• Julefrimærkerne 2018 og juleophæng nr. 6
• Årsmappen 2018
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Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Minedrift IV 1/2

01100503

14.01.2013

DKK 38,00

Frimærke

Sepac 2016 – årstider 1

01100578

18.01.2016

DKK 13,00

Frimærke

Årstider 2

01100579

18.01.2016

DKK 27,00

Frimærke

Tillægsværdi 2016. MIO

01100580

18.01.2016

DKK 12,00
+ 1,00

Frimærke

Flyserie VI 1/2. Airbus

01100583

12.05.2016

DKK 15,00

Frimærke

Flyserie VI 2/2. Dash 8

01100584

12.05.2016

DKK 24,50

Frimærke

Zackenberg Forskningsstation 1/2

01100590

17.10.2016

DKK 11,50

Frimærke

Zackenberg Forskningsstation 2/2

01100591

17.10.2016

DKK 14,00

Frimærke

Jul 2016 1/2

01100596

17.10.2016

DKK 12,00

Frimærke

Jul 2016 2/2

01100597

17.10.2016

DKK 13,50

Miniark

Tillægsværdi 2016. MIO

01106580

18.01.2016

DKK 52,00

Frimærkehæfte

Julefrimærkehæfte nr. 21

01301121

17.10.2016

DKK 153,00

Souvenirmappe

Grønlandsk arkitektur

01303071

19.10.2015

DKK 71,50

Souvenirmappe

Vedvarende energi

01303072

19.10.2015

DKK 51,00

Souvenirmappe

Tillægsværdi 2016. MIO

01303073

18.01.2016

DKK 52,00

Souvenirmappe

Sepac 2016 - årstider

01303075

01.09.2016

DKK 112,00

Årsmappe

Årsmappe 2014

01304014

20.10.2014

DKK 594,50

PRAGA 2018, Prag

8.-10.6.2018

• Sepac-mappen 2018 – fantastiske udsigter
• Grønlandsk musik – sidste del af serien

Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. juni 2018,
såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.

PRAGA 2018, Prag

ESSEN

3. - 5.5.2018

Slutsalg pr. 30. juni 2018

15. - 18.8.2018

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 disse 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 grønlandske 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 du komme tættere på grønlandske frimærker.
Det er muligt at læse Greenland Collector, tilmelde dig vores nyhedsbrev, læse sidste nyt, købe frimærker, deltage i konkurrencer, administrere din konto og dit abonnement etc.

Alle angivne priser, gebyrer, m.v. er med forbehold for trykfejl.
Udgiver: POST Greenland
Redaktion: Kristian ”Karé” Pîvat, Birgi Hansen, Allan D. I.
Streymoy, Hjørdis Viberg.
Ansv.: Pertti Frandsen.
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Haukur Sigurðsson

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

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

Ark á 10 frimærker
Fra og med januar i år udgiver POST Greenland alle frimærker i helark à ti
ens frimærker.
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FDC/Miniark med tema
Frimærkehæfte med tema
Souvenirmappe med tema
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2018
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204
301
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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
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Dette vil sige, at ark à 20, 36, 40 og 50 ens frimærker ikke længere udgives
i Grønland.
Ark af ti frimærker er lettere at håndtere og opbevare end de større ark.
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.
Helark kan du bestille på vores hjemmeside www.stamps.gl eller via kundetjenesten, tlf. +45 7026 0550, email: stamps@telepost.gl

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!

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.

