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Sydgrønlandske områder som UNESCO Verdensarv
01100636
Kujataa som UNESCO Verdensarv
Kunstner: Aka Høegh
Valør: DKK 17,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
10 frimærker per ark
Ydre mål: 58,00 mm x 32.00 mm
Format: Dobbelt F, stående
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4
22102018A

UNESCO har i fjor optaget landbrugs- og kulturlandskabet Kujataa i Sydgrønland på sin verdensarvsliste. Det markerer vi nu med et smukt frimærke
af den højt estimerede kunstner Aka Høegh, der i
årtier har levet og boet i Sydgrønland.
Af vores salgsmedarbejder Birgi Hansen og Alibak
Hard, Site Manager for KUJATAA Verdensarv
For at bevare steder med særlig betydning for
menneskeheden har FN-organisationen UNESCO
over hele kloden udvalgt en række områder og
bygningsværker af særlig vigtighed. Disse steder
og monumenter går under fællesbetegnelsen verdensarv. De er hermed anerkendt som havende en
enestående universel betydning for nuværende og
kommende generationer af hele menneskeheden.

Kujataa er området, hvor Erik den
Røde i slutningen af 900-tallet gik i land
og indledte
nordboernes
næsten 500 år
lange tilstedeværelse i Grønland. Her opbyggede
de et bondesamfund, der
i sin storhedstid talte op til 3.000 indbyggere.
I starten af 1900-tallet gik inuit i Grønland, som de
eneste i Arktis, fra at være fangere til at være bønder. I starten på nordboernes marker, i dag med
store landbrugsområder. Verdensarvskomiteen har
i deres overvejelser lagt vægt på, at landskabet
rummer usædvanligt velbevarede ruiner efter nordboernes beboelser og af livsformen med landbrug,
som inuit-befolkningen påbegyndte i 1700-tallet.
I forvejen er Isfjorden ved Ilulissat på Verdensarvslisten. Fra i år kommer kulturjagtlandskabet ved
Sisimiut også på listen.
Læs mere om Kujataa her: www.kujataa.gl

Alibak Hard, Site Manager for KUJATAA Verdensarv.
Privatfoto.
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Foto: Ivars Silis.

Om kunstneren bag frimærket
I en årrække har Aka Høegh indtaget en central placering på Grønlands kunstneriske scene. Længe før hendes frimærkedebut i 1987
havde hendes kunst således vakt berettiget
opsigt langt udenfor Grønlands grænser.
Aka Høegh er født i Qullissat på Disko Ø i
1947. Hun er hovedsagelig autodidakt, med
periodevise gæstestudier på Københavns
Kunstakademi.
Akas kunst er influeret af naturen og de
grønlandske myter og sagn. Desuden spiller
mennesket en central rolle i hendes talrige
værker.
Inspirationen finder hun i mennesket, dets
livsånd og uddelte erfaringer. Hun opmuntres af skønheden i det sociale møde og
blotte nærvær, og ikke mindst af sjælens
indre stemme. ”Alt, hvad vi ser, indeholder
en sjæl”, er et meget dækkende citat af Aka.

Nye frankeringsmærker 22. oktober 2018

Sepac-mappen 2018 med masser
af spektakulære udsigter
af Pertti Frandsen
SEPAC er forkortelsen for Small European Postal
Administration Cooperations. Det er netværket af
tretten små europæiske postvæsner, der omfatter
Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island,
Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg,
Malta, Monaco, Åland og Vatikanet.
Disse tretten små postvæsner har alle små hjemmemarkeder for post og logistik, og samtidig store eksportmarkeder for frimærker til samlerbrug.
Sepac-landene deler derfor i vid udstrækning udfordringer, og Sepac-netværket er derfor et vigtigt
forum for alle medlemslandene.
Otte gange tidligere, fra 2007 til 2017, har Sepacmedlemmerne udgivet frimærker i henhold til et
fælles årligt tema. I år er ”Spektakulære udsigter”
det fælles Sepac-tema.
I maj udgav POST Greenland årets grønlandske Sepac-frimærke (t.h. nedenfor). Det gengiver et flot
panoramafoto af fjorden og fjeldene ved Tasiilaq,
som området ser ud i december, hvor nordlyset
flakker og alt ånder fred og ro.
Den 13. september udkom souvenirmappen ”Sepac
– Spectacular views of Europe” med ét eksemplar
af alle årets tolv Sepac-frimærker. Vatikanet udgiver ikke et Sepac-frimærke i år. Det er den niende
fælles souvenirmappe, og kan bestilles via vores
kundeservice eller på vores hjemmeside stamps.gl.

De nye motiver, som pryder de fire frankeringsmærker 2018, er
alle hentet fra det smukke og forunderlige Grønland. Fotoet med
nordlys stammer fra Narsaq. Fjeldlandskabet med Grønlands nationalblomst, Niviarsiaq, i forgrunden blev taget ved Narnortalik.
Udsigten over isfjorden med det brune fjeld i baggrunden blevet
taget i Østgrønland, imens det snedækkede vinterlandskab i skumringen blev taget i Nuuk. Både postfriske og stemplede frankeringsmærker kan bestilles. Det er udelukkende muligt at få dem
afstemplet med almindeligt dagstempel (3913 Tasiilaq).
Bestiller eller abonnerer du på førstedagskonvolutter frankeret
med vores frankeringsmærker, bliver POST Greenlands bomærkekonvolut anvendt. Du kan selv fastsætte værdien på frankeringsmærket - forudsat den er mindst DKK 14,00 pr. mærke.

01303084. Souvenirmappe
Sepac 2018 – spektakulære udsigter
Pris: DKK 125,00
Udgivelsesdag: 13. september 2018
Sepac-mappen 2018 indeholder ét
postfrisk eksemplar af Sepac-frimærkerne fra tolv af de tretten medlemslande. Abonnenter på souvenirmapper
vil modtage mappen i årets sidste
abonnement af 22. oktober.

Frankeringsmærker 2018
(sæt à 4 styk, selvklæbende)
Varenr. 01700058
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
Værdier: Fra 14,00 kr. i spring på 25 øre.
Trykkeri: Walsall Security Printers Ltd.
Papir: Thermal face paper 73g
Farver: CMYK
Tryk: Digital printing
Format: 56.00 mm x 25.00 mm
Frankeringsmærker fra 2009 til 2017
– i én mappe!
Samtlige 5 sæt à 4 frankeringsmærker
udgivet 2009 til 2017. Mappens pris svarer til de indeholdte frankeringsmærkers
samlede påtrykte værdier - indenrigs
portotakst for breve under 20 gram.
Varenr.: 01303802
Pris: DKK 193,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018

Grønlandske frimærker igen til København
I weekenden 3. - 4. november kommer POST Greenland igen til den danske hovedstad. For her afvikles
årets udgave af ”Frimærke-, Brev- og Postkortmesse”. Det bliver et festligt gensyn.
Grønlandske frimærker fra de seneste par år, vores helt nye årsmappe, julefrimærkerne, juleophænget
2018, nye og tidligere frankeringsmærker, samt en række af vores mest interessante samlerobjekter vil
vi medbringe. Du finder os på vores store, velkendte stand. Dér vil vi glæde os til at servicere dig og de
mange andre trofaste Grønlandssamlere – samt byde nye samlere velkommen.
Stedet er igen Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Tæt på Vesterport station
og Hovedbanegården. Åbent lørdag fra 10 til 18 og søndag fra 10 til 16. Som altid fri entré.
Hjemmesiden www.3fff.dk vil løbende blive opdateret med standholdere og nyt om messen.
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Grønland under Anden Verdenskrig. Tredje del

Flybasen i Narsarsuaq, 1945. Foto: Jette Bang. Arktisk Institut ©

I 2016 påbegyndte vi denne frimærkeserie. Formålet er at afdække et stykke historie, der endnu
ikke er blevet fortalt på frimærker: Grønland under
Anden Verdenskrig – set med grønlændernes øjne.
Serien på i alt 10 frimærker trykkes i kombineret
offset og lasergravure. Den 22. oktober i år udgives
frimærke nummer 5 og 6 i serien. Det hele afrundes i 2020, som er 75-året for afslutningen af Anden Verdenskrig.
I alle seriens frimærker indgår fotos fra krigstiden.
Dele af frimærkerne er derved fotografiske gengivelser fra dengang, imens de håndtegnede dele
er kunstnerens eget udtryk. Kunstneren bag alle
frimærkemotiverne er Naja Rosing-Asvid fra Nuuk.
Norske Martin Mörck er manden bag gravuren på
samtlige ti frimærker.
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Af Pertti Frandsen

Baser og flytrafik
Allerede i løbet af 1940 kom USAs hands-off politik
vedrørende Grønland under stigende pres fra Storbritannien og Canada. Begge lande ønskede et større amerikansk engagement i krigen. I august 1940
undersøgte et US Coast Guard-skib, med landsfogedernes accept, egnede steder til anlæggelse af
militærbaser i Grønland. På det tidspunkt var der et
stort britisk pres for oprettelse af transitlufthavne til
mellemlanding med de amerikansk producerede fly,
som briterne havde brug for.
Indtil marts 1941 havde planen været, at anlæggelsen af baser i Grønland skulle være med de grønlandske myndigheder, det vil sige landsfogederne,
som bygherrer, da dette ville tilgodese det danske

suverænitetshensyn. Krigens udvikling havde imidlertid gjort, at en amerikansk deltagelse i krigen ville
kræve intensiv luftstøtte til de allierede og det ændrede baseplanerne.
I juli 1941 ankom knap 500 amerikanske soldater og
officerer for at påbegynde arbejdet med at anlægge
basen ved Narsarsuaq i Sydgrønland. I september
ankom en anden landgangsstyrke for at bygge basen
ved Søndre Strømfjord i Vestgrønland. Landsfoged
Eske Brun var fuld af lovprisning af, hvad amerikanerne evnede i forbindelse med anlæggelsen af de
militære baser i Grønland. I 1940 havde Brun ment
det umuligt, at bygge disse i det ufremkommelige
terræn.
Amerikanerne følte sig helt sikkert velkomne i Grønland. I forbindelse med et flyhavari nær Julianehåb

ydede lokale grønlændere: ”velvillige og
hjælpsomme Bestræbelser … og [havde
en] væsentlig Andel i,
at det lykkedes at faa
Maskinen paa Vingerne
igen.”
I juni 1942 havarerede et
amerikansk militærfly i Egedesminde. Flyet var undervejs mod Søndre Strømfjord
og fløj ind i tåget vejr. Efter at have cirklet rundt en
rum tid og opbrugt brændstoffet, nødlandede flyet.
Under nødlandingen beskadigedes en tørvestak.
Ejeren fik, som den eneste i Grønland under Anden
Verdenskrig, en krigsskadeerstatning. På halvanden
krone.

Postordrer og vareforsyning
Vareforsyningen fra USA og Canada frembød forskellige vanskeligheder. Før krigen havde fremsendelse
af varer til Grønland været organiseret fra København. Canada var jo en krigsførende nation, imens
USA indtil december 1941 støttede de allieredes
krigsførelse. Landenes produktionsapparat var dog
først og fremmest indstillet på krigsførelse. Det var
derfor ofte svært at få klarhed over, hvilke varer der
kunne erhverves i Grønland.
Det krævede altså lidt tilvænning at skulle leve med
de nye varer, men det var reelt bagateller i forhold til
situationen andre steder påvirket af krigen. Et andet
problem var at få fragtet varerne til Grønland. Efter
at USA i december 1941 gik ind i krigen, var situationen en anden for de skibe, der fragtede forsyninger til Grønland og kryolit den anden vej. Skibene,
opkaldt efter missionærægteparret Gertrud Rask og

Hans Egede, gik ned kort tid efter hinanden i vinteren
1942. Gertrud Rask stødte på grund uden omkomne,
imens Hans Egede blev torpederet af en tysk ubåd
og hele besætningen på 23 mand omkom, heraf tre
grønlandske besætningsmedlemmer. De to skibe
havde især været brugt til kystfart og var altså på vej
til USA, da de gik ned.
I et brev fra juni 1943 forklarede Brun overfor samtlige kommuneråd omstændighederne for varesituationen og forsyningen af Grønland. Brun beskrev, at
hans administration gjorde alt for at undgå, at grønlænderne skulle lide nød. Brevet anførte, at Grønland
var det eneste land i verden, ”hvor man i Stedet for
at maatte indskrænke sig har kunnet bibeholde Levestandarden i Krigstiden og endog har kunnet forøge Indtægterne noget ved Forhøjelse af en Del af
Indhandlingspriserne og delvis Forhøjelse af Lønningerne.” De forhøjede udgifter til transport, forsikring
og fordeling af varer blev dækket af administrationen, da ”Varerne [sælges] for mindre end Indkøbsprisen i Amerika.” Administrationen påtog sig, for at
undgå at der opstod nød, at holde varepriserne nede.
Overvejende mærkedes ikke vareknaphed iblandt
grønlænderne.
En anden ændring i vareudbuddet var, at grønlænderne i løbet af krigen fik mulighed for at bestille
varer fra verdens største postordrefirma – det amerikanske Sears, Roebuck and Co. En mængde nye varer
bidrog derved til at udvide grønlændernes materielle
horisont. Den tidligere sekretariatsleder i Grønlandsrådet, Claus Bornemann, fortæller at Sears-katalogerne betød mere for det grønlandske samfunds
udvikling end samtlige Karl Marx’s skrifter.
Kilde: ”Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 – 64”, Ph.d.-afhandling af Jens Heinrich,
juni 2010.

Om kunstneren
Naja Rosing-Asvid er uddannet arkitekt og har de
sidste 11 år arbejdet som kunstner, udstillingsdesigner, børnebogsforfatter, scenograf og meget andet.
Hun benytter forskellige udtryksformer i sin kunst,
og eksperimenterer blandt andet med affaldsfragtmenter og naturmaterialer. En del af hendes værker
kan ses på hjemmesiden www.NajaRosingAsvid.dk
Portrætfoto: Helle Nørregaard.

01100640
Grønland under 2. verdenskrig – del III 1/2
Flytrafik
Valør: DKK 5,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
10 mærker pr. ark
Ydre mål: 57,68 mm x 33,44 mm
Format: Dobbelt F – stående
Motiv: Naja Rosing-Asvid
Gravure: Martin Mörck
Trykmetode: Kombination, dvs. intaglio
(lasergravure) og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

01100641
Grønland under 2. verdenskrig – del III 2/2
Katalogvarer
Valør: DKK 20,50

Indeholder
ét postfrisk
eksemplar
af frimærket
G598 fra 2017,
samt de helt
nye frimærker
G640 og 641.
01303086
Souvenirmappe
Grønland under 2. verdenskrig II og III
Pris: DKK 62,00
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Musik i Grønland del II – på frimærker
af Pertti Frandsen

Om kunstneren

Sume, fra debutalbummet ”Sumut?” (1973). Fra venstre: Erik Hammeken (guitar, bas), Per Berthelsen
(guitar, vokal), Hans Fleischer (trommer)
og Malik Høegh (guitar, vokal, tekster)
Foto: Ebbe Knudsen.

Musikken har en markant placering i Grønlands
kultur og historie. Hvert år udkommer i Grønland
10 - 15 nye cd’er med grønlandsk musik. De bedst
sælgende udkommer i oplag på 5.000 eksemplarer. Temmelig imponerende i et land med blot
56.000 indbyggere.
Derfor dedikerer vi en hel frimærkeserie til ”Musik i Grønland”. Camilla Nielsen har skabt i alt seks
flotte motiver, som reflekterer den grønlandske
musik igennem seks forskellige epoker. De tre første frimærker, der udkom i 2017, gav os indblik i
grønlandsk musik set i et meget langt tidsperspektiv, fra trommedans til harmonikamusik. Nu er hun
klar med seriens sidste tre frimærker.

Af Camilla Nielsen, kunstner.
Det er med stor ydmyghed og taknemmelighed,
at de sidste tre frimærker nu er blevet til. Det har
for mig været en spændende rejse ind i Grønlands
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musikhistories verden. De sidste tre forlægsmotiver
til frimærkerne i musikserien er også denne gang
udvalgt i samarbejde med TELE-POST og Karsten
Sommer. Aron fra Kangeqs træsnit er stadig inspirationskilde til seriens kunstneriske koncept, idet
det fra start lå fast, at det sidste frimærke i serien
skulle indeholde SUMEs første LP-cover. De to andre
frimærker er teknisk udarbejdet via tuschtegninger
i stedet for, som ved de tidligere frimærkearbejder,
hvor de tre forlægsmotiver var viderebearbejdet i
stregætsninger på zinkplader og færdiggjort digitalt.
Kunstner Miki Jacobsen har medvirket til færdiggørelsen af frimærkemotiverne digitalt. Portrætfoto fra
Laarseeraq Svendsens CD-cover (af ukendt fotograf)
og noder er brugt med venlig tilladelse fra familien.
Fotoforlæg af Jens Hendriksen er taget af Teit Jørgensen. Teit Jørgensen er også ophavsmand til det
historiske foto med trommesang fra Aasivik i 1977
i Qullissat, som blev brugt som forlæg til det første
frimærke i musikserien.

Camilla Nielsen har studeret kunst i Frankrig,
Canada og Grønland. I sit virke som kunstner
har hun især ladet sig inspirere af natur og
mennesker. Hun har haft over 50 udstillinger
over en 26-årig periode. Produceret illustrationer, arrangeret kurser og messeaktiviteter
samt udformet scenografier for blandt andet
Grønlands Nationalteater. Derudover har hun
til dato skabt motiver til i alt 14 grønlandske
frimærker, alle af høj kunstnerisk kvalitet.
Foto: Miki Jacobsen.

Af Karsten Sommer, journalist og musikproducent
De tre første frimærker i denne serie udkom i januar 2017. De illustrerede starten på den grønlandske
musikhistorie: Den oprindelige musikform – trommesangen. Dernæst korsangen, som var kirkens musiktilbud til grønlænderne. Og, til slut, hvalfangernes
spillemandsmusik. De tre sidste frimærker, som
udkommer 22. oktober i år, illustrerer musikken fra
1950´erne frem til 70´erne. En tid hvor musikinspirationen begyndte at komme til Grønland via radio og
grammofonplader.

Den første popmusik. Laarseeraq Svendsen
(1926-1975)
I 1958 åbnede Grønlands Radio – KNR – i et nybygget
radiohus på H.J. Rinksvej i Nuuk. Huset havde et stort
studie, og faciliteter til musikindspilning. Omkring
dette studie opstod et kreativt miljø af grønlandske
og danske medarbejdere, som gav diverse sangta-

lenter mulighed for at indspille. Lederen af KNR’s pladesamling – Diskoteket - hed Laarseeraq Svendsen.
Blandt KNR-medarbejderne var folk som Mogens Kilde, Kaj Sivertsen, Svend Aage Kielmann og Rie Reiding, som havde erfaring med musikindspilninger.
Sammen med en masse dygtige grønlandske sangere og sangskrivere, som Hans Hansen, Kristian P.
Kristiansen og Jørgen Fleischer, indspillede KNR i de
år en mængde nyskreven musik og tekster, som den
dag i dag rammer enhver grønlænder i hjertekulen.
Mange af de populæreste sange i radioens ønskeprogrammer var med Laarseeraq Svendsen. Han blev
også kendt i Danmark, hvor hans eneste dansksprogede sang ”Godhavnsvalsen” var et sikkert nummer i
60´ernes Giro 413-ønskeprogram søndag eftermiddag.
Den udkom som single-plade og var indspillet i Danmark med datidens populære Ole Høyers Orkester.
Den indeholdt også hans vel nok populæreste nummer i Grønland, ”Akunnerit”. Det er helt naturligt, at
han hermed hyldes med dette frimærke, ikke kun for
sin musik, men også for sin målrettede indsats for at
tage vare på det bedste af Grønlands sangskat.

Vaigat-musik. Jens Hendriksen (1928-2001)
I starten af 1960´erne sad unge musikere i kulminebyen Qullissat på Disko Ø i Vestgrønland og lyttede
til radio på langbølge fra de amerikanske baser på
Island. Dér hørte de for første gang tidens store internationale hits, og særlig ét instrument fik dem til
at spidse ører: Elvis Presley sang ”Blue Hawaii”, hvor
lytterne fuldstændig faldt for lyden af den smægtende
og klagende hawaiiguitar, der akkompagnerede ham.
Qullissat var dengang Grønlands tredjestørste by. En
blomstrende, og efter den tids standard globaliseret
by, med mange nationaliteter samlet omkring byens
kulmine. Der var et heftigt musikliv, og en af de mest
fremtrædende var den unge Jens Hendriksen. Inspireret af radiolytningen fra Island bestilte han en hawaiiguitar i Alfred Christensens Musikhus i Holstebro.
Han foranstaltede hyppige dansemikker i ugerne
efter, for at indsamle penge til instrumentet, der var
på vej med skibet fra Danmark. Da skibet, heldigvis
lidt forsinket, ankom, var der lige netop penge nok
til at indløse hawaiiguitaren. Det blev til charmerende Instrumentalnumre og hyldestsange til Disko Ø,
akkompagneret af den smægtende lyd af hawaiiguitaren. Det fik hurtigt Disko Ø til i folkemunde at blive
kaldt “Grønlands Hawaii”.

Den første rockmusik. Sume
Frimærkeseriens rejse gennem den grønlandske
musikhistorie slutter med den første grønlandske
LP nogensinde. Den blev skabt af gruppen Sume (På

dansk: Hvor?) Albummet bærer titlen ”Sumut?” (På
dansk: ”Hvorhen?”). Det danske musikforlag Demos,
der var startet af den danske Vietnambevægelse,
var blevet trætte af altid at snakke om ”amerikansk
kolonialisme”. Hvad med den ”danske kolonialisme” spurgte de? De rettede blikket mod Grønland,
for at se, om der fandtes interessant musik dér, og
fandt en gruppe unge grønlandske studerende i København, der havde lavet en rockgruppe, bygget op
omkring to venner, Malik Høegh og Per Berthelsen.
Malik Høegh skrev teksterne, og sammen lavede de
musikken. Grønlands Radio havde under primitive
forhold indspillet et par numre med dem, og de var
straks blevet populære i Grønland. Nu fik de via Demos mulighed for at indspille en hel LP – Grønlands
allerførste - i datidens bedste danske studie, Rosenbergstudiet på Nørrebro. På trommer havde de Hans
Fleischer, imens Erik Hammeken spillede bas.
LP´en ramte Grønland som en kulturel bombe. Malik
Høeghs tekster var af høj kvalitet, med følsomme
og nyskabende billeder af dagens og gårsdagens
Grønland. Og det musikalske samarbejde med Per
Berthelsen gjorde, at lyrikken blev båret frem af
velarrangeret og intens musik. Sume nåede at lave
tre LP’er i 70´erne, og spillede stadig sammen ved
specielle lejligheder langt op i 00´erne.

01100637
Musik i Grønland II 1/3
– første popmusik
Kunstner: Camilla
Nielsen
Valør: DKK 3,00
Udgivelsesdag:
22. oktober 2018
10 frimærker per ark
Ydre mål:
44,09 mm x 50.00 mm
Format: E
Typografi: Lowe-Martin
Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100638
Musik i Grønland II 2/3 – Vaigat-musik
Kunstner: Camilla Nielsen (baseret på foto af Teit Jørgensen)
Valør: DKK 10,00

I dag findes en mangfoldig og levende grønlandsk
musikscene, som har fundet sit eget udtryk. Men
det startede med Sumes første LP i 1973, som derfor
får lov at afslutte denne frimærkerejse gennem den
grønlandske musikkultur.

Karsten Sommer,
født 1949
Journalist og musikproducent. Har
arbejdet i Danmarks Radio i en
årrække, og siden
2004 i KNR. Producerede den første
grønlandske LP med rockgruppen Sume i
1973 på musikforlaget Demos, og var siden
med til at oprette det grønlandske pladeselskab ULO i 1976. Flyttede til Grønland i 1986.
Foto: Privat.

01100639
Musik i Grønland II 3/3 – første rockmusik
Kunstner: Camilla Nielsen (LP-cover, træsnit af Aron af Kangeq)
Valør: DKK 25,50

01303085
Souvenirmappe – Musik i
Grønland II
DKK 38,50
Indeholder ét postfrisk
eksemplar af hvert af de tre
musikfrimærker.
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01100642
Julefrimærke 2018 1/2
Kunstner: Ivínguak’ Stork Høegh
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
10 frimærker per ark
Ydre mål: 40,00 x 28,80 mm
Format: G
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100643
Julefrimærke 2018 2/2
Valør: DKK 16,00

01301123
Julefrimærkehæfte nr. 23
Pris: DKK 180,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
Papir: Tullis Russell, CPST225, 94g,
135g bagpapir.

De to frimærker 01106642 og 01100643,
der udgives i helark à 10 ens frimærker, er
forsynet med duft af h.h.v. kanel og gran!

NYT: Julens dufte – på frimærker!
Af Allan D.I. Streymoy og Pertti Frandsen
De allerførste frimærker forsynet med dufte bliver
nu udgivet i Grønland. Årets to julefrimærker fra
POST Greenland dufter nemlig af henholdsvis kanel
og gran. Julefrimærkerne er trykt i offset og udgives i ark à 10 ens frimærker.

I dag handler julen ikke kun om religion. Den handler
også om samvær med familie, venner og de nærmeste. Jeg ønsker alle en rigtig god jul.

Ivínguak´ Stork Høegh blev født i Aasiaat i 1982. Hun var kun 10 11 år, da hun malede sit første billede på lærred. Studerede 2003
– 2004 på Kunstskolen i Nuuk, derefter på Aarhus Kunstakademi
frem til 2009. Derefter uddannelse som mediegrafiker på Aarhus
& Københavns Tekniske skole, som hun afsluttede i 2014.

Kunstneren bag årets to grønlandske julefrimærker
har sendt os denne hilsen til vores læsere og samlere.

Julens duft af Ivínguak’ Stork Høegh
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Juullip frimærkiinik m
Julefrim

Om kunstneren

Traditionen tro udgives samtidig et hæfte, hvor årets
to julefrimærker er trykt på selvklæbende papir. Disse selvklæbende frimærker i julehæftet er dog ikke
forsynet med dufte.

Når der dufter af julegran og småkager, ved vi allerede, at julen nærmer sig. Duften, som får os til at
tænke på barndommen, gode begivenheder, familiesamling, og ikke mindst kærlighed og ro.

Indeholder seks styk af hver af de to julefrimærker 2018. Hæftet er trykt på selvklæbende
papir. Disse selvklæbende frimærker i julefrimærkehæftet er ikke forsynet med
dufte.
22102018C

Foto: Privat.

Hun udtrykker sig via digitale fotokollager, akryl og et mix af medieteknikker. Bruger meget rustikke og grove baggrundsbilleder
til værkerne, som hun finder rundt omkring. Det kan være en interessant væg, forfaldne gamle bygninger, en bro eller kasser.
Inspirationen finder Ivínguak´ i musikken og vores samfund. Dette
blandes med inspirationen hentet fra den smukke, men barske
grønlandske natur.

Grønlandsk samler af frimærker

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. juni 2018

Af Pertti Frandsen

Fra vores slutsalg af 30. juni 2018 kan vi oplyse følgende oplagstal.

I et land som Grønland – med kun
56.000 indbyggere – findes ikke
mange frimærkesamlere. Men de
findes. Én af dem er fiskeskipper
Niels Olsvig, født 1958 i Ilulissat.

Nysgerrig allerede som barn
Sine allerførste frimærker fik Niels
som barn af sin bedstemor. Da han
1970 var på skoleophold i DanNiels Olsvig i Ilulissat. Privatfoto.
mark, i Erritsø ved Fredericia, gav
hans danske plejefar ham nogle flere frimærker. Niels husker tydeligt, da hans
plejefar sagde, ”Niels, hvis du vil samle grønlandske frimærker, skal du også
samle de danske.” Og det har Niels gjort lige siden. Senere tilføjede han de
øvrige nordiske landes frimærker til sin voksende samling. Dertil brugte han de
penge, han havde fået til sin konfirmation.
Niels fortæller stolt om sin store samling af nordiske frimærker. Han holder
også af at udstille. Foreløbig har han udstillet i sin hjemby Ilulissat, samt oppe
i Qaanaaq, og nede i Aasiaat og Nuuk.
Her er et link til et videoklip fra KNR-TVs indslag om Niels Olsvigs frimærkeudstilling i Aasiaat i maj 2016: https://knr.gl/da/tv/nunatsinnit-16-05-2016
Videoklippet er ikke tekstet.
I mange år har Niels abonneret på de grønlandske frimærker. Det er desuden
hans plan at lave en ny udstilling af alle sine frimærker. I Ilulissat engang i
efteråret 2018. Vi ønsker ham god fornøjelse med udstillingen.

En variant?
Niels Olsvig har i år fundet det,
der kan være en variant blandt
de grønlandske frimærker. Det
er AFA nr. 303, der i 1997 udkom
i anledning af H.M. Dronningens
25-års regeringsjubilæum. Frimærket er tegnet af Jens Rosing
og graveret af Arne Kühlmann.
Trykkemetoden var kombineret stålstik og offset. Det udkom i helark à 50
mærker og i et hæftesamtryk.
Mærket til højre mangler helt tydeligt både den røde og den gule farve.
Mærkerne er modtaget fra Niels Olsvig på dette fælles foto og vises i de farver, de er modtaget i. Ud fra det modtagne foto er det ikke muligt at se, om
de stammer fra et helark eller et frimærkehæfte. Det kan ikke udelukkes, at
frimærket til højre har været udsat for kemisk påvirkning, som det fx kendes
fra færøske frimærker. Hvis du som samler ligger inde med viden om dette,
hører vi meget gerne fra dig.

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør

Oplagstal

Frimærke - Minedrift IV 1/2

01100503

14.01.2013

DKK 38,00

52.676

Frimærke - Sepac 2016 – årstider 1

01100578

18.01.2016

DKK 13,00

53.364

Frimærke - Årstider 2

01100579

18.01.2016

DKK 27,00

44.915

Frimærke - Tillægsværdi 2016. MIO

01100580

18.01.2016

DKK 12,00
+ 1,00

26.094

Frimærke - Flyserie VI 1/2. Airbus

01100583

12.05.2016

DKK 15,00

58.124

Frimærke - Flyserie VI 2/2. Dash 8

01100584

12.05.2016

DKK 24,50

33.985

Frimærke - Zackenberg
Forskningsstation 1/2

01100590

17.10.2016

DKK 11,50

31.404

Frimærke - Zackenberg
Forskningsstation 2/2

01100591

17.10.2016

DKK 14,00

34.848

Frimærke - Jul 2016 1/2

01100596

17.10.2016

DKK 12,00

35.883

Frimærke - Jul 2016 2/2

01100597

17.10.2016

DKK 13,50

38.515

Miniark - Tillægsværdi 2016. MIO

01106580

18.01.2016

DKK 52,00

16.021

Julefrimærkehæfte nr. 21

01301121

17.10.2016

DKK 153,00

4.950

Souvenirmappe - Grønlandsk
arkitektur

01303071

19.10.2015

DKK 71,50

448

Souvenirmappe - Vedvarende
energi

01303072

19.10.2015

DKK 51,00

429

Souvenirmappe - Tillægsværdi
2016. MIO

01303073

18.01.2016

DKK 52,00

476

Souvenirmappe - Sepac 2016 årstider

01303075

01.09.2016

DKK 112,00

346

Årsmape 2014

01304014

20.10.2014

DKK 594,00

5.909
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NYT fra POST Greenland
Tre nye dagstempler

Julemanden yder filatelistisk service
1. - 28. december 2018 vil Julemanden igen yde filatelistisk service. Det sker ved, at
han anvender sit dagstempel ”2412” på frankerede og adresserede brevforsendelser, som fremsendes til: POST Greenland, Filatelia, Boks 121, 3913 Tasiilaq, Grønland.

Grundet slitage har vi udskiftet dagstemplet i denne bygd og i disse to byer. Det
skete pr. 1. september 2018.

BEMÆRK: For at få afstemplingen til tiden, er sidste frist for modtagelse af breve
til afstempling fredag den 30. november 2018.

• Saattut ved 3961 Uummannaq
• 3970 Pituffik
• 3900 Nuuk

Læs om næste gang...

Frankerede og adresserede konvolutter til stempling, fra disse tre postindleveringssteder bedes fremsendt til denne adresse: POST Greenland, FILATELIA, Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND.

• Stem på ’Årets grønlandske frimærke 2018’
• Frimærkeprogrammet 2019 præsenteres
• Tillægsværdi-frimærket 2019

Ny stempelmaskine i Ilulissat

• Arktiske ørkener, ny serie

Stempelmaskinen ved TELE-POST Centret i Ilulissat er defekt og kan ikke længere
stemple. Derfor er der indkøbt en ny stempelmaskine. Den tages i brug 1. oktober
2018.

• Fisk i grønlandske farvande, del 2

Frankerede og adresserede konvolutter til førstedags stempling bedes fremsendt
direkte til: TELE-POST Center, Illumiut 11, 3952 Ilulissat, GRØNLAND.

Ophør af Post-Selv Automater i Grønland
Da omsætningen ved de i alt 17 Post-Selv automater i Grønland er faldende, og
der samtidig kunne forventes højere omkostninger ved driften af disse, er de alle
blevet tager ud af drift. Det skete 19. september 2018.

• Grønland under 2. verdenskrig, fjerde del
• Øde stationer, sidste del

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

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Minedrift VI 1/2

01100555

19.01.2015

DKK 3,00

Frimærke

Dronning Margrethe II
– 75 år

01100557

16.04.2015

DKK 23,50

Frimærke

Kvindernes nationaldragt I
1/4 Nord

01100574

18.01.2016

DKK 10,50

Frimærke

Kvindernes nationaldragt I
2/4 Vest

01100575

18.01.2016

DKK 12,00

Udstillinger og messedeltagelse 2018 ud

Frimærke

Sport i Grønland I 2/3
Alpin-GM

01100586

12.05.2016

DKK 25,50

Frem til årets udgang vil POST Greenland deltage i disse fire frimærkemesser og
-udstillinger:

Frimærke

Sport i Grønland I 2/3
Kajak-GM

01100587

12.05.2016

DKK 39,00

• ”Internationale Briefmarken-Börse 2018”, Sindelfingen, 25. – 27. oktober.
• ”Frimærke, Brev & Postkort Messe 2018”, København, 3. - 4. november.
• ”Salon d’Automne 2018”, Paris, 8. – 11. november.
• ”Veronafil 2018”, Verona, 23. – 25. november.

Souvenirmappe

Sport i Grønland I

01303074

12.05.2016

DKK 65,25

Småark

Zackenberg Forskningsstation 1/2

01107590

17.10.2016

DKK 103,50

Til alle fire events fremstilles et grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse stempler fremsendes således, at de senest er i hænde hos POST
Greenland, Filatelia dagen før åbningen af de respektive udstillinger / messer.

Småark

Zackenberg Forskningsstation 2/2

01107591

17.10.2016

DKK 126,00

Selvklæbende frankeringsmærker anvendes dog fortsat i de over 130 elektroniske frankeringsmaskiner i virksomheder rundt om i Grønland. Antallet af denne
type frankeringsmaskine er stigende.
For dig, der samler på vores frankeringsmærker, vil disse mærker derfor fortsat
kunne erhverves. Det sker ved henvendelse til vores Kundetjeneste i Tasiilaq.
Disse frankeringsmærker printes altid på den elektroniske frankeringsmaskine,
der står i FILATELIA.
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Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland, Filatelia
Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND
Telefon: (+45) 70 26 05 50 & (+299) 98 11 55
Telefax: (+299) 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 kreditkorttræk 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 abonnementsforsendelsetil 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 16,00 koster i alt DKK
61,00. 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, administreredin 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.
Ansv.: Pertti Frandsen.
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.

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

Kristian Síngertât
TELE-POST Centerleder
Grønlandsk, dansk

Pertti Frandsen
Frimærkechef
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.

ÅRSMAPPEN 2018 – hold din samling komplet!
Udover alle 24 frimærker udgivet i årets løb, indeholder årsmappen samtlige
6 miniark fra 2018.
Varenr.: 01304018
Pris: DKK 721,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
Du kan også købe årsmapperne
online på www.stamps.gl. Her
kan du også tegne abonnement
på POST Greenlands årsmapper,
og andre samlerobjekter.
BEMÆRK: Som tak for at tegne et (ekstra) årsmappeabonnement modtager du ét postfrisk eksemplar af en af vores
tidligere udgivne årsmapper. Uden beregning!

JULEOPHÆNG - nu også i abonnement
POST Greenland fortsætter traditionen og udgiver et flot sæt julepynt,
samlet i et flot omslag.

Juleophæng nummer 6 i rækken udgives således den
22. oktober. Et nyt smukt sæt bestående af fire
stykker letvægts juleophæng til juletræet
– alle med årstal 2018 indgraveret.
Varenr. 01520765
Pris: DKK 99,00
Udgivelsesdag: 22. oktober 2018
Juleophæng nr. 1, 2, 3, 4 og 5 fra foregående år kan stadig bestilles hos os.
Som noget helt nyt kan du tegne abonnement på juleophæng fra Grønland.
Varetypen er 520. Brug bestillingskuponen, som hører til dette nummer af
bladet, eller kontakt vores kundeservice.

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 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
Ark med 9 ens 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.
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 7 mærker fra en udgivelse eller serie.
617
Småark i sæt
Ark med 9 ens 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
Serie af frimærker i illustreret mappe.
520
DAVO-Sider
Ekstrasider (med klemlommer) til DAVO-luksusalbum, ”Grønland”.
520
Juleophæng
Et sæt bestående af 4 styk letvægts guldfoliebelagte ornamenter.
304
Årsmappe
Et helt års udgivne enkeltfrimærker og miniark samlet i illustreret
mappe. NB: Frimærkehæfter 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.
701
FDC/1 Frankeringsmrk.
Sæt af fire førstedagskonvolutter, hver frankeret med et af frankeringsmærkerne i et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
702
FDC/Serie Frankeringsmrk.
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frankeringsmærke i
et sæt, afstemplet m/ dagstempel. Bomærkekonvolut anvendes.
Variantforklaring
0
Postfriske (d.v.s. ustemplede) frimærker, fireblokke etc.
1
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen, opklæbet på karton.
2
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen.
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.

