GREENLAND

Collector

Abonnementsblad for samlere af grønlandske frimærker • 24. årgang • Nr. 1 • januar 2019

2

VIND 10.000 KRONER

Vælg årets grønlandske
frimærke 2018

4

Frelsens Hær i
Grønland

6

Grønland under Anden
Verdenskrig – del IV

8

Øde stationer
– del III

Frimærkeprogrammet 2019

VIND 10.000 KRONER

Af Per Svendsen
Ukiortaami pilluaritsi – Godt
nytår! Det er mig en stor
fornøjelse at præsentere
årets frimærkeprogram for
dig, der samler på de frimærker, som løbende udgives og benyttes i Grønland.
Ændringer
Vi udgiver nok engang 24
nye frimærker i løbet af
året, men kun fire miniark.
Og for første gang siden
2008 nedsætter vi prisen på vores årsmappe.
En sidste ændring i forhold til tidligere er, at vi har afskaffet småark. Efter at vi i fjor begyndte at udgive alle
frimærker i ark à 10 ens styk, er der ikke længere postalt
behov for småark, som udkom i ark à 9 ens styk. De to
småark, vi udgav for godt et år siden, blev derfor vores
sidste af slagsen.
21. januar 2019
Frelsens Hær i Grønland er udset som yderst værdig
modtager af overskuddet fra salget af årets tillægsværdi-frimærke. Maria Panínguak’ Kjærulff er kunstneren
bag. Frimærket udgives som altid i helark, miniark og en
flot souvenirmappe.
Arktiske ørkener findes også i Grønland. Fænomenet illustreres på to flotte frimærker, hvor det første udkommer 21. januar. Pierre Auzias fra Uummannaq har skabt
frimærket, der er trykt i offset.
Naja Rosing-Asvids oplysende serie om ’Grønland under
2. verdenskrig – set med grønlændernes øjne’ er nået til
fjerde del af fem. De to nye frimærker i serien er trykt
i kombineret offset og lasergravure. Martin Mörck er
endnu engang manden bag gravuren. Begge frimærker
udgives også i en flot souvenirmappe.
I 2017 startede vi serien om ’Øde stationer i Grønland’.
Kunstnerne Sissi Møller og Lisbeth Karline har nu hver
skabt et smukt motiv, der gengives på de sidste to frimærker i serien. Begge frimærker trykkes i offset.
Martin Mörcks flotte serie om ’Fisk i grønlandske farvande’ fortsættes med yderligere to frimærker. Også disse
frimærker trykkes i offset.
21. juni 2019
’Gamle grønlandske pengesedler’, illustreret af Bertil Skov Jørgensen, er en anden serie, som fortsættes i
2019. Det sker med endnu to frimærker, der udkommer
i både helark og miniark. Kombineret offset og lasergravure er nok engang valgt som trykmetode.
Årets EUROPA-frimærketema er ’Nationale fugle’. Naja
Abelsen er fremragende til at tegne dyremotiver. Derfor
blev hun betroet opgaven at tegne disse frimærker, der
trykkes i offset og udkommer i helark og i et selvklæbende hæfte med seks styk af hvert af de to EUROPA-frimærker.
Vores dagligserie med Hendes Majestæt Dronningens
portræt fortsættes med yderligere en valør. Martin
Mörcks smukke motiv af vores regent, efter fotoforlæg
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af hoffotograf Steen Brogaard, er trykt i kombineret lasergravure og offset.
’Gamle boliger’ er i år det fælles tema Sepac-serien. De
små europæiske postvæsners netværk fortsætter derved det frimærkemæssige samarbejde, hvor alle årets
Sepac-frimærker samles i en fælles mappe, som udkommer til september. Kunstneren bag POST Greenlands
2019-frimærke i serien afsløres først senere.
To gange tidligere, i 2005 og 2018, har vi udgivet frimærker for at markere, at områder i Grønland er blevet
optaget på Unescos verdensarvsliste. Vi fortsætter nu
traditionen, idet Unesco i fjor optog det vestgrønlandske
naturområde Aasivissiut-Nipisat på samme fornemme
liste. Julie Edel Hardenberg har skabt det smukke motiv,
der pryder frimærket. Det trykkes i offset.

G643

G642
22.10.2018

22.10.2018

I 2009 fik vi selvstyre i Grønland. 10-året for grønlandsk
selvstyre markerer vi derfor med et smukt frimærke af
den højt estimerede kunstner Aka Høegh. Frimærket udkommer på vores nationaldag, den 21. juni.
10. august 2019
FN’s internationale dag for oprindelige folk markeres
hvert år på denne dato. I 2019 fejrer vi blandt andet denne særlige dag med et flot frimærke. Vi glæder os til, på
et senere tidspunkt, at afsløre, hvilken kunstner, der har
skabt motivet. Frimærket trykkes i offset og udsendes i
abonnement den 21. oktober.

G637

G636
22.10.2018

22.10.2018

9. oktober 2019
50-året for den første Internationale Postdag, indstiftet
af Verdenspostunionen UPU, markerer vi med et kreativt
udført frimærke. Det er skabt af multikunstneren Miki
Jacobsen. Også dette frimærke trykkes i offset og udsendes i abonnement den 21. oktober.
21. oktober 2019
De næste to frimærker i vores serie om ”Miljø i Grønland” er skabt af en grønlandsk kunstner, der aldrig tidligere har tegnet frimærker. Vi glæder os til at afsløre
kunstnerens identitet. Som ved de fire foregående frimærker i denne serie trykkes også disse i offset på selvklæbende papir. Begge frimærker udkommer i helark.

G631

G630
25.05.2018

25.05.2018

Kulmærker spillede en interessant rolle i 1900-tallets
Grønland. Vi ser frem til at uddybe dette historiske tema,
som Miki Jacobsen så smukt har fortolket på to frimærker, der udgives denne dato. Begge frimærker er trykt i
offset og udkommer i helark.
Vores to julefrimærker 2019 viser to klassiske temaer men på en ny måde. Vi glæder os meget til at afsløre
hemmeligheden, når vi når ind i efteråret. Af samme
grund holdes navnet på kunstneren også hemmelig, indtil frimærkerne præsenteres.
Som altid afrundes frimærkeåret med vores populære
årsmappe, der vil indeholde et eksemplar af alle 24 frimærker og alle fire miniark. Som nævnt i indledningen,
nedsætter vi for første gang siden 2008 prisen på dette
populære samlerobjekt.
Rigtig god fornøjelse med vores frimærker i 2019.

G625

G624
22.01.2018

22.01.2018

VÆLG ÅRETS GRØNLANDSKE FRIMÆRKE 2018

I løbet af 2018 har POST Greenland udgivet i alt 24
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
G641

G640

G639

22.10.2018

22.10.2018

Din stemme skal være modtaget senest
den 1. marts 2019.

G638
22.10.2018

22.10.2018

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, 2019 og på vores
hjemmeside www.stamps.gl samt på www.facebook.
com/stamps.gl.
Til venstre ses en oversigt over de 24 frimærker med
tilhørende G-numre.

G635

G634
26.05.2018

G633
25.05.2018

G632
25.05.2018

25.05.2018

Mit valg: G-Nr.
Navn
Adresse

G629

G628
16.04.2018

G627
22.01.2018

G626
22.01.2018

Postnr.		

By:

22.01.2018

Land
Telefon
E-mail

G623

G622
22.01.2018

G621
22.01.2018

G620
22.01.2018

22.01.2018

Sendes til POST Greenland Filatelia,
Postboks 121, 3913 Tasiilaq, Grønland.
E-mail: stamps@telepost.gl
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Frelsens Hær i Grønland

– modtager af tillægsværdi-frimærket 2019
af Pertti Frandsen

Maria Panínguak’ Kjærulff er repræsenteret på Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Nuuk Kunstmuseum,
Dronning Ingrids Hospital og Grønlands Selvstyre i
Nuuk.
Maria Panínguak’ Kjærulff har udstillet lokalt samt i
Canada, Korea, Frankrig og de nordiske lande.
Dette frimærke er hendes fjerde for POST Greenland.

G644 Photo courtesy of The Salvation Army in Greenland ©

G644

2019

K ALAALLIT NUNAAT
G644

15,00 + 1,00

Maria Panínguak’ Kjærulff pinx.

15,00 + 1,00

I 2015 overtog majorer i Frelsens Hær, Kurt og Helle
Pedersen, ansvaret for arbejdet.

GRØNLAND

Vi overlader her ordet til Frelsens Hærs redaktør,
som nedenfor beretter nærmere om det velgørende arbejde blandt socialt udsatte i Grønland.

Af Levi Giversen, redaktør for Frelsens Hær.
De grønlandske myndigheder var i januar 2012 værter for Frelsens Hærs ledelse og frugtbare møder, der
konkluderede, at Frelsens Hær skulle etablere et arbejde i Grønland. Allerede i august samme år gjorde
Frelsens Hær sin entré i Nuuk, hvor indsatsen blandt
hjemløse og udsatte hurtigt udviklede sig i form af
sociale og kirkelige tilbud.
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K ALAALLIT NUNAAT

K ALAALLIT NUNAAT
G644

GRØNLAND

01106644
Miniark
Tillægsværdi 2019
Frelsens Hær i Grønland
Pris: DKK 64,00
Arkets mål: 100 x 140 mm
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

15,00 + 1,00

Maria Panínguak’ Kjærulff pinx.

15,00 + 1,00

”Det er hårdt at være hjemløs. Men at være hjemløs her er direkte livsfarligt.”, udtaler Kurt Pedersen.

Maria Panínguak’ Kjærulff pinx.

Det gode sociale sigte er igen i fokus, når vi den
21. januar udgiver årets tillægsværdi-frimærke. For
Grønlands knap 900 hjemløse lever under barske
vilkår. Frelsens Hærs varmestue i Nuuk er derfor et
populært tilholdssted for landets udsatte. ”Willams
Cafe” danner således rammen om Frelsens Hærs
varmestue. Her tilbydes gratis morgenmad og billig frokost, og køen er ofte lang.

I løbet af sin karriere har hun arbejdet med skuespil,
fotografi, skulptur og film. Hun har stor variation i
sine udtryk.

GRØNLAND

Maria Panínguak’ Kjærulff pinx.

Læs mere på www.frelsenshaer.dk og www.facebook.com/Frelsens-Hæri-Nuuk-224704331003881.

Maria Panínguak’ Kjærulff er billedkunstner og primært kendt for sine store malerier og tegninger. Hun
er vokset op i Nuuk. I 2005 tog hun en bachelor i
billedkunst fra blandt andet Nova Scotia College of
Art & Design University. Desuden gennemførte hun i
2009 et kunstnerophold i New York.

2019

En dokumentarfilm, ’Northern Lights’, gav i april
2018 et unikt indblik i vilkårene for hjemløse og
udsatte i Nuuk. En film, der samtidig bekræfter det
frugtbare samarbejde med myndighederne og understreger Frelsens Hær ønske om at bringe ægte
’nordlys’ på steder, hvor mørket råder. Se filmen her:
https://vimeo.com/265141296

Om kunstneren

2019

Med blandt andet cafétilbud, suppekøkken og gudstjenester serveres fortsat varme måltider og menneskelig omsorg, ligesom rådgivning og samtaler er en
væsentlig del af indsatsen. Tilslutningen til Frelsens
Hærs arbejde førte efter blot tre år til, at man voksede ud af sine lokaler. Fra august 2015 blev indsatsen
således udvidet i større rammer på H.J. Rinksvej 47
i Nuuk.

K ALAALLIT NUNAAT

GRØNLAND

DKK 64,00

01100644
Tillægsværdi 2019.
Frelsens Hær i Grønland
Kunstner: Maria Panínguak’ Kjærulff
Valør: DKK 15,00 + 1,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00 x 28,50 mm
Format: G – liggende
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

01303088
Souvenirmappe
Tillægsværdi 2019
Frelsens Hær i Grønland
Pris: DKK 64,00
Indeholder ét postfrisk
eksemplar af miniarket.

Arktiske ørkener – ny serie
af Pertti Frandsen

Det lyder selvmodsigende, men det er sandt. Ud
over is og sne byder Grønland også på ørkener.
Arktiske ørkener. Faktisk falder der mindre nedbør
i Nordøstgrønland end i Sahara. Så begrebet arktisk
ørken er på ingen måde en overdrivelse.
En af disse arktiske ørkener ligger ved Uummannaq
nord for Disko Bugt. Fra Uummannaq havn sejles ud
imellem isbjergene på fjorden, hvor der ofte er mulighed for at se fugle, sæler og måske hvaler. Når
man kommer frem, går man i land for at vandre i det
meget specielle område.

Den arktiske ørken er et utroligt minerallandskab,
hvor svovl- og jernholdige mineraler forvitrer til gult
svovl. Her findes mange unikke sten, hvoraf nogle
vurderes til at være over 1,5 millioner år gamle.
Dette frimærke er det første af to om arktiske ørkener i Grønland. Det sidste frimærke i serien udkommer i 2020.

01100645
Arktiske ørkener, del I (Uummannaq)
Kunstner: Pierre Auzias
Valør: DKK 15,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00mm x 28,50mm
Format: G – liggende
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

21012019B

Om kunstneren
Pierre André Camille Auzias, alias ”Peeri”, er født i Lyon, Frankrig,
i 1954. Han er maler, illustrator, lærer og rejsende skribent. Er
optaget af verdens natur og samfund. Skaber temaudstillinger fra
de forskellige lande, han i årenes løb har besøgt.
Foretog i 1994 sin første rejse til Grønland, som Kongelig marinemaler, en stilling han varetog frem til 2016. Flyttede i 2006
permanent til Uummannaq, hvor han bor sammen med sin kæreste, Annie Kerouedan, der er cheflæge. Har gennemført flere
kajakekspeditioner. Kører hundeslæde, fisker, fanger, og skaber
sin kunst.
Dette frimærke er Pierre Auzias’ nummer to for POST Greenland siden hans frimærkedebut i 2013.
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Grønland under Anden Verdenskrig. Fjerde del
af Pertti Frandsen

grad gavn af bladet. Bladet blev derfor et bindeled
imellem danskere og dansktalende grønlændere.
Grønlandsposten gav desuden grønlænderne mulighed for at fortælle de danske læsere om deres
tanker.
Da krigen sluttede, blev bladet en overgang redigeret videre fra Danmark af redaktør Chr. Vibe. Grønlandsposten ophørte at udkomme i 1950, men blev i
1952 lagt sammen med Atuagagdliutit og blev til det
dobbeltsproget AG, der stadig udkommer en gang
om ugen.

Radio

Vi er nået til fjerde og næstsidste del af serien
Grønland under Anden Verdenskrig – set med
grønlændernes øjne.
Kunstneren Naja Rosing-Asvid fra Nuuk er
skaberen af alle motiverne, imens den norske gravør og illustrator Martin Mörck står for
al gravure. Seriens i alt 10 frimærker trykkes i
kombineret offset og lasergravure.
I alle seriens frimærker indgår fotos fra krigstiden,
imens de håndtegnede dele udgør Naja RosingAsvids egne kunstneriske udtryk.
Den 21. januar udgiver vi frimærke nummer 7 og 8
i serien. Hele serien afrundes i 2020, som er 75-året
for afslutningen af Anden Verdenskrig.

Aviser

I løbet af krigen kunne man i Grønland i stigende
grad høre og læse om begivenhederne ude i verden.
På avisfronten skete formidlingen ved krigens begyndelse gennem ”Atuagagdliutit”. Så tidligt som
1861 havde inspektør Rink grundlagt denne avis.
Avisen uddeltes i hele Grønland, men bragte ikke
egentlige nyheder.
Da Danmark blev besat, stoppede de korte pressetelegrammer via Grønlands Styrelse. Som modsvar
iværksatte landsfoged Aksel Svane i første omgang
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en daglig pressemeddelelse på baggrund af langbølge radioaflytninger fra bl.a. Sverige, Storbritannien
og USA. Nyhederne blev oversat til grønlandsk og
udsendt til de enkelte kolonier.
Den anden landsfoged, Eske Brun, skrev senere i sin
erindringsbog om baggrunden for oprettelsen i 1942
af en anden avis, Grønlandsposten: ”Et lille samfund
som det grønlandske er selvfølgelig […] hjemsøgt
af rygtesmederi op og ned af kysten, ”Kamikposten” kaldet. Jeg ville gerne have en dansk avis for
at modvirke dette”.
Den 16. marts 1942 udkom det første nummer af
Grønlandsposten. Avisen var dansksproget og læserne var derfor i første omgang danskerne i Grønland.
De dansktalende grønlændere fik dog i lige så høj

I 1926 påbegyndtes den grønlandske radiofoni fra
Godhavn, hvorfra der 45 minutter om dagen blev
udsendt nyheder og skibspositioner. De fleste kolonier fik efter hånden mindre telefonisendere. I 1929
fik Godthåb en lignende radiosender, og i 1931 Julianehåb. Dog var nyhedsstrømmen af begrænset
omfang, og der lå ikke nogen egentlig struktur bag.
I midten af 1930´erne havde begge landsråd ytret
ønsker om, at kunne udvide brugen af radio til bl.a.
oplysningsfremme.
Avisredaktør Vibe fik i 1941 også ansvaret for Radiofonien. Nyhedsstrømmen indledtes den 5. januar 1942
med ordene: ”Grønlands Radio – Godthaab - paa 475
m. Her er radioavisen med de sidste nyheder!”
De færreste grønlændere forstod andet sprog end
deres eget, og igennem radioudsendelserne kunne
de nu høre nyheder og oplysende udsendelser på
grønlandsk. Verden kom på den måde tættere på
det grønlandske samfund. Radioens betydning for
Grønland og grønlænderne var, ifølge Vibe, at: ”Den
skabte samhørighedsfølelse og forstaaelse indadtil

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.

21012019C

og har lært grønlænderne, at verden
udenom heller ikke er dem ligegyldig.”
I begyndelsen af 1945 bestod Radioavisen af to dele: En del med aflyttede nyheder fra London og Amerika,
og en del med nyheder fra Danmark.
Men kun den første del blev oversat og
opsat på opslagstavler, så hele befolkningen
kunne følge med. Efter krigen udtaltes et ønske
om, at også nyhederne fra Danmark blev oversat.
Landsrådsmedlem Søren Kaspersen udtalte: ”den
grønlandske Befolkning i disse Dage føler Trang til
at høre nyt fra Danmark, og fordi jeg anser denne
Trang for et Udtryk for Samhørigheden mellem disse
to Lande.”

Slædepatruljer og vejrstationer

I enhver krig udgør vejrmeldinger yderst vigtige informationer. Både de allierede og tyskerne var derfor stærkt interesseret i at få etableret et vejrmeldingssystem i Nordøstgrønland.
I den første tid efter Danmarks besættelse havde
ingen tænkt på at kodificere vejrmeldingerne fra
Nordøstgrønland, men i juli 1940 blev den norske
eksilregering i London og de britiske myndigheder
enige om at sende et skib til Grønland, der skulle
medbringe koder til anvendelse ved meldingerne.
I 1941 blev Nordøstgrønlands Slædepatrulje oprettet
med det formål at vise verden, og især USA, at Danmark igennem Grønland søgte at yde sit i kampen
mod nazismen og befrielsen af Danmark.
Slædepatruljen havde ud over patruljeringen til opgave at observere og transmittere vejrmeldinger
til amerikanerne. Den mest spektakulære indsats,
slædepatruljen var en del af, foregik i foråret 1943.
Medlemmer fra slædepatruljen opdagede tysk aktivitet på Sabine Ø, hvorefter patruljens leder, kaptajn
Ib Poulsen, instrueredes i at fremskaffe flest mulige
oplysninger.
I forbindelse med denne mission udsendtes korporalerne Eli Knudsen og Marius Jensen for at advare
korporal Peter Nielsen, der intetanende var på vej
mod tyskerne. I mellemtiden angreb tyskerne en af
patruljens stationer og patruljen måtte trække sydover, i første omgang til Ella Ø, senere syd på mod
Scoresbysund. Den udsendte patrulje nåede frem til
Peter Nielsen i tide, men faldt på tilbagevejen i et
tysk bagholdsangreb, hvor Eli Knudsen blev dræbt.
Marius Jensen og Peter Nielsen blev tilfangetaget,

men sidstnævnte undslap, hvorpå han
sluttede sig til gruppen ved Ella Ø.
Marius Jensen blev af tyskerne tvunget til at anvise vejen til Ella Ø. Han
viste dem imidlertid en vanskeligt
fremkommelig vej, hvorefter han ifølge
nogle beretninger overmandede den tilbageværende tysker, løjtnant Hermann Ritter.
Herpå begav Marius Jensen sig alene mod Ella Ø for
at advare om det forestående angreb. Da han nåede
frem, var stationen allerede rømmet, og han vendte
tilbage til stedet, hvor han havde efterladt tyskeren
og erklærede denne for krigsfange.
I Grønlandsposten understregede Eske Brun ligeledes sin glæde og stolthed over den holdning som
disse danske landsmænd ydede i kampen mod
Nazityskland. I en radioudsendelse fra London den
13. juni 1944 meddeltes, at det amerikanske udenrigsministerium overfor gesandt Kauffmann havde
udtalt sin beundring for de tre danske slædepatruljemedlemmer Kaptajn Ib Poulsen, sergent Marius
Jensen og afdøde Eli Knudsen. De tre tildeltes af den
amerikanske regering fortjenstmedaljer som en anerkendelse af deres indsats.
I løbet af krigen oprettedes i Grønland, i samarbejde
med det amerikanske militær, femten meteorologiske stationer bemandet med bl.a. grønlændere, som
videregav vejrmeldingerne til amerikanerne. Bestræbelserne på at stoppe tyskernes ekspeditioner
til Nordøstgrønland har på den måde reddet mange
tusinder britiske soldater. Vejrmeldingerne fra Nordøstgrønland blev ligeledes brugt i planlægning af
D-dag i Normandiet i juni 1944.

01100646
Grønland under 2. verdenskrig – del IV
Kommunikation
Valør: DKK 25,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
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

01100647
Grønland under 2. verdenskrig – del IV
Vejrstationer
Valør: DKK 41,00

På en anden front havde seks grønlændere som
frihedskæmpere hjulpet til Danmarks befrielse. De
seks var alle strandet i Danmark under krigen.
Ved krigens afslutning blev Nordøstgrønlands Slædepatrulje nedlagt. Der skule gå fem år, før det danske forsvar igen patruljerede i området. I 1950 oprettedes Operation Resolut med meget lav profil. Men
i 1952 oprettedes officielt Slædepatruljen Sirus, der
den dag i dag med hovedkvarter i Daneborg patruljerer i Nordøstgrønland og håndhæver suveræniteten
i området.
Kilde: ”Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 – 64”, Ph.d.-afhandling af Jens Heinrich,
juni 2010.

Indeholder
ét postfrisk
eksemplar
af frimærkerne h.h.v.
01100646 og
01100647.
01303087
Souvenirmappe
Grønland under 2. verdenskrig – del IV
Pris: DKK 66,00
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Øde stationer – tredje del
Af Allan D.I. Streymoy og Pertti Frandsen
Disse to frimærker udgør tredje og sidste del af denne
serie på i alt seks frimærker, der sætter fokus på de historier, 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 samt de
to kunstnere Sissi Møller og Lisbeth Karline.

Af Sissi Møller

For mig som kunstner har det været en speciel opgave at
være med til at lave denne serie af forladte stationer. Det
har været spændende for mig at dykke ned i flere motiver
til de forladte stationer. DYE2 ligger inde på indlandsisen
og består af denne store kugle, der står tronende helt for
sig selv. Jeg anser motivet for vigtigt, da det er en del af
vores fælles historie, for ikke så længe siden.

Af Lisbeth Karline

Loran-stationen ”Angissoq” er helt speciel for mig. Min
far byggede i sin tid Hotel Tupilak i Nanortalik tilbage i
1970’erne, og har fortalt mig mange gange om denne station, hvor imponerende den var. Under mit arbejde med
frimærket kom jeg frem til Facebook-gruppen ”Angissoq
Loran Station, Grønland” og fik hilsener til min far, som
han nåede at få, inden han gik bort. Dog nåede han ikke
selv at se frimærket, da han var svagtseende. Hvis man
kan dedikere et frimærke til nogen, dedikerer jeg dette til
min far, Ole.
Radarstationen DYE-2. Oprettet 1960 og lukket i 1988.
Den tidligere radarstation DYE-2 ligger på positionen 66°
29° 30° N, 46° 18° 19° W. Cirka. 2.300 meter over havet.

DYE-2 var et stort foretagende. Da der var mest aktivitet,
arbejdede 60 mand på stationen.
Strategisk var DYE-2 en vigtig position, da den var en del af
radiokæden Distant Early Warning (DEW).
DEW var en kæde af i alt 60 radiostationer, der strækker
sig i et 5.800 km langt bælte langs den 69. nordlige breddegrad fra Alaska over Canada via Grønland til Island. Selve
radiokæden var aktiv i perioden fra 31. juli 1957 og frem til
slutningen af 1980’erne. Læs mere på http://greenlandtoday.com/dye-2-et-levn-fra-en-ikke-saa-fjern-fortid/
Loran-stationen ”Angissoq”. Oprettet 1963 og nedlagt 1995.
Udviklingen af atombevæbnede og atomdrevne u-både
bragte våbenkapløbet til et nyt niveau. USA startede Polaris-ubådsprogrammet i anden halvdel 1950’erne, og den
første succesfulde missilopsendelse fra en neddykket undervandsbåd fandt sted i juni 1960. Missilernes rækkevidde var imidlertid begrænset til godt 2000 km, hvorfor
u-bådene for at kunne ramme mål i Sovjetunionen måtte
bevæge sig til Norskehavet eller Middelhavet. Missilernes
træfsikkerhed var et centralt og kompliceret problemfelt,
der blev løst gennem omfattende ingeniørmæssige udviklingsprogrammer, og et af hjælpemidlerne var radionavigationssystemet Loran C, der i Grønland blev indført ved
anlæggelse af Loran C stationen ”Angissoq” nær Nanortalik
i 1963.
Læs mere på http://www.loran-history.info/angissoq/angissoq.htm, http://angissoq.blogspot.dk/, http://lswilson.
dewlineadventures.com/dye2visitjul03.htm

Om Sissi Møller

Om Lisbeth Karline

Sissi Møller er født 1984 i Sisimiut og opvokset i Nuuk. Uddannet på Nuuk Kunstskole og
Københavns Kunstskole. I dag
bosat i København. Abstrakte
malerier i stort format har hun
især arbejdet med. Hun holder af at formidle stemninger i sine værker. ”For en stemning er subjektiv, og
dér synes jeg, at mine værker lever videre for sig selv.
Den blå farve har en særlig plads hos mig og i mine
værker. Jeg beskæftiger mig ligeledes med grafik og
skulptur. I mit kunstneriske felt arbejder jeg bedst intuitivt og processuelt.”, slutter Sissi.

Lisbeth Karline er født 1981 i
Nanortalik, opvokset i Danmark
og i Grønland. Efter gymnasiet
gik hun på Kunstskolen Nuuk
og fortsatte sit kreative studie
på Århus Kunstakademi fra
2005 til 2009. Hun har lavet flere frimærker for POST
Greenland, blandt andre de meget populære og stadig flittigt anvendte sæt af fire frimærker med den
kvindelige grønlandske nationaldragt, som udkom i
januar 2016.
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01100648
Øde stationer III 1/2
DYE-2 station
Valør: DKK 11,00
Frimærker per ark: 10
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
Ydre mål: 40,00mm x 28,80mm
Format: G - liggende
Kunstner: Sissi Møller
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01100649
Øde stationer III 2/2
Loran-station Angissoq
Kunstner: Lisbeth Karline
21012019D
Valør: DKK 42,00

21012019E

Fisk i grønlandske farvande – del II
Af Pertti Frandsen
I maj 2018 udkom Grønlands seneste to frimærker
Norden-serien. Temaet var ”Fisk i nordiske farvande”, og vores to Norden-frimærker fra i fjor viste arterne makrel og sild. Fra og med i år fortsætter POST
Greenland fiskeserien på egen hånd. Serien ændrer
derfor navn til ”Fisk i grønlandske farvande”.
Vores fiskeserie bliver på i alt ti frimærker. Legendariske Martin Mörck er kunstneren bag samtlige seriens
motiver. Sin inspiration til fiskemotiverne har han
hentet fra sin ungdom, hvor han arbejdede med fisk
både til lands og til vands. Desuden har Martins mange Grønlandsbesøg igennem to årtier med utallige
sejlture, jagt og fiskeri - sommer som vinter - skærpet
hans indsigt i Grønlands forunderlige fauna.
Der findes over 260 fiskearter i de grønlandske far-

vande. Derfor har det været en udfordring at korte
listen ned til kun ti arter. Dertil har vi anvendt den
bedste rådgivning og ekspertise, der findes. Alle fisk i
vores fiskeserie er nemlig udvalgt i samarbejde med
Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut i Nuuk.

Oftest svømmer den dog kun
på 100 - 400 m dybt vand.
Blåhvilling er almindeligt udbredt
i det nordøstlige Atlanterhav, langs Vesteuropas
kyster, samt i det vestlige Middelhav.

De to fisk, som er afbilledet på de to nye fiskefrimærker, er Blåhvilling og Håising.

Håisingen er en højrevendt fladfisk. Det vil sige, at
dens venstre øje er vandret over på højre side. Højresiden, eller øjesiden, er rødbrun eller grå, imens
blindsiden er hvid. Fisken har desuden store, ru skæl
og en forholdsvis stor mund. Fiskens føde består af
søpindsvin, slangestjerner, orme, bløddyr, krebsdyr,
fiskeyngel og småfisk.

Blåhvillingen er lang, slank og blank med et blåviolet skær. Den har underbid, tre rygfinner, lang forreste gatfinne og en mørk sidelinje, der sidder højt
oppe. Blåhvillingen har desuden sort gælle- og mundhule, hvorfor den også kaldes Sortmund. Dens føde
består af dyreplankton, blæksprutter og småfisk.
Blåhvillingen er udbredt ved Sydgrønland, hvor den lever pelagisk i store stimer ned til 3.000 meters dybde.

Håising er meget almindelig ved det sydøstlige og
det sydvestlige Grønland, samt nordpå til henholdsvis
Upernavik og Kong Oscar Fjord. Fisken lever normalt
på blød bund fra 10 - 400 meters dybde. Håisingen er
også udbredt ved Labrador og New Foundland, samt
ved Island og det nordvestlige Europa.
Om kunstneren
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fisk i grønlandske farvande II

Martin Mörck fec.

01106650. Miniark
Fisk i grønlandske farvande II
Pris: DKK 32,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019

01100651
Fisk i grønlandske farvande II - Håising
Valør: DKK 30,00

Martin Mörck fec.

01100650
Fisk i grønlandske farvande II - Blåhvilling
Valør: DKK 2,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
10 frimærker pr. ark
Ydre mål: 40.00 x 28.80 mm
Format: G -liggende
Kunstner og typografi: Martin Mörck
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Martin Mörck, født 1955 i Göteborg, er kunstner og
gravør af frimærker, pengesedler og portrætter. Hans
modersmål er svensk, men hans statsborgerskab er
norsk. Efter studier i skibsbyggeri og kunst gik han i
1975 i lære som gravør. 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 sin første grønlandske frimærker i 1995 har Martin Mörck skabt motiver og/eller
gravurer til over 100 frimærker for POST Greenland.
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NYT fra POST Greenland
Nyt dagstempel i sydgrønlandsk bygd
Den sydligste bygd i Grønland, Narsaq Kujalleq, har ændret navn. Fra Narsaq
Kujalleq til Narsarmijit. Derfor udskiftes bygdens dagstempel. Det sker pr. 21.
januar 2019.
Frankerede og adresserede konvolutter til
sidstedags stemplinger med det hidtige dagstempel eller førstedags stemplinger med
det nye dagstempel sendes til: POST Greenland, Filatelia, Postboks 121, 3913 Tasiilaq.

SEPAC frimærkekonkurrence – 2018
Du kan nu stemme på det smukkeste SEPAC-frimærke fra 2018 - og samtidig
deltage i lodtrækningen om årsmapper fra alle SEPAC-medlemmerne, der udgiver
SEPAC-frimærker! Konkurrencen løber frem til 31. januar 2019.

Sepac og det fælles 2018-tema i Sepac-serien
12 af de 13 medlemmer af de små europæiske postvæsners netværk, SEPAC,
valgte i 2018 hver at udgive et frimærke i denne serie – i henhold til samme fælles
tema, ”Fantastiske udsigter”.
Læs mere om SEPAC konkurrencen her:
www.sepacstamps.eu/contest/stamp-competition-2018/
Kunstneren og fotografen bag vores grønlandske Sepac-frimærke fra 2018 er helt
ny i frimærkesammenhæng. Det er østrigeren Erwin Reinthaler. Hans smukke
frimærke, som vi udgav i maj 2018, ses her.

Herligt frimærke-gensyn i København
Af Pertti Frandsen
I første weekend af november
deltog POST Greenland i årets
største danske frimærkemesse,
den årlige ”Frimærke-, Brev- og
Postkortmesse” i København.
I den gode og rummelige atmosfære i stueetagen af Scandic
Hotel ved søerne mødtes samlere fra især Danmark, Nordtyskland og Sverige for at se, bytte,
købe og sælge frimærker fra
alverdens lande.
De nyeste grønlandske frimærker var igen et hit. Grønlandssamlerne besøgte
således vores stand fra start til slut for at købe, høre nærmere og tale med os.
Flere nye ansigter benyttede sig også af at tegne abonnement på Grønland. Endvidere var vores udgivelse med Hendes Majestæt Dronningens Grønlands-akvareller meget efterspurgt. Disse frimærker udkom i april og sælges til fordel for
Foreningen Grønlandske Børn.
Mest populær blandt samlerne var dog vores nye Årsmappe 2018. Men også de
nye, duftende julefrimærker, skabt af Ivínguak’ Stork Høegh, vakte glæde og opsigt. Og så havde vi en anden og populær attraktion:
Skråt overfor vores stand udstillede fiskeskipper Niels Olsvig fra Ilulissat interessante uddrag fra sin omfattende frimærkesamling. De samlere, som så hans
rammer, virkede imponeret over de mange grønlandske frimærker, Niels Olsvig
trofast har samlet, siden han var barn.
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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
Fotograf: Erwin Reinthaler
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Læs om næste gang...
• Vinderen af ”Årets grønlandske frimærke 2018”
• Gamle grønlandske pengesedler, del III
• EUROPA-serien 2019 – nationale fugle
• Ny valør i Dronning Margrethe dagligserien
• Sepac-frimærket 2019: Gamle boliger
• Aasivissuit-Nipisat som Unesco-verdensarv
• 10-året for grønlandske selvstyre

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 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 og Allan D. I. Streymoy
Ansv.: Pertti Frandsen
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Olivier Gilg

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.

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

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!

100
101
102
103
104
105
106
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
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.
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.
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 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.

