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Årets frimærke 2018 er kåret
– 10.000 kroner i hovedpræmie gik til dansk samler
Af Allan D.I. Streymoy og Pertti Frandsen

Årets grønlandske frimærke 2018 blev frimærket G634. Hele 3.120 frimærkesamlere fra hele verden stemte på deres favorit blandt de 24 frimærker, som POST Greenland udgav i 2018.
Det smukke frimærke, med et panoramafoto af Erwin Reinthaler, der fik
flest stemmer, udkom 25. maj i fjor.
Denne østrigske fotograf, kunstner, skiinstruktør og lærer er helt ny i frimærkesammenhæng. Selv om han er ny i frimærkeverdenen, har han
tidligere skabt både kunstværker og udgivet en bog – om Grønland.

Vinderfrimærket: G634.

Vinderen af hovedpræmien i afstemningskonkurrencen på 10.000 kroner blev Lillian Køhler, Danmark. Lillian er langtidssamler af grønlandske
frimærker. Hun har faktisk deltaget i konkurrencen om årets grønlandske frimærke igennem mange år. POST Greenland ønsker hende hjerteligt tillykke med hovedpræmien, som er fremsendt og modtaget.
De ti heldige vindere af ekstrapræmien, en årsmappe fra 2018, er:

Vinder Lillian Køhler,
Danmark. Privatfoto.

• Allan Whitrod, Canada
• José Ortega Flores, Spanien
• Igor Tonzetic, Sydafrika
• Massimo Marescotto, Italien
• Jens Bachlechner, Tyskland
• Hans Gebhardt, Tyskland
• Victoria Schaal, Italien
• Colin Seymour, Danmark
• Ronald Leroux, Canada
• Felipe Pin Rinaldi, Brasilien
Årsmappen 2018.

Hjerteligt tillykke til alle vindere. Og varmt tak til alle, som deltog.
Valget af ’Årets Grønlandske Frimærke 2018’ foregik i perioden 1. december 2018 til den 1. marts 2019.
Afstemningen kørte her i Greenland Collector, på www.stamps.gl - og på www.facebook.com/stamps.gl
samt via vores email-nyhedsbrev.
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Gamle grønlandske pengesedler – tredje del
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. De udkommer
i helark og miniark. I 2017 og 2018 udgav vi samlet set fire frimærker, der gengav pengesedler udstedt i 1911. Vores frimærkeserie fortsættes nu med
yderligere to mærker, der gengiver pengesedler
fra den seddelserie, som blev udstedt i 1953.
Seddelserien fra 1953
Penge som et moderne fænomen blev på det nærmeste kastet ind i det grønlandske samfund. Det
skete for at afhjælpe tuskhandel.
Kreditsedlerne, som de blev kaldt, blev dog ikke
altid betragtet som legitime eller ønskværdige betalingsmidler. Den tyske mineralog Karl Ludwig Giesecke noterede sig f.eks. med bestyrtelse under en
ekspedition i 1809, hvordan den lokale befolkning
nægtede at sælge fisk og vildt til de sultende europæere. ”De Indfødte viste sig, da vi selv begyndte at
lide Mangel og ikke mere kunde tilfredsstille deres
Ønsker og Fordringer, meget ligegyldige og ubehagelige imod os og vilde slet ikke tage noget Hensyn
mere til Betaling med Penge”.
Gieseckes beskrivelse illustrerer det generelle problem, der kan være ved abrupt indførelse af moderne penge i en bytteøkonomi. I modsætning til f.eks.
guld- eller sølvmønter afhænger pengesedler i høj
grad af brugernes tillid til betalingsmidlet.
Selvom de administrative forhold og Grønland som
helhed ændrede sig løbende, var det stadig KGH, der
udstedte de gangbare kreditsedler. De to pengesed-

01100652
Gamle grønlandske pengesedler III 1/2
Valør: DKK 26,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
10 mærker pr. ark
Ydre mål: 53,00 mm x 46,00 mm
Kunstner og typografi: Bertil Skov Jørgensen
Trykmetode: Kombineret lasergravure og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

01100653
Gamle grønlandske pengesedler III 2/2
Valør: DKK 56,00
Ydre mål: 53,00 mm x 46,00 mm

01106653. Miniark
Gamle grønlandske
pengesedler III 2/2
Valør: DKK 56,00

01106652. Miniark
Gamle grønlandske
pengesedler III 1/2
Valør: DKK 26,00

ler, der er gengivet på disse to nye frimærker, stammer begge fra seddelserien, der blev udstedt efter
Grundlovsændringen i 1953, hvorefter Grønlands status som koloni ophørte. Beretningen om de gamle
grønlandske pengesedler fortsættes i øvrigt, når vi i
2020 udgiver det næste frimærke og miniark i serien.
Kilde: ”Penge og national identitet i Grønland – et
blik på den grønlandske pengehistorie”, af Anders
Ravn Sørensen.

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.

Om kunstneren

Bertil Skov Jørgensen.
Privatfoto.

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

Denne serie om gamle grønlandske pengesedler
er Bertil Skov Jørgensens første frimærkeserie for
Grønland. Læs mere på www.bertilskov.dk.
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Grønlands EUROPA-frimærker 2019
– med lyden af nationale fugle
Af Pertti Frandsen
delig ynglefugl ved søer i Vestgrønland mod nord til
Upernavik. I Sydøstgrønland yngler den mere spredt.
Gråanden overvintrer i åbenvandsområdet ud for
Vestgrønland ved kyster, lavvandede fjorde eller i
bugter.
01100654
EUROPA 2019 – Nationale fugle 1/2
Valør: DKK 15,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
10 frimærker pr. ark
Ydre Mål: 28.80mm x 40,00
Format: G – stående.
Kunstner: Naja Abelsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

På det andet frimærke ses snespurven og ravnen.
Snespurven er den store sols budbringer. Ravnen har
i flere myter været med til at skabe solen. Når den
ankommer og begynder at synge, er foråret og solens genkomst nær. Snespurv og ravn optræder også
sammen i nogle myter, som fx ”Den giftesyge ravn”.
Begge er biologisk set spurvefugle.
NYT

Frimærker med lyd på. Det er første gang, vi prøver det i Grønland. Læs mere herom i afsnittet
”NYT”. Men først en præsentation af årets EUROPAfrimærker fra POST Greenland.
Som det er blevet tradition, udkommer vores to
årlige EUROPA-frimærker i hver sit helark, trykt på
gummieret papir, samt i et selvklæbende hæfte,
med seks styk af hver af de to EUROPA-frimærker.
I Grønland har vi ingen officiel nationalfugl. Men vi har
en række fugle, som er udbredt og kendt i Grønland.
Flere af dem indgår desuden i flere grønlandske myter.
Det er fjeldrypen, gråanden, snespurven og ravnen.

Af Naja Abelsen, kunstner.
På det ene frimærke har jeg gengivet fjeldrypen og
gråanden. Det skyldes, at man siges at tilhøre rypefolk, når man er født om vinteren og andefolk, hvis
man er født om sommeren. Rypen er en standfugl
og biologisk set en hønsefugl. Gråanden er en almin-
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01100655
EUROPA 2019
Nationale fugle 2/2
Valør: DKK 17,00

Cee-app’en hentes på din smartphone og virker
både til iOS og Android. Når du har downloaded Ceeapp’en og åbnet den, skal du personalisere din Ceeapp ved at indtaste få informationer. Dernæst er Ceeapp’en klar til brug. Husk at tilslutte ”Placer” eller
GPS-funktionen. Du scanner dernæst frimærkerne.
Fuglesangen vil derpå lyde ud af højttaleren på din
mobiltelefon. Her kan du læse mere om Cee-app’en:
http://cee-platform.com og http://europa-stamps.
blogspot.com.
EUROPA-frimærkit 2019: Nunatta timmiai

Om kunstneren

Frimærkip aappaani aqisseq qeerlutoorlu assiliartaapput. Taamaammat ukiumi inunngortut aqqissit inuinik, aasakkullu inunngortut qeerlutuut inuinik taaneqartarput.
Aqqissip kukkukuut ilaqutarai, nunanullu allanut ingerlaqqissanani. Qeerlutooq nalinginnaasumik piaqqiortarpoq tatsit eqqaani, Kalaallit Nunaata kitaani, avannamut
Upernavik tikillugu. Kalaallit Nunaata kujataani siammasinnerusumik piaqqiortarpoq. Qeerlutooq Kalaallit Nunaata kitaata sineriaani sikuneq ajortumi, kangerlunni,
kangerliumanernilu ikkattuni, ukiisarpoq.
Frimærkip aappaani qupaloraarsuk tulugarlu assiliartaapput. Qupaloraarsuk seqinersuup oqariartortoraa. Tulugaq oqaluttuani arlalinni seqinermik pilersitseqataasarpoq.
Takkukkaangat qarlulerlunilu, upernaap, seqernullu takkunnissaat qallisarpoq. Qupaloraarsuk tulugarlu aamma oqaluttuat ilaanni marluullutik ilaapput, soorlu uani
“Tulugaq katikkusuttoq”. Taakku marluullutik qupaloraarsunnit aallaaveqarput.

Naja Abelsen født i 1964. Opvokset i Danmark og
Grønland. Med en dansk mor og grønlandsk far er
hun inspireret af både dansk og grønlandsk kultur.
Elev på kunsthøjskolen i Holbæk i 1985, siden elev
på Billedskolen København 1987- 89. Uddannet på
Danmarks Designskole 1990 – 1996. Har udstillet i
Grønland, Danmark, Sverige, Island og USA.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga,
Naja Abelsen

EUROPA-frimærker 2019: Grønlandske fugle

På det ene frimærke har jeg gengivet fjeldrypen og gråanden. Det skyldes, at man siges
at tilhøre rypefolk, når man er født om vinteren og andefolk, hvis man er født om sommeren. Rypen er en standfugl og biologisk set en hønsefugl. Gråanden er en almindelig
ynglefugl ved søer i Vestgrønland mod nord til Upernavik. I Sydøstgrønland yngler den
mere spredt. Gråanden overvintrer i åbenvandsområdet ud for Vestgrønland ved kyster,
lavvandede fjorde eller i bugter.
På det andet frimærke ses snespurven og ravnen. Snespurven er den store sols budbringer. Ravnen har i flere myter været med til at skabe solen. Når den ankommer og
begynder at synge, er foråret og solens genkomst nær. Snespurv og ravn optræder også
sammen i nogle myter, som fx “Den giftesyge ravn”. Begge er biologisk set spurvefugle.
Med venlig hilsen
Naja Abelsen

Nassiussat akii • Allakkat
Posttakster • Breve

Oqimaassuseq
annerpaamik
Vægt højst
20 g
100 g
250 g
500 g
1.000 g
2.000 g

Kal. Nun.

Europa*

Nunat allat**

Grønland
15,00
25,00
42,00
76,00
123,00
166,00

Europa*
17,00
30,00
56,00
104,00
150,00
210,00

Øvr. udland**
17,00
59,00
131,00
220,00
276,00
380,00

Frimærkinut mappersagaq nr. 27
Frimærkehæfte nr. 27

DKK 192,00

Kalaallit Nunaat
Grønland

Få, måske ingen kunstnere tegner dyremotiver bedre end Naja Abelsen. Af den årsag har vi betroet
hende opgaven med at tegne de fire fugle, som er
kommet på frimærkerne. Vi bringer her Najas egne
ord og tanker om hendes to smukke fugle-frimærker
med de i alt fire fugle.

I år kan du som noget nyt, via en gratis app, scanne
EUROPA-frimærkerne og høre fuglesang fra de fugle,
der er afbilledet på frimærkerne. Det gælder både
POST Greenlands EUROPA-frimærker og de tilsvarende
frimærker fra en række andre medlemmer af PostEurop. App’en hedder i dette tilfælde en Cee-app.

* Taakkununnga ilaallutik / Herunder Danmark, Island og Færøerne
** Taakkununnga ilaalluni / Herunder Canada

Disse to frimærker er hendes nummer 19 og 20 for
POST Greenland siden hendes frimærkedebut i 1993.
Læs mere på: www.najaabelsen.dk

01301227
Frimærkehæfte nr. 27
EUROPA 2019 – Nationale fugle
Pris: DKK 192,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
Papir: AE419, Avery 92 gr, 100 gr bagpapir, s20000n lim
Hæftet er trykt på selvklæbende papir. Det indeholder 6
styk af hvert af de to EUROPA-frimærker 2019.
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Ny valør i Dronning Margrethe dagligserien
Af Per Svendsen, direktør – Kunder & POST
I 2012 påbegyndte vi denne dagligserie, der er prydet med Hendes Majestæt Dronningens portræt.
Motivet er skabt af norske Martin Mörck efter fotoforlæg fra hoffotograf Steen Brogaard. Dagligserien udvides den 21. juni en endnu en valør, den
ottende i rækken siden seriens start.
Om vores Dronning
Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid blev født den
16. april 1940 på Amalienborg, København. Prinsesse
Margrethe gik i folkeskole i perioden 1946 - 1955 på
Zahles Skole, heraf som privatist på Amalienborg fra
1946 til 1949. Som følge af en grundlovsændring blev

hun i 1953 tronfølger. Efter sin fars Kong Frederik IX’s
død i januar 1972 blev hun udråbt til Danmarks Dronning Margrethe II.
Dronningen og Grønland
Siden sit første Grønlandsbesøg i 1960 har hun besøgt vores land mange gange, navnlig efter hun blev
rigets regent.
Allerede tre år før sin første rejse til Grønland blev
Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq indviet.
Det skete den 17. september 1957. Prs. Margrethes

Børnehjem er den dag i dag en
yderst vellidt institution i vores
by. Også Prinsesse Margrethe Skolen i
Upernavik navngivet efter vores regent.
De grønlandske børn har i det hele taget en meget
stor plads i Dronningens hjerte. Hun er nemlig protektor for Foreningen Grønlandske Børn. Der er således mange indlysende årsager til, at Dronningen
og resten af Kongehuset er og også i fremtiden vil
være et naturligt samlingspunkt for det moderne
Grønland.

Nyt Servicecenter for Filatelia i Otterup
Af Per Svendsen, direktør – Kunder & POST
Hos POST Greenland sætter vi en stor ære i hvert år
at udvikle et frimærkeprogram, der på bedst mulig
vis formidler Grønlands kultur, natur og historie. Vi
er stolte over, at vores frimærker tiltrækker sig stor
international opmærksomhed, og at vi i dag servicerer samlere i over 50 forskellige lande.
Vi stræber hele tiden efter at gøre det endnu bedre.
Derfor har vi igennem nogen tid undersøgt, hvordan
vi kan komme tættere på vores kunder og yde en
endnu bedre og mere effektiv service. På den baggrund har vi valgt at indlede et samarbejde med
Nordfrim A/S i Danmark.
01100656
Dagligserie 2019
Valør: DKK 15,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
10 mærker pr. ark
Ydre mål: 28,50 x 40,00 mm
Format: G – stående
Fotoforlæg: Steen Brogaard
Portrættegning: Martin Mörck
Trykmetode: Kombination af intaglio (lasergravure)
og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

Med Nordfrim A/S får vi en samarbejdspartner med
et dybdegående kendskab til filatelien og en professionel organisation. Siden 1965 har Nordfrim A/S
serviceret samlere i såvel Skandinavien som resten
af verden. Igennem mere end 20 år har firmaet desuden været distributør af grønlandske frimærker til
samlere i en lang række lande verden over.
Samarbejdet betyder, at POST Greenland per 1. juni
opretter en afdeling i Danmark, som drives af Nordfrim A/S. Afdelingen kommer blandt andet til at
varetage al kundeservice, håndtere løssalgsordrer,

modtage betalinger og besvare henvendelser fra dig
som kunde.
Dit abonnement på grønlandske frimærker vil dog
fortsat blive håndteret, pakket og sendt fra POST
Greenland Filatelia i Tasiilaq.
Samarbejdet med Nordfrim A/S vil bringe POST Greenland endnu tættere på vores kunder og løfte vores
service på en række områder. Vi glæder os blandt
andet til at kunne præsentere vores produkter i en
bedre webshop.
For dig som kunde betyder samarbejdet mellem
POST Greenland og Nordfrim A/S herudover kun nogle få praktiske ændringer:
• Dine breve skal fremover sendes til vores danske
adresse: POST Greenland Filatelia, Kvindevadet
42, 5450 Otterup, Danmark
• Henvendelse via e-mail skal fremover ske til
mail@stamps.gl (ikke til stamps@telepost.gl)
• Telefonnummeret +45 7026 0550 er uændret,
imens +299 98 11 55 nedlægges
Vi glæder os til fremover at kunne yde en endnu
bedre service til alle vores loyale samlere.
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Gamle beboelseshuse på årets Sepac-frimærker
Af Pertti Frandsen

01100657
Sepack 2019: Gamle Beboelseshuse
Poul Egedes Hus i Ilimanaq
Fotograf: Frants Frandsen
Valør: DKK 17,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
10 frimærker per ark
Ydre mål: 40,00 mm x 28,50 mm

Bygninger er en vigtig del af vores kulturarv. Et
håndgribeligt levn fra vores forfædre; et levn, vi
er forpligtet til at værne om. Derfor giver det god
mening, at ’Gamle Beboelseshuse’ er årets fælles
tema postnetværket Small European Postal Administration Co-operation, forkortet SEPAC, hvor
Grønland et af de tretten medlemslande.
Huset, som vi har valgt at gengive på årets grønlandske Sepac-frimærke, blev opført tilbage i 1751.
Det blev for få år siden restaureret. Sammen med
et andet hus, i øvrigt.
Poul Egedes Huse i Ilimanaq
Stedet er Ilimanaq, en lille bygd godt 15 km syd for
Ilulissat. Bygden ligger derved i det vestlige Grønland, knap 300 km nord for polarcirklen. Engang et
traditionelt hvalfangersted ved navn Claushavn, i dag
centrum for en unik sammensmeltning af turisme,
natur, fiskeri, kulturarv og bæredygtighed.
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Interessen for denne lille grønlandske bygd, og ikke
mindst to af bygdens træhuse, som udgør nogle af
Grønlands ældst bevarede og fredede huse fra kolonitiden, startede for over ti år siden. Da indledte
Realdania By & Byg et samarbejde med Grønlands
Nationalmuseum om mulighederne for at give nyt liv
til den grønlandske kulturarv. Samarbejdet førte til,
at Realdania By & Byg i sommeren 2014 købte de to
huse: Missionæren og handelsmanden Poul Egedes
hus opført i 1751, og kolonialbutikken fra 1778. Begge
huse har stor historisk og kulturel betydning for bygden og for kulturarv som helhed.
Herefter startede arbejdet med at restaurere, bevare og omdanne de to huse til formidlingscenter, restaurant, konferencelokale og butik med indhandel
af lokale fangster. Med restaureringen af de to huse
er bevaringen af et stykke grønlandsk verdens- og
kulturarv sikret og levendegjort, så kulturarven fremover kan formidles til så mange som muligt. Og formidlingen stopper ikke med de to huse. Hele bygden

Format: G - liggende

21062019D

Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

Ilimanaq, de lokale beboere
og det omkringliggende storslåede naturområde ved Ilulissat
Isfjord kommer til at spille en afgørende
rolle for det samlede projekt.
Realdania By & Byg udvikler eksperimenterende nybyggeri og bydele, og bevarer historiske ejendomme
gennem filantropiske investeringer og aktivt ejerskab. Virksomheden opbygger og formidler en samling af gode eksempler på arkitektur og byggestil –
og formidler viden og løsninger fra alle projekterne.
Læs mere på www.realdaniabyogbyg.dk

Mere Unesco Verdensarv i Grønland – på frimærke
21062019E

Af Allan D. I. Streymoy og Pertti Frandsen

01100658
Aasivissuit-Nipisat som UNESCO Verdensarv
Kunstner: Julie Edel Hardenberg
Valør: DKK 14,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
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

I fjor blev jagtområdet Aasivissuit-Nipisat i det vestlige Grønland optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
Det er kun tredje gang, at områder i Grønland er
kommet på denne fornemme liste. Det hædrer vi
nu med et smukt frimærke af den dygtige kunstner
Julie Edel Hardenberg.
Unesco-verdensarvlisten medvirker til at lede positiv
opmærksomhed mod vores fælles Jord samt menneskehedens kultur og naturarv. I Grønland er vi særligt
stolte af at have isfjorden ved Ilulissat, nordbo- og
landbrugsområderne i Kujataa, og nu også Aasivissuit–Nipisat med på listen.
Området ved Aasivissuit–Nipisat fortæller en historie,
der går omkring 4500 år tilbage, om hvordan befolkningen bæredygtigt har udnyttet de tilgængelige ressourcer i dette meget hårdføre landskab.
Mere information kan fås på https://inuithunting.gl
og https://whc.unesco.org/en/list/1557

Kunstneren bag det smukke frimærkemotiv fortæller
nedenfor om sine personlige erfaringer med området, som via Unesco lykkeligvis er blevet officiel og
bevaringsværdig verdensarv.
”Aasivissuit – Nipisat, Inuit Jagtområde mellem
Indlandsis og Hav
Området Aasivissuit–Nipisat, inuit-jagtområdet mellem Indlandsis og Hav, i Qeqqata Kommunia blev i
2018 optaget på listen over Unescos Verdensarv. Området repræsenterer et landskab, som strækker sig fra
Grønlands indlandsis henover tundralandskabet og ud
til havet.
Jeg har selv gået strækningen fra Kangerlussuaq til
Sisimiut, på ski, og husker indtrykkene fra de vidtstrakte frosne søer og enorme fjelde, som tit henledte tankerne til inuitfolket, der gennem deres færden
i Arktis blev til en del af dette uforglemmelige og
betagende landskab.”

Om kunstneren
Julie Edel Hardenberg er født i Nuuk og uddannet billedkunstner fra Den Nordiska Konstskolan i Kokkola i
Finland, Kunstakademiet i Trondheim i Norge, samt
udvekslingsstudent i Norwich School of Art and Design. I 2005 uddannet kunstteoretiker fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Hun har foruden en lang række, lokale og internationale udstillinger og offentlige udsmykninger, produceret bøger og været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris, Dansk Forening for Boghåndværk, Vestnordisk
Børnelitteraturpris, White Raven Book - International
Youth Library, Liviafondens pris, Carnegie Art Award,
samt Anna Norlander-priset.
Hendes værker kendetegnes ved at være finurlige,
poetiske med en humoristisk tilgang til identitet.
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10-året for grønlandsk selvstyre
Af Pertti Frandsen
En folkeafstemning om øget grønlandsk selvstyre blev
den 25. november 2008 gennemført i Grønland. Det
endte i et klart ja, idet mere end 75% af de afgivne
stemmer var for forslaget.

lere en grønlandsk identitet blev kunst et
vigtigt værktøj, hvori Aka Høegh i starten af
1970’erne prøvede at afbilde den grønlandske
sjæl igennem myter og sagn.

Den 21. juni 2009, på Grønlands nationaldag, indførtes
selvstyret officielt, idet Dronning Margrethe II overrakte
selvstyreloven til daværende Landstingsformand, Josef
Motzfeldt.

Har siden 1974 afholdt en lang række seperatudstillinger i Grønland og Danmark, samt
i Sverige, Norge, Island og Tyskland. Udover
malerier og skulpturer, har Aka Høegh bidraget med illustrationer til bøger, bl.a. Knud Rasmussens
trilogi ”Myter og Sagn fra Grønland” fra 1979, og ”Mytologisk rejse i et grønlandsk landskab” af Vagn Lundby.

Grønlands Selvstyre afløste Grønlands Hjemmestyre,
der havde været i kraft siden 1979. Grønlands Selvstyre
betegner den grønlandske styreordning, som fungerer
inden for rammerne af Rigsfællesskabet, der består af
Danmark, Færøerne og Grønland.

Med indførelsen af selvstyre anerkendes det grønlandske folk officielt som et eget folk i henhold til Folkeretten. Den folkeretslige status som eget folk er en betingelse i international ret for en eventuel senere løsrivelse
og ny statsdannelse. Under det grønlandske selvstyre har Danmark fortsat
ansvar for bl.a. udenrigsanliggender
Aka Høegh. Foto: Ivars Silis.
og forsvar.
Det er altid stort, når Grønlands nationaldag fejres. Men her i 2019 er
det ekstra stort, fordi vi samtidig kan
fejre 10-årsdagen for selvstyre i Grønland. For ti år siden fejrede vi blandt
andet indførelsen af selvstyre med et
smukt frimærke af den højt estimerede kunstner, Aka Høegh. Hun har også
i denne anledning, 10-året for grønlandsk selvstyre, fået tildelt opgaven
at tegne frimærket. Det er vi meget
fornøjede over at kunne udgive. På
selve vores nationaldag.
Om kunstneren
Født 16. december 1947 i Qullissat.
Har i flere perioder studeret på Det
Kongelige Danske Kunstakademi i
København. I et forsøg på at formu-
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01100659
10-året for grønlandsk selvstyre
Kunstner: Aka Høegh
Valør: DKK 11,00
Udgivelsesdag: 21. juni 2019
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

21062019F

Slutsalg pr. 30. juni 2019

Produkt

Titel

Varenr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Jul i Grønland 2017 1/2

01100618

27.10.2017

DKK 13,00

Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. juni 2019,
såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive makuleret.

Frimærke

Jul i Grønland 2017 2/2

01100619

27.10.2017

DKK 15,00

Miniark

Norden 2016. Madkultur

01106581

21.03.2016

DKK 25,50

Produkt

Titel

Varenr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Grønlandske krydderurter I 2/2.
Tyttebær.

01100463

17.01.2011

DKK 25,00

Frimærke

Kvindens nationaldragt 3/4. Øst.

01100576

18.01.2016

DKK 13,50

Frimærke

Kvindens nationaldragt 4/4. Syd

01100577

18.01.2016

DKK 48,50

Frimærke

Norden 2016 1/2. Ammassak
(Lodde)

01100581

21.03.2016

DKK 12,00

Frimærke

Norden 2016 2/2. Mattak (Hvalspæk)

01100582

21.03.2016

DKK 13,50

Frimærke

Sport i Grønland II 1/3. Hundeslæde-GM

01100602

23.01.2017

DKK 16,00

Frimærke

Sport i Grønland II 2/3. Kang-Nu
Race

01100603

23.01.2017

DKK 19,50

Frimærke

Sport i Grønland II 3/3. Bystafet

01100604

23.01.2017

DKK 22,00

Frimærke

Tillægsværdi 2017. Kofoeds Skole
Nuuk.

01100605

18.10.2017

DKK 14,00

Frimærke

EUROPA 2017. Slotte 1/2

01100606

15.05.2017

DKK 15,00

Frimærke

EUROPA 2017. Slotte 2/2

01100607

15.05.2017

DKK 16,00

Frimærke

Øde stationer I 1/2. Grønnedal

01100608

15.05.2017

DKK 5,00

Frimærke

Øde stationer I 2/2.
Ikateq-basen

01100609

15.05.2017

DKK 14,00

Frimærke

Regentparrets guldbryllup

01100613

15.05.2017

DKK 50,00

Frimærke

TAAF – fællesudgivelse 1/2

01100614

27.10.2017

DKK 10,50

Frimærke

TAAF – fællesudgivelse 2/2

01100615

27.10.2017

DKK 27,00

Miniark

Sport i Grønland I

01106585

12.05.2016

DKK 65,25

Miniark

Sport i Grønland II

01106602

23.01.2017

DKK 57,50

Miniark

Tillægsværdi 2017. Kofoeds
Skole Nuuk.

01106605

18.10.2017

DKK 56,00

Miniark

Regentparrets guldbryllup

01106613

15.05.2017

DKK 50,00

Miniark

TAAF – fællesudgivelse

01106614

27.10.2017

DKK 37,50

Småark

EUROPA 2017. Slotte 1/2

01107606

15.05.2017

DKK 135,00

Småark

EUROPA 2017. Slotte 2/2

01107607

15.05.2017

DKK 144,00

Hæfte

Julefrimærkehæfte nr. 22

01301122

27.10.2017

DKK 168,00

Hæfte

Frimærkehæfte nr. 24 Kvindens nationaldragt

01301224

18.01.2016

DKK 169,00

Hæfte

Frimærkehæfte nr. 25
EUROPA 2017. Slotte

01301225

15.05.2017

DKK 186,00

Souvenirmappe

Grønland under 2. verdenskrig I

01303076

17.10.2016

DKK 72,75

Souvenirmappe

Grønlandsk musik I

01303077

23.01.2017

DKK 52,50

Souvenirmappe

Sport i Grønland II

01303078

23.01.2017

DKK 57,50

Souvenirmappe

Tillægsværdi 2017. Kofoeds
Skole Nuuk.

01303079

18.10.2017

DKK 56,00

Souvenirmappe

Sepac 2017. ”Local handcrafts
of Europe”

01303081

18.10.2017

DKK 112,00

Souvenirmappe

Sport i Grønland III. Dene
Games.

01303082

22.01.2018

DKK 43,50

Årsmappe

Årsmappe 2015

01304015

19.10.2015

DKK 596,00

Oplagstal fra vores slutsalg pr. 30. november 2018
Produkt

Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør / Pris

Frimærke

Minedrift VI 1/2

01100555

19.01.2015

kr. 3,00

Oplagstal
57.186

Frimærke

Dronning Margrethe II - 75 år

01100557

16.04.2015

kr. 23,50

48.328

Frimærke

Kvindens nationaldragt I 1/4 Nord

01100574

18.01.2016

kr. 10,50

72.451

Frimærke

Kvindens nationaldragt I 2/4 Vest

01100575

18.01.2016

kr. 12,00

42.534

Frimærke

Sport i Grønland I 2/3 Alpin-GM

01100586

12.05.2016

kr. 25,50

35.403

Frimærke

Sport i Grønland I 3/3 Kajak-GM

01100587

12.05.2016

kr. 39,00

27.057

Souvenirmappe

Sport I Grønland I

01303074

12.05.2016

kr. 65,25

482

Småark

Zackenberg Forskningsstation 1/2

01107590

17.10.2016

kr. 103,50

1.180

Småark

Zackenberg Forskningsstation 2/2

01107591

17.10.2016

kr. 126,00

1.194
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NYT fra POST Greenland

De printes både på vores aCon-maskine ”Frankie”, som vi har haft siden
2009 og på Intelligentars kombinerede frankeringsmaskine og kasseapparat ”GL01”.

Nyt dagstempel
Den 1. marts 2019 fik bygden Sermiligaaq nordøst
for Tasiilaq nyt dagstempel. Udskiftningen skyldes
slitage på det tidligere dagstempel.

På GL01 kan du få de to print, du ser på
disse illustrationer. Det er messeprintet ”Copenhagen 2018” og ”Greenland
Post”. På førstnævnte kan du vælge
2018-portotakter fra DKK 14,00 og opefter. På sidstnævnte kan du vælge
fra DKK 15,00 og opefter.

Konvolutter til afstempling med dette nye dagstempel fremsendes til:
POST Greenland, FILATELIA, Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND.

Udstillinger og messedeltagelse
Frem til udgangen af september 2019 vil POST Greenland deltage i disse samlerbegivenheder:

• China 2017. World Stamp Exhibition, Wuhan, 11. – 17. juni.
• Nordia 2019, Sarpsborg, Norge, 23. – 25. august.
Til hver af disse tre begivenheder fremstilles et grønlandsk særstempel. Konvolutter til afstempling med disse stempler bedes fremsendt således, at de er POST
Greenland, Filatelia i hænde senest dagen før åbningen af de respektive messer
eller udstillinger. Send venligst til:
POST Greenland Filatelia, Kvindevadet 42, 5450 Otterup, Danmark.
11062019

ESSEN

Nordia 2019
Sarpsborg

China 2019
Wuhan, China
9.-11.5.2019

11.-17.6.2019

23.-25.8.2019

Sarpsborg
China 2019
Wuhan, China

Læs om næste gang...
ESSEN

11.-17.6.2019

9.-11.5.2019

• Sepac-mappen 2019 – Gamle Beboelseshuse
• FNs dag for oprindelige sprog
• 4 nye frankeringsmærker
• 50-året for FNs postdag
• Miljø i Grønland, del III
• Kulmærker i Grønland
• Juleophæng nr. 7 og Julefrimærkerne 2019
• Årsmappen 2019
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Som noget EKSTRA printer maskinen
GL01 samtidig en kvittering. Denne
kvittering vedlægges de frankeringsmærker, du bestiller og køber.
Bemærk: En sådan kvittering findes
ikke på aCons ”Frankie”.
Du kan fra GL01 vælge samme valør
på alle fire mærker, fx DKK 15,00,
en såkaldt Local Strip. Eller du kan
vælge fire forskellige, en såkaldt Collector Strip.

• 29. Internationale Briefmarken-Messe, Essen, 9. – 11. maj.

Essen 2019

Du kan stadig købe frankeringsmærkerne fra 2018!

23.-25.8.2019

Ordrer eller spørgsmål om disse frankeringsmærker printet på ”Frankie”
eller ”GL01” stilles til vores Kundeservice via brev, mail eller telefon.

Ny webshop
Vi glæder os til at kunne præsentere et nyt og bedre website på stamps.gl
fra starten af juli måned. Her vil du kunne købe aktuelle grønlandske
frimærkeudgivelser, tidligere udgivelser samt andre spændende produkter. Har du en konto til vores nuværende webshop, vil du modtage information omkring adgang til dette nye website i løbet af juni eller juli måned.

Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland Filatelia
Kvindevadet 42, 5450 Otterup, Danmark
Telefon (+45) 70 26 05 50
Fax (+45) 64 82 10 66
E-mail: mail@stamps.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.

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

Bankoverførsel:

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 bankoverførsel 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, VISA, VISA Electron.
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• skema i bestillingskuponen
• betal via www.stamps.gl
• tilmeld dig automatisk kreditkorttræk (kontakt os per
telefon, e-mail eller brev)
Automatisk kreditkorttræk
Hvis du ønsker at benytte dit Dankort eller 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 kort denne service, vil totalbeløbet
automatisk blive trukket, hver gang vi sender din ordre
eller abonnementsforsendelse til dig.
BEMÆRK: Da vi er i gang med at skifte til en ny udbyder
for indløsning af kreditkortbetalinger, bedes du kontakte
os for opsætning af automatisk kreditkorttræk.
Hvis du allerede har en aftale om automatisk kreditkorttræk, vil vi kontakte dig med henblik på oprettelse hos
vores nye udbyder.

- Hvis du får et nyt kreditkort, kreditkort nummer, udløbsdato eller CVC-nummer, bedes du kontakte os, så vi kan
behandle dine kortoplysninger i god tid inden din næste
betaling.

Danmark – DKK: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092
København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120
BIC (SWIFT code): DABADKKK
Norge – NOK: Danske Bank, Akersgaten 28, 0107 Oslo
Konto: 86017434677
IBAN: NO8886017434677
BIC/SWIFT: DABANO22
Sverige – SEK: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92,
Stockholm
Konto: 12200157878
IBAN: SE6012000000012200157878
BIC/SWIFT: DABASESX
International - EUR: Danske Bank
Konto: 9541 2138816403
IBAN: DK39 3000 2138 8164 03
Kontant
Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollar (USD)
– sendes som værdibrev.
Pr. postanvisning
IRC Internationale svarkuponer til en salgspris på DKK 25,00
og indløsningspris på DKK 17,00 pr. styk.
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 abonnementsforsendelser 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. For løssalgsordrer pålægges følgende ekspeditionsgebyrer:
Til Danmark, Norge og Sverige:
Ordrer under DKK 150,00: DKK 15,00
Ordrer over DKK 150,00 og under DKK 750,00: DKK 35,00
Ordrer større end 750,00 DKK: Intet gebyr
Til resten af verden: Ordrer under EUR 20,00: EUR 2,50
Ordrer over EUR 20,00 og under EUR 100: EUR 5,25
Ordrer over EUR 100,00: Intet 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 info kontakt POST Greenland Filatelia.
Ekspeditionsgebyr på afstemplinger af grønlandske
frimærker
Pr. modtaget forsendelse indeholdende frimærker til
afstempling ved vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på DKK 20,00.
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: Kevin O’Hara
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Returadresse:
POST GREENLAND
FILATELIA
KVINDEVADET 42
DK-5450 OTTERUP
DANMARK

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

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

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!

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

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.

