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POST Greenland udgiver hvert år, i samarbejde
med den europæiske postorganisation
PostEurop, et frimærke i den såkaldte
EUROPA-serie. I PostEurop-regie vælges
hvert år et overordnet tema for årets
EUROPA-frimærker. Inden for rammerne
af dette fælles tema vælger de enkelte
postvæsener så selv det endelige motiv for
deres respektive EUROPA-frimærke. I 2004
var temaet "ferie". Foran alle øvrige
europæiske postvæsener vandt POST
Greenland prisen for årets flotteste
EUROPA-frimærke 2004. Det er en pris, vi
er meget stolte af, en pris, som også
bekræfter vore kunders positive omtale af
grønlandske frimærkers høje kvalitetsniveau.
Vi har i et par år udgivet selvklæbende
julefrimærkehæfter. På baggrund af den

positive modtagelse, produktet har fået
såvel i som uden for Grønland, tager vi nu
skridtet fuldt ud. Det vil sige, vi fortsætter
nu den positive udvikling og udgiver i
2005 begge årets frimærkehæfter med
selvklæbende frimærker.
Jeg vil på POST Greenlands vegne ønske
Ilulissat Kommune hjerteligt tillykke med
optagelsen af Ilulissat Isfjord på UNESCO’s
liste over vor klodes bevaringsværdige
kultur- og naturmonumenter, også kaldet
"World Heritage" listen. Alle vi heldige, der
har haft mulighed for at besøge denne
fantastiske isfjord, kan kun være fuldt ud
enige med UNESCO’s beslutning. POST
Greenland markerer optagelsen på »World
Heritage« listen med et frimærke i vort
største frimærkeformat, så man rigtigt får
set Ilulissat Isfjord. Bemærk også vores

postkort og førstedagskonvolut, som bærer
rigtigt flotte illustrationer af Isfjorden.
POST Greenland vil pr. 17. januar 2005
ændre posttaksterne. Læs mere om
ændringerne inde i bladet på side 14.
Heroppe fra Julemandens land vil jeg ønske
alle en rigtig glædelig
og dejlig jul samt et
godt og lykkebringende nytår.
God læselyst
Med venlig hilsen

Søren Rose
Frimærkechef

Udgiver: POST Greenland
Kundeservice: POST Greenland, Filatelia, Box 121
3913 Tasiilaq, Grønland
Telefon +45 70 26 05 50, +299 98 11 55
Telefax +299 98 14 32
Email: stamps@tele.gl
Hjemmeside www.stamps.gl
Redaktion: Søren Rose, ansv.; Lene Skov Meyhoff,
Holger Amelung, Pertti Frandsen
Layout: Datagraf
Tryk: Datagraf
ISSN: 1397-8632
Forsidefoto: Smeltevandsflod på indlandsisen nær Ilulissat Isfjord.
Fotograf: Informationschef og Seniorforsker
Henrik Højmark Thomsen, GEUS.

Foto: Achara Rose

Kirkelov for Grønland

- 100 år
AF BISKOP SOFIE PETERSEN, GRØNLANDS STIFT

»Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland af 1.
april 1905« var den første særskilte lov vedrørende
Grønland, der blev vedtaget i Danmark; så på
den led var det en banebrydende lov. Indtil da
var der blot fastsat regler for grønlandske
anliggender, men nu skulle de også behandles
i Rigsdagen.
Fra Hans Egedes tid til 1905 var »mission« det
gængse ord for det kristne arbejde, der foregik i
Grønland. På det tidspunkt var alle på den
grønlandske vestkyst – bortset fra Thule-distriktet
– blevet døbt, hvorfor betegnelsen »den
grønlandske mission« skulle erstattes, da landet
fra at være missionsmark nu var blevet til kirke,
hvilket skete ved »Lov om Kirke- og Skolevæsen
i Grønland af 1. april 1905«. Arbejdet i »den
gamle skikkelse var forældet og ikke længere i
Stand til at fyldestgøre de voksende Krav, og
der var nærmest Stagnation i alle Forhold«

(H. Ostermann: »Den grønlandske Missions og
Kirkes Historie«).
Men da loven blev indført, kom der for alvor
gang i udviklingen. Der skete en nyordning:
Grønland blev et provsti med egen provst (også
visitatsprovst) under Sjællands Stift.
I stedet for missionariater blev landet inddelt i
præstegæld, som hver især blev ledet af såkaldte
førstepræster, der i deres arbejde blev hjulpet af
præsteviede overkateketer, en slags kapellaner.
Forholdene på seminarierne blev omorganiseret;
Jakobshavns Seminarium blev nedlagt og et
nyt Godthåb Seminarium blev opført.
Kateketskoler blev oprettet. Der blev undervist i
det grønlandske sprog.
Udgivelse og trykning af bøger tog fart; flere
oplysende og opbyggelige bøger, månedsskrifter
og andre småskrifter så dagens lys og blev til
glæde for befolkningen.

Nye skoler og kirker blev bygget, og flere
nyuddannede kateketer satte deres præg på livet
ude på kysten, hvorved en ny tid begyndte – en
fornyelse i det kirkelige liv.
»Den grønlandske Kirkesag« blev stiftet i 1906,
og i 1907 kom den store vækkelsesbevægelse
»Peqatigiinniat«, som skabte et kirkeligt liv og
engagement, som var hidtil ukendt.
Således kan vi i dag nyde godt af de salmer og
åndelige sange, som blev digtet dengang, og som
ikke alene på det åndelige plan gav nyt liv, men
også på det sproglige område har haft og stadig
har stor betydning i Grønland.
»Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland af
1. april 1905« har som den første egentlige lov
i Grønland ikke alene haft betydning for kirken
og skolevæsenet, men også i det grønlandske
samfund som helhed, da de dønninger/bevægelser,
som loven gav, har sat sine spor og stadig lever
og giver vækst i dagens Grønland.
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Opdagelsen af en dagbog fra »Godthaab«
fra Østgrønlandsekspeditionen i 1931
Tekst af Prof. Dr. Friedhelm Thiedig, 1964 – 1996 geolog ved universiteterne i
Hamburg og Münster, polarforsker i Spitzbergen, Nordgrønland og Nord Victoria
Land (Antarktis).
Oversættelse til dansk: Lene Skov Meyhoff.
Foto: Fra Østgrønlandekspeditionen

»Godthaab« i storisen ca. 80 sømil fra den østgrønlandske kyst (ud for halvøen
Hold-with-Hope ved N 73° 34'). Forrest til højre ses Prof. FREBOLD på isen.)

I 2003 førte et tilfælde i Canada til fundet af
en hidtil ukendt dagbog af den tysk-canadiske
polarforsker Hans FREBOLD (1899 – 1983).
Dagbogen stammer fra hans østgrønlandsekspedition i 1931 med den danske skruebark
»Godthaab«. Kort tid senere valgte samlere af
grønlandske frimærker skibsfrimærket
»Godthaab« til årets frimærke 2003. Så jeg blev
opmærksom på dette interessante skib hele to
gange.
Hans FREBOLD var dengang professor ved
universitetet i Greifswald og fik til opgave at
undersøge og nærmere bestemme de grønlandske
fossiler i de geologiske samlinger i København.
I 1931 blev han af Lauge KOCH, den
daværende danske leder af de videnskabelige
undersøgelser i Grønland, opfordret til at deltage
i Østgrønlandsekspeditionen med »Godthaab«.
Fra 1933 boede FREBOLD med sin familie i
Holte ved København, til han i 1949 skiftede
til »Geological Survey of Canada« i Ottawa.
»Godthaab«, der var bygget i Sandefjord i 1898
efter tegninger af Fridtjof NANSEN, var en
yderst solid tremaster med et deplacement på
287 ton. Skibet, der var bygget af ege- og
fyrretømmer, havde desuden en kulfyret
dampmaskine, der, når alle sejl var sat, kunne
give skibet en maksimumshastighed på 7 knob.
Det tilhørte Den Kongelige Grønlandske
Handel og var specielt udrustet til sejlads til
Tasiilaq (Angmagssalik), dengang den eneste
koloni på Grønlands østkyst. På videnskabelige
ekspeditioner fik »Godthaab« følgeskab af det
noget større (409 ton), men langsommere
»Gustav Holm«.
Målet med den treårige danske ekspedition
(1931 – 1933) var at udforske topografien og
geologien af Grønlands fjordrige østkyst mellem
72. og 76. grad nordlig bredde. FREBOLD
interesserede sig især for yngre sedimenter
med deres palæontologiske indhold, som
fossile muslinger, snegle og først og fremmest

ammonitter fra jura- og kridttiden, mellem 210
og 65 millioner år før vor tidsregning.
I den første sommer, 1931, var der med
den danske geolog Lauge KOCH som
ekspeditionsleder 25 videnskabsmænd kartografer, teknikere, geologer, botanikere,
zoologer og arkæologer - fra Danmark,
Tyskland og Sverige om bord på de to skibe.
Den første sommer udgjorde det samlede antal
ekspeditionsdeltagere 65, den følgende sommer
95 og den tredje sommer 109. De to skibe vendte
tilbage til København efter sommersæsonen.
I sin dagbog beretter FREBOLD om den 9dage lange vanskelige sejlads til Færøerne, hvor
yderligere 68 hunde sammen med 4 eskimoer
kom om bord. Ni yderligere dage var påkrævet
for at nå iskanten ud for Østgrønland. Isen var
tyk og vidtstrakt, så skibet med sin besætning
sad håbløst fast i pakisen foran Clavering Ø
(74 ° N) i næsten en måned. I begyndelsen af
august var den første landgang endelig mulig.
Kulforbruget var meget højere end forventet;
men kulbeholdningen kunne fyldes op med 36
ton ubearbejdet kul efter opdagelsen af et kullag
ved Hochstetter Forlands kyst (ca. 75 ° N).
FREBOLD havde især på Wollastone Forland
og halvøen Hold-with-Hope, hvor et 1150 m
højt bjerg er opkaldt efter ham, succes med
undersøgelsen af lag fra jura- og kridttiden med
ammonitter.
Den 20.08.1931 nåede skibet Ymer Ø (ca. 74 °
N), hvor FREBOLD fra skibet udførte nøjagtige
geologiske optegnelser. Her var der to år tidligere
fundet 400 millioner år gamle, fuldstændigt
ukendte fossilrester, som lignede knogleplader
af devoniske panserfisk, men som tydede
på firbenede levende væsener - fisk, som kunne
gå. Faktisk blev der på denne ekspedition af
den svenske palæontolog Gunnar SÄVESÖDERBERGH fundet knoglerester af ca. 1 m
lange firbenede dyr med det videnskabelige
navn Ichtyostega, som er blevet indordnet under

Mindeord om Ole Ventegodt
Af Pertti Frandsen
Forfatteren til vores bog »Skibsfart på Grønland gennem 1000 år«, Ole Ventegodt, døde i
slutningen af august, 72 år gammel.
Med en baggrund som fhv. orlogskaptajn i den danske flåde og siden hen et cand.phil.
studium fra Københavns Universitet, var Ole Ventegodt i besiddelse af en meget omfattende
historisk viden om blandt andet skibsfarten på Grønland. Ole Ventegodt var i en periode
tillige museumsinspektør på Orlogsmuseet i Danmark. I den egenskab skrev han flere bøger
om skibsfart og historie. Det var ikke kun skibsfarten, der var Ole Ventegodts hjertebarn.
Også krigshistorien havde hans helt store interesse. Ole Ventegodt var desuden kendt for sin
omfattende foredragsvirksomhed.
Ved en enkelt lejlighed havde jeg den glæde at møde Ole Ventegodt. Det var i efteråret 2002
under »Frimærker i Forum« i København. Jeg fik det indtryk, at Ole Ventegodt var et dybt
engageret og meget vidende menneske, som bar et stort ønske om dels at udbrede kendskabet
om skibsfarten på Grønland, dels selv at lære mere om Grønland.
Med udgivelsen af »Skibsfarten på Grønland«, bind 1, i oktober 2003 fik mange grønlandssamlere og andre interesserede i grønlandsk historie og kultur muligheden for at nyde godt
af Ole Ventegodts sans for detaljer og historiske overblik.
Vi har ved Ole Ventegodts død mistet en stor ekspert i grønlandsfartens stolte traditioner,
samt en god ven af Grønland. Hans store ildhu og energiske arbejde for oplysningen om
blandt andet grønlandsfartens stolte epoke vil blive dybt savnet.

amfibierne. Disse er de berømte, ældste landdyr
på vores jord. Dengang lå Grønland ganske vist
i nærheden af Ækvator og havde et meget varmere
klima end i dag. På landjorden fandtes de første
primitive planter.
Under krigen lå »Godthaab« oplagt fra 1940 til
1945 og blev skrottet i 1954. Hans FREBOLD
offentliggjorde sine omfattende forskningsresultater fra skibsrejsen i 1931 i »Meddelelser
om Grønland«. Senere udforskede han i
Canada først og fremmest fossile, hvirvelløse
dyr i Rocky Mountains og på de canadiske
arktiske øer. Han døde i 1983 i Ottawa. Hans
dagbog fra »Godthaab« bliver offentliggjort i
begyndelsen af 2005 i »Polarforschung«
(Polarforskning – tidsskrift udgivet af Det tyske
Polarforskningsselskab og Alfred Wegener

Instituttet for Polar- og Havforskning i
Bremerhaven).
Skibet »Godthaab«, som POST Greenland
udgav på frimærke den 20.10.03, har spillet en
vigtig rolle for skibsfarten og videnskaben i
Grønland.
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»Red Barnet«
i Grønland
6
AF MIMI JAKOBSEN, GENERALSEKRETÆR, "RED BARNET", DANMARK

Der er mange, mange bånd mellem Grønland
Danmark. Det siges så tit, og vi kan mærke
det helt konkret her i »Red Barnet«. Da vores
bestyrelse for et par år siden besluttede at styrke
»Red Barnets« indsats i Grønland, gav det
virkeligt god genlyd hos mange mennesker.
Baggrund
De fleste børn i Grønland har det heldigvis godt
og vokser op i social og økonomisk tryghed.
Men for en alt for stor gruppe børn i Grønland
ser tilværelsen helt anderledes ud. De vokser op
med alkoholiserede forældre, hjemmene er
præget af vold og forældrenes manglende evne
til at varetage den mest elementære omsorg, som
mad, tøj, sikkerhed, varme og tryghed. Alt for
mange børn i Grønland er præget af omsorgssvigt,
herunder seksuelle overgreb. Mange børn og
unge har ubearbejdede traumer omkring sorg og
tab, som ingen i familien tager sig af.
»Red Barnet« i Grønland
»Red Barnet« har 60 års jubilæum i 2005.
Gennem ca. 50 år har "Red Barnet" støttet
aktiviteter i Grønland for børn og unge – og
gør det fortsat. I takt med ændringerne i det
grønlandske samfund har dette arbejde ændret
både karakter og indhold. »Red Barnet« er i dag
igangsætter og yder rådgivning på baggrund af
erfaringer fra andre projekter for herefter at
overdrage aktiviteten til de enkelte kommuner.

Det er en grundlæggende forudsætning for
»Red Barnets« arbejde, at der kan ske en lokal
forankring, og at lokale præmisser indgår med
stor vægt. De seneste eksempler på »Red
Barnets« arbejde i Grønland er:
Østgrønland, hvor der er etableret væresteder
som forebyggende foranstaltninger for børn og
unge i Ammassalik-distriktet.
En børnetelefon fungerer som en landsdækkende
virksomhed, hvor børn og unge med personlige
og sociale vanskeligheder kan henvende sig. Der
annonceres langs kysten for telefonnummeret 134.

Et værested i Qaanaaq blev en realitet i et smukt
samarbejde mellem HKH Kronprins Frederik,
Sirius Ekspeditionen 2000, Rotary og »Red
Barnet«. Mange børn og unge bruger i dag
stedet fra morgen til aften.
Nuuk: De gode erfaringer fra bl.a. Qaanaaq
skal nu anvendes til etablering af et nyt værested
i Nuuk, der kan danne rammen om nogle gode
aktiviteter for børn og unge, give dem et
værested, give dem et pusterum, give dem ny
inspiration, give dem en ny chance.

FOTO: HANS JENSEN

Værestederne er børnenes frirum, hvor de altid
er velkomne, hvor de føler sig trygge, og hvor
der altid er nogen at tale med. Her kan børnene
få et måltid mad og en seng at sove i, og her
sprudler det med sjove aktiviteter og gode
kammerater. Husenes forskellige tilbud skal være
i overensstemmelse med det, børn og unge er
optaget af, og skal kompensere for manglende
omsorg og positive oplevelser, som deres forældre
ikke er i stand til at give dem. I bedste fald kan
dette være med til at bryde den sociale arv.
Værestederne er de mest synlige resultater af
»Red Barnets« arbejde i Grønland. En væsentlig
del af »Red Barnets« arbejde er også at informere
myndigheder og offentligheden om børns vilkår
og rettigheder – naturligvis med det mål at
sikre, at børnenes rettigheder overholdes. Dette
arbejde udgør det lange seje træk hen imod en
verden, hvor alle børn mærker, at deres ret til at
blive beskyttet, til omsorg, til udvikling og
sundhed bliver respekteret.
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Kronprinseparret indvier »Red Barnets« værested i Qaanaaq

Det er nogle år siden, Miki Jacobsen har
tegnet frimærker for POST Greenland.
Men nu er han vendt tilbage, idet han er
kunstneren bag vort tillægsværdifrimærke
2005.
Miki Jacobsen er uddannet på Grønlands
Kunstskole i 83/84, hvorefter han efter et
grafisk basiskursus studerede tegning,
grafik, design og fotografi, bl. a. i
København og senere på Nova Scotia
College of Art and Design i Canada.
Miki Jacobsen, der har illustreret flere
børnebøger, har ligeledes deltaget i adskillige
udstillinger både i og uden for Grønland,
bl. a. i Norden, Irland, USA og Canada.
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Grønlandske svampe
på frimærker
8
AF LINDHARDT LARSEN

I løbet af 1950-erne udgav nyligt afdøde professor
Morten Lange det første grundige værk om de
grønlandske svampes systematik, udbredelse og
økologi. Hans studier er siden blevet fortsat af
andre danske og udenlandske svampeforskere,
især de sidste 30 år. Nogle af de erfaringer og
resultater, som derved blev skabt, anvendtes i
den første bog om spiselige og giftige grønlandske
svampe, »Svampe i Grønland«, som udkom i 1993.
En af de vigtigste grunde til, at bogen blev lavet,
var, at grønlændere traditionelt har holdt sig
langt væk fra svampe. Siden bogens udkomst er
der tegn på, at dette er ved at ændre sig; f. eks.
kom der et afsnit om svampe og svampeopskrifter
med i en bog om grønlandsk mad. For et par år
siden havde jeg den store glæde, at en af mine
ældre bekendte fra Paamiut med stolthed fortalte
mig, at hun var begyndt at samle grønlandske
spisesvampe og syntes, at det var spændende.
Det er mit håb, at også udsendelsen af grønlandske frimærker med svampemotiver vil kunne
bidrage til, at flere mennesker i Grønland vil
opdage svampene. Når sortebær og blåbær er
modne, er det tid til at lede efter grønlandske
spisesvampe. De bedste af dem er lette at kende
- og da svampe kan fryses eller tørres, vil de
kunne blive et værdifuldt og gratis kosttilskud
hele året rundt.

Hvad er en svamp?
Svampe er yderst forskellige, lige fra
millimeterstore sorte, blanke pletter på dværgpil,
til den op til 31 cm brede »velsmagende
birke-rørhat«, der vejer mindst et halvt kilo;
hvem skulle tro, at der findes mindst 1500 arter
af svampe i Grønland? Svampe er hverken planter
eller dyr, faktisk danner de et af de otte forskellige
riger, som alt levende er inddelt i. I tvivlstilfælde
er det nødvendigt at bruge elektronmikroskopet
for at afgøre, om en organisme er en svamp eller
ej; men til hverdag kan alle se forskel på en
støvbold og et rensdyr.
Svampenes liv
Når man ser en birke-rørhat i fjeldet, er det
faktisk kun en lille del af svampen - langt den
største del (myceliet) danner et netværk af meget
tynde tråde nede i jorden. Forholdet imellem
svampe og deres mycelium er det samme som
imellem sortebær og en »revlingbusk«, eller
æbler og et æbletræ, sådan at den synlige del
af svampen er myceliets »afkom«. De første fem
af de udvalgte arter danner svamperod - en
indviklet forbindelse imellem deres mycelier og
rødderne af arter af birk og pil. Herved udveksler
de næringsstoffer til fælles gavn. Hekseringshatte,
støvbolde, champignoner og mange andre

grønlandske svampe lever ligesom mange insekter
og bakterier af at nedbryde døde planterester
og gøre disses næringsindhold tilgængelige for
planterne igen – med andre ord, så er svampene
en vigtig del af det biologiske kredsløb.
De udvalgte arter
De seks udvalgte arter, hvoraf de tre udkommer
som frimærker i år, de sidste tre til næste år, er
meget forskellige. De er middelstore til meget
store og har forskellig udbredelse i Grønland.
De tre har mere eller mindre sydlig udbredelse
og er (ret) almindelige inde i fjordene, men
mangler eller er sjældne ude ved kysten,
mens to andre er vidt udbredte i Grønland,
og »grønlandsk kam-fluesvamp« er faktisk mest
almindelig ude ved kysten.
De er alle gode spisesvampe og medtaget i
»Svampe i Grønland«. To af dem er endnu ikke
videnskabeligt beskrevet, selv om vi kender en hel
del til dem og deres udbredelse i Grønland. Trods
intensive studier er der altså stadig rigtig mange
ubesvarede spørgsmål at løse - forhåbentligt også
af kommende grønlandske svampeforskere!
Læs mere om de enkelte svampearter i vores
souvenirmappe, Varenr. 01303021
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Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Kunstner: Nina S. Kreutzmann
Typografi: Per Ingemann
Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm

01100339
Spiselige svampe i Grønland I/3 –
Kam-fluesvamp (Amanita groenlandica)
Valør: DKK 7,00
Udgivelsesdag: 17.01.2005
40 mærker pr. ark
Format: G-liggende
9
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Kunstner: Nina S. Kreutzmann
Typografi: Per Ingemann
Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm

01303021
Souvenirmappe
Svampe i Grønland
DKK 36,50
Indeholder to af hvert af de
tre frimærker udgivet i serien.

01107337
Småark
Spiselige svampe I/1 –
Birke-rørhat
Valør: DKK 42,00
Udgivelsesdag: 17.01.2005
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Typografi: Morten Stürup

01107338
Småark
Spiselige svampe I/2 –
Hummer-skørhat
Valør: DKK 48,00
Udgivelsesdag: 17.01.2005
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Typografi: Morten Stürup

01301213
Spiselige svampe
Frimærkehæfte nr. 13
DKK 73,00
Udgivelsesdag 17.01.2005
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Layout: Dorit Olsen
Hæftet indeholder selvklæbende frimærker

Fotograf: Henrik Højmark Thomsen
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Foto til frimærke og filateliprodukter er venligst udlånt
af Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse
(GEUS) i forbindelse med
markeringen af Ilulissat
Isfjords optagelse på
UNESCO's Verdensarvsliste

01100347
Ilulissat Isfjord
Valør: DKK 6,00
Udgivelsesdag: 17.01.2005
20 mærker pr. ark
Format: E-liggende
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Fotoforlæg: Jakob Lautrup
Typografi: Morten Stürup
Ydre mål: 50,50 x 43,26 mm

Kilde: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=1149

ILULISSAT ISFJORD PÅ UNESCO’S
»WORLD HERITAGE« LISTE
Beliggende på Grønlands vestkyst, 250 km nord
for polarcirklen, danner Ilulissat Isfjord (40.240
ha stor) udmundingen for Sermeq Kujalleq, en
af de få gletschere, hvorigennem den grønlandske
indlandsis når ud til havet. Isstrømmen er en af
de hurtigste (19 m om dagen) og mest aktive i
verden. Den kælver årligt med over 35 km3 is,
hvilket svarer til 10% af hele Grønlands iskælving,
mere end nogen anden gletscher uden for
Antarktis.
Kombinationen af en enorm isflade og en hurtigt
fremrykkende glacial isstrøm, der kælver i en
fjord fyldt med isbjerge, er et fænomen, som
kun kan ses i Grønland og Antarktis. Ilulissat
giver både videnskabsmænd og turister let
adgang til at se den kælvende gletscherfront på
nært hold, som den strømmer fra isfladen ned i
den isdækkede fjord. Den vilde og særdeles
smukke kombination af klippe, is og hav sammen
med de dramatiske lyde af en hurtigt

fremrykkende gletscher er en enestående og
respektindgydende naturoplevelse.
Ilulissat Isfjord er et unikt eksempel på et stade
i jordens historie: kvartærtidens sidste istid.
Gletscheren har været genstand for videnskabelig opmærksomhed i 250 år og har i høj grad
medvirket til vores forståelse af indlandsisens
glaciologi, klimaforandringer og de dertil hørende
geomorfiske processer.
I sin tale i forbindelse med afsløringen af
UNESCO-pladen sagde Ilulissats borgmester,
Anthon Frederiksen bl.a.:
»På vegne af Ilulissat Kommune er jeg meget
glad og stolt over, at Ilulissat Isfjord på grund
af sine enestående glaciologiske forhold og sin
unikke, smukke natur som det første i Grønland
nogensinde er blevet optaget på UNESCO’s
»World Heritage« liste; dette er i sandhed en
historisk begivenhed.«
Anthon Frederiksen sagde endvidere, at

arkæologiske undersøgelser havde vist, at der har
boet mennesker i området i 4.400 år, og at det
derfor lige fra dette projekts opstartsfase havde
været meget vigtigt for kommunalbestyrelsen at
sikre, at fangst og fiskeri kan fortsætte uændret
i fremtiden.
Optagelsen på UNESCO’s ”World Heritage”
liste vil medføre en øget interesse for Ilulissat,
Diskobugten, ja for hele Grønland, hvilket
vil resultere i en øget tilstrømning af turister.
Dette vil uden tvivl have stor betydning for
erhvervslivet.
Anthon Frederiksen påpegede, at dette også
betyder, at alle har et meget stort ansvar med
hensyn til at bevare denne smukke, unikke
natur, der samtidig har en enestående betydning
for den glaciologiske videnskab, og opfordrede
alle til at gøre en indsats for at værne om
naturen og undgå menneskeskabte forandringer
samt forurening.

Fotos: John Rasmussen, Narsaq Foto

01100342
EUROPA-frimærke
Gastronomi
Valør: DKK 11,75
Udgivelsesdag: 17.01.2005
40 mærker pr. ark
Format: G-stående
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4 gult fluorescerende
Fotoforlæg: Henrik Bjerre
Typografi: Morten Stürup
Ydre mål: 39,52 x 28,84 mm

Rune Collin kampklar til årets grønlandsmesterskab for professionelle kokke, hvor han
efter førstepladser i h.h.v. 2002 og 2003 sluttede som nummer 2 i 2004.
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Grønlandsk gastronomi
AF RUNE COLLIN, RESTAURATØR OG KOK

Grønlandske madvarer er meget populære, såvel i
som uden for Grønland. Mange forbinder
umiddelbart fødevarer fra vort langstrakte land
mod nord med "alt godt fra havet". At grønlandsk
gastronomi faktisk er mere og andet end velsmagende
fiskeretter og delikate rejer af mærket "Royal
Greenland", er Rune Collin eksponent for. Rune er
nemlig medejer af og kok på Restaurant Nipisa, et
af de førende spisesteder i Nuuk. Runes kone, Gitte,
udgør den anden halvdel af restauratørparret. Rune
Collin er født og opvokset i Nuuk, men flyttede
som 12-årig til Danmark. I 1991 gik han i lære
som kok. I 1997 flyttede Rune og Gitte til Nuuk.
Og allerede to år senere, i august 1999, kunne
parret afholde åbningsreception for Nipisa, som
lige siden har været en kæmpesucces. Rune uddyber
nedenfor den særlige grønlandske gastronomi.
Selve naturen heroppe er en evig inspirationskilde
for os; vi bor i et kæmpe land, som ved første

øjekast virker utilgængeligt og barsk. Men kigger
man nærmere efter, byder naturen på uendelige
ressourcer og muligheder. Rensdyr, moskus,
ryper, harer, lam er nogle af de ting, vi som
oftest arbejder med. Vi eksperimenterer med
sammensætningerne, tit med nogle af de ting,
vi kan gå i fjeldet og finde: Timian (tupaanat),
enebær, svampe, klokkeblomst, blåbær, sortebær
og meget mere. Mulighederne er enorme, og
dette er kun, hvad vi finder på land. Til vands
har vi lige så store muligheder.
Udgangspunktet er de grønlandske råvarer, og
hele vores koncept er bygget op omkring det.
Vi kan lide at arbejde med og fremhæve den
rene smag i den enkelte råvare; stilen og
tilberedningerne er meget klassiske og inspireret
af fransk gastronomi. Vores køkken bliver i
folkemunde kaldt "det grønlandske
fusionskøkken", nok fordi vi kan lide at
bruge de grønlandske råvarer sammen med

ting som trøfler, foie gras, diverse skinker etc.
Igennem årene har vi deltaget i talrige projekter,
som har til formål at udbrede kendskabet
til grønlandsk gastronomi, og har vundet
grønlandsmesterskabet for professionelle kokke
i 2002 og 2003.
Læs mere på www.nipisa.com (kun på dansk)

Vinder af årskonkurrencen for abonnenter 2004
AF: SALGSLEDER LARS ANKER-MØLLER
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Kaj Madsen fra Borris i Danmark vandt dette års abonnentskonkurrence, udtrukket blandt vores tusinder af abonnenter.
Kaj fyldte 73 år den 18. oktober, så man må sige, at det var lidt af et
sammentræf, da jeg ringede til ham med den gode nyhed, at han
havde vundet hovedpræmien, en hvalrostand med flotte udskæringer.
Det var Kajs datter, som fik ham interesseret i frimærker. På en tur
til Færøerne fik Kaj et lille hæfte med grønlandske frimærker; det
blev starten på hans grønlandssamling. I 1980 tegnede Kaj sit første
abonnement på grønlandske frimærker og har siden samlet Grønland,
Færøerne og Danmark.
POST Greenland ønsker Kaj et stort tillykke med fødselsdagen og
som vinder af abonnentskonkurrencen 2004.
Trøstepræmierne gik til følgende abonnenter:
OVE MARTINSSON, Vänersborg, Sverige
JENS OLE CHRISTENSEN, Aalborg, Danmark
FLEMMING E. LENDING, Odense, Danmark
JOHN BAY HANSEN, Køge, Danmark
ALBERT ROVANG, Holte, Danmark
JOHNNY DIDERIKSEN, Tåstrup, Danmark
JØRGEN NIELSEN, Galten, Danmark
LEIF BAUN JENSEN, Hørve, Danmark
CARSTEN OLSEN, Ringsted, Danmark
TAZIO PICIULI, Milano, Italien

Betalingsmåder – Julemærkefonden
Indbetalinger til Den grønlandske Julemærkefond kan ske til:
GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, GRØNLAND, Kontonr.:
6471 - 1406970. IBAN: DK2564710001406970, BIC: GRENGLGX eller
BG Bank A/S, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup, DANMARK, Kontonr.
1199 - 6 0072868. IBAN: DK8630000060072868, BIC: DABADKKK.
Derudover er det naturligvis også muligt at betale med kontanter (DKK, Euro
eller US Dollars), internationale svarkuponer eller kreditkort til: Den grønlandske
Julemærkefond, Postboks 19, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND.
BEMÆRK: Det er ikke længere muligt at betale med check. De kan forudbetale
Deres julemærker for 2005, blot De medsender et notat herom.
Det er ikke muligt at benytte POST Greenlands gironumre i Danmark og udlandet, da
Julemærkefonden og POST Greenland er 2 selvstændige virksomheder.

NYE T-SHIRTS – MOTIV:
ÅRETS EUROPA-FRIMÆRKE 2004
Da POST Greenlands EUROPA-frimærke er blevet kåret som det
flotteste i år 2004 af postdirektørerne fra de 45 postvæsener inden for
PostEurop-samarbejdet, har POST Greenland fået fremstillet en polo
T-shirt med motiv af årets EUROPA-frimærke.
Polo T-shirten fås i følgende størrelser:
Str.
Varenr.
S
01520423
M
01520424
L
01520425
XL
01520426
Pris: DKK 132,00

POST Greenland udgav årets
smukkeste EUROPA-frimærke

2004
Allerede før udgivelsen af årets grønlandske EUROPA-frimærke
blev det såmænd kåret til årets smukkeste. Afgørelsen blev
tidligere i år truffet af de øverste chefer for hvert af de 45
postvæsener inden for PostEurop, den europæiske gren af
Verdenspostunionen, UPU.
På lige fod med alle postvæsener inden for PostEurop-samarbejdet udgiver POST Greenland hvert år et særfrimærke i denne
serie. Hvert år offentliggør PostEurop det overordnede tema for
det kommende års EUROPA-frimærker. Inden for rammerne
af dette fælles tema vælger de enkelte postvæsener så selv det
endelige motiv for deres respektive EUROPA-frimærke. I 2004
var temaet »ferie«.
Den smukke grønlandske perlebroderede nationaldragt for
kvinder, som mange feriegæster i Grønland har nydt synet af på
nærmeste hold, pryder POST Greenlands EUROPA-frimærke
2004. Fotoet af de to grønlandske piger iført nationaldragter,
med blomster og ishav i baggrunden, er taget af John
Rasmussen, Narsaq Foto, mens typografien er af Dorit Olsen
fra Nuuk.
POST Greenland er glade og stolte over kåringen. Det glæder
os især, at grønlandske frimærker kan være med i konkurrencen
i europæisk sammenhæng.
Læs mere om PostEurop på www.posteurop.org

1.

2.

3.

Årets grønlandske frimærke 2004
Heller ikke i 2004 var der den mindste tvivl om
udfaldet af afstemningen om årets grønlandske
frimærke. Det grønlandske EUROPA-frimærke
til det fælles tema »ferie«, G-330, førte lige fra
starten og vandt suverænt med 42,3% af alle
afgivne stemmer. Konkurrencens nummer 2,
G-331, fik 9,1 % af stemmerne.
I denne afgørelse er vore samlere og læsere helt
enige med de øverste chefer for de 45 postvæsener inden for PostEurop-organisationen,
som allerede før frimærkets udgivelse kårede det
til årets smukkeste EUROPA-frimærke.
Førstepræmien i konkurrencen, to smukke
træfigurer udskåret af den lokale Tasiilaq kunstner
Asser Ignatiussen, er allerede fremsendt til den
heldige vinder. Det var en meget overrasket og

Vinderne af de 10 trøstepræmier i form af vores
souvenirmappe »Skibsfart i Grønland III« blev:
P. Heldens, Reuver, Holland
Anny Davidsen, Jelling, Danmark
Bente Lindberg, Narsaq, Grønland
Alpar Vejk Kramer, Kiel, Tyskland
Tove Katrine Egede, Narsaq, Grønland
Eskild Hansen, Gørlev, Danmark
Eduardo Miranda, Linda-a-Velha, Portugal
Jean-Luc Przewozny, La Souterraine, Frankrig
Tobias Maßmann, Hameln, Tyskland
Bernard Christensen, Sisimiut, Grønland

glad Grønlandssamler, Ralf-Sigurd Katz fra
Kreuztal i Tyskland, som vi pr. telefon kunne
lykønske med præmien. Hr. Katz har samlet
frimærker siden sin barndom. I 1986 besøgte
han Island og blev dér vældig fascineret af den
smukke nordatlantiske natur. Så stor var hans

begejstring over Islandsbesøget, at han straks
begyndte at abonnere på Island, Færøerne og Grønland. I dag samler Hr. Katz således
Tyskland og Norden. POST Greenland vil
benytte lejligheden til endnu engang at lykønske
den heldige vinder af vores konkurrence.

Stemmefordelingen var som følger:
G-nr.
Antal stemmer
G-319
77
G-320
58
G-321
83
G-322
86
G-323
21
G-324
52
G-325
16
G-326
20
G-327
21
G-328
10
G-329
20
G-330
516
G-331
111
G-332
21
G-333
61
G-334
24
G-335
15
G-336
5
Ugyldige
4
I alt
1221

i%
6,3
4,8
6,8
7,0
1,7
4,3
1,3
1,6
1,7
0,8
1,6
42,3
9,1
1,7
5,0
2,0
1,2
0,4
0,3
100,0

Titel
Placering
Kronprins Frederik & Mary 1/2
5.
Kronprins Frederik & Mary 2/2
7.
Ekspeditioner II – Otto Sverdrup
4.
Grønlands Hjemmestyre – 25 år
3.
Atlanderhavsruten – 50 år
10.
Norden – Myter I/1 – Månemand
8.
Norden – Myter I/2 – Nordlys
15.
Spiselige Planter I/1 – Fjeld-kvan
13.
Spiselige Planter I/2 – Skotsk timian
11.
Spiselige Planter I/3 – Fjeld-revling
17.
»Foreningen Grønlandske Børn«
14.
EUROPA-frimærke 2004 – »Ferie«
1.
Skibsfrimærke III/1 – »Constance«
2.
Skibsfrimærke III/2 – »Disko«
12.
Skibsfrimærke III/3 – »Julius Thomsen«
6.
Skibsfrimærke III/4 – »Misigssût«
9.
Jul - 1/04
16.
Jul - 2/04
18.
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Slutsalg
pr. 31. marts 2005
Følgende frimærker tages ud af vort sortiment
den 31. marts 2005, såfremt de ikke forinden
meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil blive
makuleret.

01100260. 21.02.2000
Historiefortælleren
DKK 3,00
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01100288. 05.03.2002
Norden »Sten og
menneske«
DKK 1,00

01100289. 05.03.2002
Norden »Sneskulptur«
DKK 31,00

01100297. 24.06.2002
EUROPA 2002 »Cirkus«
DKK 11,00

www.stamps.gl

01100305. 12.03.2003
Slædehund på arbejde
DKK 6,00

01100308. 20.10.2003
Tillægsværdifrimærke »Santa
Claus«
DKK 5,00 + 0,50

01100309. 16.06.2003
Qaanaaq 50 år
DKK 15,00

01100310. 16.06.2003
EUROPA 2003 »Plakatkunst«
DKK 5,50

Nyt fra POST Greenland
Reklamekliche i 3900 Nuuk
I perioden fra og med 01.10. til
og med 06.11.04 samt fra og med 06.12.04 til og med
31.05.05 anvender Nuuk Posthus reklameklicheen
»POST Greenland awarded 1st prize for most beautiful
EUROPA stamp 2004«. Tydeligt adresserede, frankerede
konvolutter til afstempling med denne kliche sendes til
POST Greenland, Nuuk Posthus, 3900 Nuuk, så de
senest er fremme på den sidste anvendelsesdag.
Arctic Circle Race 2005
Den ottende udgave af »Arctic Circle Race«,
verdens hårdeste langrendsløb, afvikles i Sisimiut
(Holsteinsborg) 5. – 12. april 2005. I anledning af
denne store internationale vintersportsbegivenhed i
Grønland udgiver POST Greenland et særstempel.

Notat:

Tydeligt adresserede konvolutter til afstempling med
dette særstempel skal derfor senest være POST
Greenland, Filatelia, i hænde mandag den 4. april
2005.
Frem til udgangen af juni 2005 deltager POST
Greenland i disse filateliudstillinger:
• Internationale Briefmarken-Börse, München,
Tyskland, 3.-5. marts
• ’Nordia’, Göteborg, Sverige, 26. – 29. maj.
• ’NaPosta’, Hannover, Tyskland, 2. – 5. juni.
POST Greenland vil lave et særstempel til hver af disse
udstillinger. Konvolutter til afstempling skal, som
altid, være POST Greenland, Filatelia, i hænde senest
dagen før åbningen af de respektive udstillinger.

Det er ikke længere muligt at betale med checks.

Fremover kan betalinger udelukkende foregå pr. giro til de på side 15 nævnte konti, via kreditkort,
med internationale svarkuponer eller kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars.

Notat:

På grund af småarkenes store popularitet og talrige kunders ønske om at kunne tegne

abonnement på dette produkt, har POST Greenland besluttet at imødekomme dette ønske. Det er
således fra nu af også muligt at tegne abonnement på småark.
Tilføj varetypenummeret 107 i skemaet »Abonnementsoprettelse & ændringer«

Nye portotakster
Med virkning fra 17. januar 2005 ændrer POST
Greenland priserne på
breve, pakker samt visse
øvrige produkter.
TELE-POST har senest
foretaget justering af priserne den 30. juni 2003.
I nedenstående taksttabel
ses de nye takster på
breve.

Breve Grønland, Europa & Øvrige udland
Vægt højest

Grønland

Europa*)

20
100
250
500
1000
2000

5,25
9,25
18,50
34,75
55,75
86,25

6,00
11,75
23,00
44,25
72,50
137,75

g
g
g
g
g
g

*) Herunder Danmark, Island og Færøerne
**) Herunder Canada

Øvrige udland**)
7,00
27,50
63,00
108,25
207,00
380,25

KORT&KONTANT
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland, Filatelia
Postboks 121, 3913 Tasiilaq,
GRØNLAND
Telefon: (+45) 7026 05 50
og (+299) 98 11 55
Telefax: (+299) 98 14 32
E-mail: stamps@tele.gl
Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal foreligge POST Greenland, Filatelia,
5 uger før en udgivelse.
Ved ombytning af frimærker til en værdi af mere
end DKK 100,00 opkræver POST Greenland,
Filatelia, et gebyr på 45% af pålydende værdi.
Maksimalt 3 ombytninger pr. kunde pr. år. Den
maksimale årlige ombytning af gamle frimærker
pr. kunde må højst udgøre DKK 50.000 i nominel
værdi. Gamle frimærker (frimærker, som ikke
længere findes på vores salgsliste) ombyttes altid
til nye frimærker (frimærker fra vores salgsliste)
efter kundens valg. Fradraget på 45% betales altid
kontant. Den kontante indbetaling kan således
ikke erstattes af andre frimærker. For yderligere
oplysninger bedes De kontakte POST Greenland,
Filatelia.
BEMÆRK - undlad venligst at skrive Deres bestilling på et giroindbetalingskort, da disse sendes til
os via edb.
Betalingsmåder:
Pr. giro:
Danmark: BG BANK, Girostrøget 1, 0800 Høje
Taastrup. Konto 1199-940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120,
BIC: DABADKKK
Sverige: Postgirot Bank AB (publ), Vasagatan 7,
105 06 Stockholm. Konto 41 45-9.
IBAN: SE9795000099602600041459, BIC: NDEASESS

Norge: Postbanken, Kunderegister Bedrift,
0021 Oslo. Konto 7878.06.55312
IBAN: NO44 78780655312, BIC: DNBANOKK
Finland: SAMPO BANK, UNIONINKATU 22, 00075,
SAMPO. Konto 800016-70617928.
IBAN: Fi2580001670617928, BIC: PSPBFiHH
Holland: Postbank N.V.
Konto: 3487172.
IBAN: NL92 PSTB 0003 4871 72, BIC: PSTBNL21
Schweiz: Postscheckamt, Office de cheques postaux,
Ufficio dei conti correnti postali, 4040 Basel.
Konto: 40-6773-5.
IBAN: CH37 0900 0000 4000 6773 5, BIC: POFiCHBE
Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg,
Überseering 26, 22297 Hamburg.
Konto: 541414200 BLZ 200 100 20.
IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC: PBNKDEFF
Storbritannien: Alliance & Leicester Commercial
Bank plc., Bridle Road, Bootle, Merseyside,
Liverpool GIR 0AA. Konto: 358 7118.
IBAN: GB69GIRB72000003587118
Luxembourg: Postes et Telecommunications,
Division des Postes, Service des Cheques Postaux,
Secretariat, 38 Place de la Gare, 1090 Luxembourg.
Konto: 26606-28.
IBAN: LU18 1111 0266 0628 0000, BIC: CCPLLULL
Frankrig: La Poste, Centre Régional des Services
Financiers, de la Poste en ile-de-France, 16 rue des
Favorites, 75900 Paris. Konto: 250.01 F020.
IBAN: FR51 3004 1000 0100 2500 1 F02 022,
BIC: PSSTFRPPPAR
Såfremt De ikke er bosiddende i Danmark og
benytter vores konto 1199-9404120, vil De blive
opkrævet et gebyr for hver transaktion.
Ekspeditionsgebyret opkræves af Eurogiro.

Kreditkort
Access, Dankort,
Eurocard, Maestro,
JCB, MasterCard,
VISA, VISA Electron
Kontant
- DKK, Euro eller US Dollars sendes som værdibrev.
Pr. postanvisning
IRC (IBRS)
- internationale svarkuponer:
værdi DKK 6,00 pr. stk.
1 års reklamationsfrist
Eventuelle reklamationer over frimærker eller
filatelivarer, som De 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) lyder på DKK 35,00. Eks.:
Postforsendelse af et rekommanderet brev frankeret
med 6,00 (højest 20 g) koster i alt 41,00. For
tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland,
se www.post.gl.
Betalingsfrist 30 dage netto
Betaling af vore fakturaer foretages senest 30
dage regnet fra fakturadatoen.
Vi beder Dem samtidigt være opmærksom på, at
registrering af Deres indbetalinger tager cirka to
uger eller mere. Det kan derfor forekomme, at De
får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer
Deres sidste indbetalinger.
Alle angivelser af priser, gebyrer, mv. er med
forbehold for trykfejl.

Vi behandler Deres henvendelser
Når De skriver, faxer,
e-mailer eller ringer til
POST Greenland, Filatelia,
er det os, De kommer
igennem til. Vi glæder os til
fortsat at behandle Deres Anja Panduro
filateliforespørgsler. Pedersen

Lene Skov
Meyhoff
Salgsmedarbejder
Korrespondent
Dansk, engelsk, tysk. Dansk, engelsk, tysk.

Helene Tukula
Elev
Dansk,
engelsk.

Kristian »Karé«
Pivat
Assistent
Grønlandsk, dansk

Holger Amelung
Salgsmedarbejder
Tysk, dansk,
engelsk.

Lars AnkerMøller
Salgsleder
Dansk, engelsk, tysk.

Pertti Frandsen
Produktionsleder
Dansk, engelsk,
tysk.
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Julemanden fik 200.000 kr.
fra POST Greenland

I 2004, som nu nærmer sig sin afslutning,
har det været en stor fornøjelse at servicere Dem og behandle Deres
filateliforespørgsler.

AF MALÎNÀNGUAK M. MØLGAARD

FOTOS: MALENE BURGHARDT, TELE-POST

Sidste års grønlandske tillægsværdifrimærke, tegnet af Lis Stender, har indsamlet 200.000 kr.
Den 4. oktober kunne Postdirektør Per Svendsen i Julemandens værksted
og postkontor i Nuuk overrække checken på 200.000 kr. til
”Julemandens bedste ven”, direktør for Santa Claus of Greenland
Foundation, Anders Læsøe.
Anders Læsøe, der i 1997-98 var chef for Filatelia i egenskab af Salgs- og
Marketingchef, fortalte i sin takketale, at tillægsværdien blandt andet skal
dække de nuværende julemandsaktiviteter. Hjemmesiden www.santa.gl
bliver eksempelvis løbende vedligeholdt og udviklet – den er bestemt et
besøg værd for både børn og voksne. Derudover ydes et meget stort stykke arbejde for at promovere Grønland gennem Julemanden, et arbejde,
som Santa Claus of Greenland Foundation står for.
POST Greenland glæder sig over, at så mange brugere af frimærker i
Grønland samt samlere verden over har taget Lis Stenders smukke tillægsværdifrimærke af Julemanden til deres hjerter.
Breve til Julemanden kan året rundt sendes til denne adresse:
Julemanden, 2412 Nuuk, Grønland

NB: Det er nu også muligt at tegne abonnement på småark!
Tilføj varetypenummeret 107 i skemaet
»Abonnementsoprettelse & ændringer«

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle vore læsere, trofaste kunder og
samarbejdspartnere
en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Varenummer: 01520804
Begrænset oplag
500 stk. nummereret
Pris 199,00 + porto

Læs om i næste nr:
• De sidste fire frimærker i skibsserien
• »SKIBSFART PÅ GRØNLAND« bind 2
• De første tre frimærker i videnskabsserien
• Rapport fra "Frimærker i Forum 2004"
• Oplagstallene for slutsalgene pr. 30. november 2004 samt
31. marts 2005
• Og meget mere…

