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Alliartorninni frimærkinik isiginnaarneq saqqummersitanik isi-
ginnaarnertulli pissusissamisuuginnartigaaq. Dürer-ip suliai 
kigartukkanik pitsaanerpaanik akuneqarput, naqitereriaatsillu 
assigiinngitsut piaartumik ilikkarpakka, tassa qisummut kigar-
tukkat kanngussammillu naqitat assigiinngissusaat aammalu 
takutinniakkat assigiinngitsumik iluseqarsinnaanerisa suuneri. 
Frimærkit nunarsuatsinni siullerpaat atuakkatut (qisummut 
kigartukkatut) naqinneqartarput, kinguninngualu kigartorne-
qartarlutik.
Assigiinngissut tamanna Dürer-ip qisummut kigartugaani kan- 
ngussammillu naqitaani takuneqarsinnaavoq. Aallaqqaataaniilli 
ersarissimavoq, uanga arlaatigut pilersitsisinnaanermik pigin-
naaneqarfeqartunga. Titartaaneq pikkoriffigaara ingerlatiinna-
rumallugulu.

Ilaqutariinni eqqumiitsuliornermik ingerlataqartuni atortus-
sarpassuit kajumissaarneqarnerujussuarlu pigineqartarput,  
soorlu kigartuinermut atortut plade-llu kanngussaasut. 
Kigartuisutut ilinniartunngornangali nammineerlunga  
kigartuineq ingerlattalereerpara.

Isumaqarpunga frimærkit assiliaasut immikkut illuinnartut. 
Haiku-tut taallianisuulli oqaluttuarujussuaq mikisuarannguan- 
ngorlugu takutitassiarineqartussaasarpoq. Mikisuarannguu-
galuarluni sammivipparsuarnut siaartussaaniassaaq. Tassa  
paasissutissaq assilissap titartakkap takutitassaa killiligassaa- 
voq; kingorna isip takunnittup takorluuisinnaassutsillu taakku 
akornanniittut takusinnaaniassammatigit. Tamanna eqqumiitsu-
liortutut suliaavoq soqutiginartoq, isummanik sakkortune-
rutitsisoq aammalu ukiut 30-t sinnerlugit frimærkiliornermik 

Da jeg voksende op, var det lige så naturligt at se på 
frimærker som at gå til fernisering. Dürers værker blev 
blandet med de bedste gravører og jeg fik tidligt lært 
om forskellige trykkemetoder, hvori forskellene på 
træsnit og kobberstik ligger, og hvad de forskellige 
udtryksmuligheder består af. De tidligste frimærker i 
verden blev trykt i bogtryk (træsnit) for ganske snart 
derefter at blive graveret. Denne forskel kunne man 
også se mellem Dürers træsnit og kobberstik. Det 
stod klart fra begyndelsen, at jeg ville beskæftige mig 
med at skabe på en eller anden måde. At tegne var jo 
det, jeg var god til og ville fortsætte med.

I en kunstnerfamilie findes der også godt med materi-
ale og opmuntringer, fx fandtes der redskaber til både 
gravure og koldnål. Der fandtes også kobberplader. 
På egen hånd lavede jeg mine egne gravurer allerede 
inden mine studier i faget begyndte.

Frimærker er en helt speciel form for billeder, synes 
jeg. Præcis som i et haiku-digt gælder det om i en me-
get afgrænset form at formidle en stor historie. Den 
skal ligesom vikle sig ud i alle retninger fra det kom-
primerede format. Det gælder altså om at reducere in-
formationen ud fra det billede, man tegner; dette for 
at øjet og fantasien siden skal se mellemrummene. 
Dette er en interessant kunstnerisk proces, som hol-
der sindene skærpede og er en af grundene til, at jeg 
efter mere end tredive år som frimærkekunstner sy-
nes, at hvert nyt frimærke er en spændende udfor-
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De arktiske orkideer Hjertefliglæbe og Satyrblomst blev mine 
første frimærker for Grønland. De fulgtes året efter af yderli-
gere tre orkidéer: Koralrod, Rundbladet rhizom-gøgeurt og 
Grønlandsk gøgelilje. De udkom i 1995 og 1996.

Ind imellem, i 1995, udkom de to galionsfigurer ”Hvalfisken” 
og ”Tjalfe”. Her graverede jeg efter Jens Rosings forlæg.

I 1997 samarbejdede jeg atter med Jens Rosing, da jeg gra-
verede hans fire tegninger af sommerfuglene: Arktisk perle-
morsfugl, Arktisk høsommerfugl, Bjerg-blåfugl og Lille ild-
fugl.

Issittumi orkidé-t Uummataasaaraq aamma Isigammaaq Kalaallit  
Nunaannut frimærkiliaraakka siulliit. Aappaagukkut suliaraakka or-
kidé-t pingasut: Isigammaasaaraq, Isigammaasaaq aamma Asiarpak. 
Taakku saqqummerput 1995-imi aamma 1996-imi.

Akunniliullugu, tassa 1995-imi, umiarsuup siuani inuusaliat marluk 
”Hvalfisken” aamma ”Tjalfe” frimærkiliaraakka. Tassani Jens Rosing-ip 
assilisassiai malillugit kigartuivunga.

1997-imi Jens Rosing suleqatigeqqippara, tassa pakkalukkat titartagai 
sisamat kigartorakkit, tassaasut: Pakkaluaq Qillaalasortalik, Pakka-
luaq Sungaartoq, Pakkaluaq Tungujortoq aamma Pakkaluaq Takornar-
taq.
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suliaqartartutut frimærkiliassamik nutaamik suliaqalernermik 
pissanganartutut suli isumaqartitsisoq. Aamma taamaappoq 
eqqumiitsuliortumik allamik suleqateqarneq, uangami eqqu-
miitsuliortup taassuma oqaluttuaa kigartuganngortittussaa-
vara. Pisuni taamatut ittuni oqaluttuap qanoq pilersimanera 
uanga pigereerneq ajorpara. Tamanna assersuunneqarsinnaa-
voq atuakkamik atuariarluni kingorna imaanik oqaluttuareqqii-
nermut. Suli pissanganartuuneranut tamannaavoq pissutaasoq 
alla – tassa eqqumiitsuliortunik allanik suleqateqarneq.

Nunat assigiinngitsorpassuit titartaassullugillu kigartuissut-
tarpakka, aperineqaramali Kalaallit Nunaat sullissinnaaneriga, 
qangali kissaatigisartagara piviusunngorpoq. Issittoq soquti-
ginartittuaannarpara, oqaluttuarisaanera pissanganartoq nuna-
taatalu pissaqartitsiuartup eqqumiitsuliorneq atuagassiaqar-
nerlu aqqutigalugit isumassarsiorfiusarsimapput, aammalu 
angalaffissatut soqutiginartuulluni. Tamatuma tungaanut 
Kalaallit Nunaat uannut inornartuusimavoq, POST Greenland-
imilli suleqateqalernerma kingorna tikittarneri amerlaqaat. 
Tamanna pissutaavoq alla, kigartukkakkut takutinniakkap  
nunataani angalaneq, ukiup ingerlanerani nunap qalipaataasa 
allanngorarnerisa ilinniarnerat, tikkata allallu tigussaasut 
eqqaamanerat. Eqqaamasanik assilianngortitsineq.

Nuannaarutigingaakkannik manna tikillugu Kalaallit Nunaat  
59-nik frimærkiliuuppara. Amerlanerit nammineq titartaga- 
raakka, kalaallilli eqqumiitsuliortut suleqatigisarsimanerat 
aamma nuannaarutigeqalugu. Katalogimi uani frimærkit 59-t 
tamarmik kiisalu imilersarissamik qalipakkat arlallit takutin- 
neqarput.

dring. Det samme gælder også, hvis der er tale om et 
samarbejde med en anden kunstner og jeg skal for-
søge at formidle hans eller hendes beretning i min 
gravure. Da bærer jeg ikke i mig, hvordan beretningen 
fremkom. Det kan i stedet sammenlignes med at læse 
en bog og siden berette, hvad den handler om. Dette 
er en anden grund til, at det fortsat er spændende – 
samarbejdet med andre kunstnere.

Jeg tegner og graverer for mange forskellige lande, 
men da jeg blev spurgt, om jeg ville arbejde for Grøn-
land, var det en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg har al-
tid været fascineret af det arktiske, dets spændende 
historie og rige natur har været en inspirationskilde 
gennem kunst og litteratur, og som rejsemål. Grønland 
havde indtil da ligget udenfor min rækkevidde, men 
efter at samarbejdet med POST Greenland tog form, er 
det blevet til mange besøg. Dette er yderligere en 
grund, at rejse i det miljø, man skildrer, lære sig far-
verne i landskabet på forskellige årstider, duftmindet 
og de rent håndgribelige. Mindet som man lægger ind 
i billedet.

Jeg har hidtil haft den store glæde at lave 59 frimær-
ker for Grønland. De fleste har jeg selv tegnet, men 
jeg har også sat stor pris på det samarbejde, jeg har 
haft med de grønlandske kunstnere. Her i kataloget 
vises alle 59 frimærker samt et antal akvareller.
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I 1998 tegnede og graverede jeg frimærket ”Nyordningen 
1950”, som viser Augo Lynge og Frederik Lynge, de første to 
grønlandske medlemmer af det danske parlament, der se-
nere kom til at hedde Folketinget.

I 1998 fik jeg også min første af mange opgaver med at 
tegne og gravere grønlandske skibe: ”Gertrud Rask” og 
”Hans Egede” udkom som de første.

Året efter, i 1999, lavede jeg en serie med sneugler i POST 
Greenlands udgivelse med Verdensnaturfonden. Samme år 
formgav og graverede jeg frimærket med den smukke nåle-
pude, hvis mønster i bunden også er logoet for Grønlands 
Nationalmuseum.

1998-imi frimærki, kalaallini siullersaallutik qallunaat naalakkersui-
suini kingorna Folketing-imik taaguuteqalersuni ilaasortaasunik Augo 
Lynge-mik aamma Frederik Lynge-mik assiliartalik ”Nyordningen 1950” 
titartarlugulu kigartorpara.

Suliarpassuarma ilaattut 1998-imi aamma siullerpaamik Kalaallit Nu-
naanni umiarsuaasarsimasunik titartaallungalu kigartuivunga, tassalu: 
”Gertrud Rask” aamma ”Hans Egede” siulliullutik saqqummerput.

Aappaagukkut 1999-imi, POST Greenlandip Verdensnaturfonden peqa-
tigalugu saqqummersitaanik uppinnik frimærkiliat suliaraakka. Ukioq 
taanna ilusilerlugulu kigartorpara kakkivik kusanartoq, taassuma 
naqqata allai Nunatta Katersugaavianut aamma ilisarnaataapput.
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Siku uannut alutornartuaannartuusimavoq. Nunguttartoq piffis-
samillu apeqqutaatitsinngitsoq. Iluliarsuit sarfarsiataarnerat 
ima eqqissisimatigisarpoq aalanerat takuneqarsinnaanani.  
Taamaakkaluartoq isigisaq allanngortuaannartarpoq. Ilulissat 
marluk akornanni qaqqat ilusaat alla takussaaleriasaartarpoq. 
Iluliaaqqat malinni qaffattarniarlutillu assakaarusaarput qaa-
marngup qinngorneri nikisittaqattaarlugit. Siku kigaatsumik 
aakkiartuaarpoq, qalipaataa ilusaalu allanngorartuaannarluni, 
qalipaammit turkisimit sakkortuumiit tungujortumut qillaalasu-
mut taartorujussuarmut, atlantikumi pujortulissuarniit oqalut-
tualiani illorsuarujussuarnut.

Kangerlummi sikorasaaqisumi ingerlatilluni sikutamik avissaar-
titsinerup, qilaap qalipaataasa immallu itisoorsuup taarnerata 
qinngornerinik allanngorartitsinerata, misigissutsit pinngua-
risutut ilersarpai. Tikinnikka tamaasa qalipaallungalu sikumik 
assiliisarpunga, nuannaarutigaaralu Nunatta Katersugaasiviani 
suliama ilaanik takutitsinissamik periarfissinneqarnera akue-
risinnaagakku, katalogilu una atorlugu saqqummiussinnaal- 
lugit.

Is er noget, som jeg altid har været dybt fascineret af. 
Et både flygtigt og tidløst materiale. Når de massive 
isbjerge flyder med strømmen går det så roligt, at 
man ikke ser bevægelserne. Alligevel forandres land-
skabet hele tiden. Mellem to isbjerge ser man pludse-
lig en anden fjeldformation. De mindre isbjerge hæver 
og ruller sig mageligt i dønningerne, så lysets refleksi-
oner skifter. Isen smelter sagte og ændrer hele tiden 
farve og form, fra intens turkis til gylden og dybt ul-
tra-marinefarvet, fra gigantiske atlantdampere til 
eventyrslotte.

Når man sejler i en isfyldt fjord og skubber en isflage 
bort, så veksler spejlingerne fra himlens farve og ha-
vets dybe mørke i en fascinerende leg med vore san-
ser. Under alle mine besøg har jeg malet og fotografe-
ret is, og det er med glæde at jeg tager imod mulig- 
heden for at vise en del af resultatet på Grønlands  
Nationalmuseum, samt at præsentere dem i dette  
katalog.
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Efter dette arbejdede jeg sammen med Buuti Pedersen, idet 
jeg graverede efter hendes forlæg til en isbjørn til POST 
Greenlands frimærke i EUROPA-serien det år, hvor fælleste-
maet var ”Nationalparker”.

I 2000 fyldte Sirius-patruljen 50 år og fik dette frimærke fra 
min hånd: Slædepatruljen i det uendelige landskab. Samme 
år blev det til et nyt dagligseriefrimærke med Dronning Mar-
grethe. Jeg samarbejdede her med Rigmor Mydtskov. Hun tog 
billedet, som jeg ville have det, for at sætte det sammen 
med baggrunden, der viser Nuuk, fjeldet Sermitsiaq og en 
svævende havørn.

Dette år graverede jeg også ”Trommedanseren” efter forlæg 
af Julia Pars.

Taassuma kingorna Buuti Pedersen suleqatigaara, taassuma assilisas-
siaa malillugu nanoq frimærkiliassaq kigartorpara POST Greenlandip 
ukioq taanna EUROPA-serie-mi ataatsimoorussamik qulequtaasumut, 
tassaasumut ”Nationalparker”, ilaatitassaa.

2000-imi Sirius-patruljen ukiunik 50-inngortorsiorpoq, tassungalu ata-
sumik suliaraara: nunarsuarmi isorartoqisumi qamutinik alapernaar- 
suisut. Ukioq taanna Rigmor Mydtskov suleqatigalugu frimærki Dron-
ning Margrethe-mik assiliartalik suliaraara. Rigmor-ip qanoq assilissa-
gaa ilitsersuuppara, kingornalu Nuuk tunulequtsiuppara Sermitsiaq 
nattoralillu timmerusaartoq ilanngullugit.

Ukioq taanna aammattaaq kigartorpara ”Qilaatersortartoq” Julia Pars-
ip assilisassiaa malillugu.
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2001 skulle der udgives et nyt EUROPA-frimærke til temaet 
”Havets ressourcer”. Ina Rosing var kunstneren og jeg gravø-
ren.

2002 startede så den stort oplagte serie, som jeg holder me-
get af: Skibsfart på Grønland”. Det skulle blive til i alt 16 fri-
mærker, som jeg både tegnede og graverede. De første, der 
udkom, var: ”Nordlyset”, ”Hvidbjørnen”, ”Stærkodder” og 
”Haabet”.

Samme år lavede jeg ”ICES 100 år”, en fællesudgivelse med 
Færøerne og Danmark. De grønlandske frimærker på dette 
ark er Grønlandshaj og Rødfisk.

2001-imi EUROPA-frimærki nutaaq qulequtaqartoq ”Immap pissarititai” 
saqqummiunneqartussaavoq. Ina Rosing eqqumiitsuliortuuvoq  
uangalu kigartuisuullunga.

2002-mi nangittussiat assut nuannarisakka aallartipput: ”Umiarsuit 
Kalaallit Nunaata imartaani”. Frimærkit katillutik 16-it titartarlugillu 
kigartorpakka. Siulliullutik saqqummerput: ”Nordlyset”, ”Hvidbjør-
nen”, ”Stærkodder” aamma ”Haabet”.

Ukioq taanna Savalimmiut Danmarkilu saqqummeeqatigalugit sulia- 
raara ”ICES 100 år”. Ark-imi tassani Kalaallit Nunaata frimærkii tas- 
saapput Eqalussuaq aamma Suluppaagaq.
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2003 begyndte, som vi dengang ikke rigtig var klar over, se-
rien ”Ekspeditioner i Grønland”. Første udgivelse var ”Den 
danske litterære Grønlandsekspedition”. De grønlandske fri-
mærker i denne fællesudgivelse med Post Danmark, var et 
portræt af Knud Rasmussen samt en udsigt med en sommer-
lejr på Saunders Ø.

Samme år udkom andel del af ”Skibsfart på Grønland”. De 
fire frimærker viser: ”Emma”, ”Gamle Fox”, ”Godthaab” og 
”Sonja”.

2003 aallartippoq, taamanikkut iluamik ilisimalluanngisatsinnik,  
nangittussianik ”Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornerit”. Saqqummi-
ussaq siulleq tassaavoq ”Qallunaat atuakkiornissaq siunertaralugu 
Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornerat”. Post Danmark saqqum-
meeqatigalugu saqqummersitaq Kalaallit Nunaanneersoq frimærki tas- 
saavoq Knud Rasmussen-ip assinga kiisalu Saunders Ø-mi aallaarsi-
maarfimmi isikkivik.

Ukioq taanna nangittussat saqqummersinneqartut ”Umiarsuit Kalaallit 
Nunaata imartaani” immikkoortuisa aappaat saqqummerpoq. Frimær-
kit sisamaasut takutippaat: ”Emma”, ”Gamle Fox”, ”Godthaab” aamma 
”Sonja”.
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2004 magede det sig således, at polarforskningshistorie blev 
en del af ekspeditionsserien i og med fællesudgivelsen med 
Norge og Canada vedrørende 150-års jubilæet for den norske 
ekspeditionsmand Otto Sverdrups fødsel. Han var en af de 
store. Beskeden men aldrig rådløs. Det grønlandske fri-
mærke viser ekspeditionen på rensdyrjagt i Ameralikfjorden.

2004 udkom så tredje del af ”Skibsfart på Grønland”. Denne 
gang var det ”Constance”, ”Disko”, ”Julius Thomsen” og ”Mi-
sigssût”, som jeg afbillede.

2004-mi issittumi ilisimasassarsiornerit oqaluttuassartaat ilisimasas-
sarsiornerit pillugit saqqummersinneqartartunut ilaalerput, tassa 
Norge-p Canada-llu saqqummeeqatiginerisigut ilisimasassarsiortartup 
Norgemiup Otto Sverdrup-ip inuuneraniit ukiut 150-inngorlugit nallius-
sineqarneranut atasumik. Angutit pingaarutilissuit ilaat. Tunuarsimaar-
toq nalornisuunngisaannartorli. Kalaallit Nunaata frimærkiani takune-
qarsinnaavoq ilisimasassarsiortut Ameralimmi aavartut.

2004-mi ”Umiarsuit Kalaallit Nunaata imartaani”-p immikkoortuisa 
pingajuat saqqummerpoq. Tamatumuuna saqqummersinneqarlutik 
”Constance”, ”Disko”, ”Julius Thomsen” aamma ”Misigssût”, uangalu 
assilineqarsimaneri malillugit suliaraakka.
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2005 afrundedes serien ”Skibsfart på Grønland” med den 
fjerde udgivelse. ”Dannebrog”, ”Kista Arctica”, ”Sarpik Ittuk” 
og ”Triton” er skibene på mærkerne. Skibsfarten udvikling i 
Grønland mellem 1721 og 2005 har vi dermed forsøgt at give 
et billede af.

Samme år udgav vi ”Ekspeditioner i Grønland 3”. Den ameri-
kanske polarforsker Robert Peary, som i mange år var virk-
som i Nordgrønland (Peary Land), vises her i lejrmiljø samt 
på slæde med sejl og ”distancehjul”.

2005-imi ”Umiarsuit Kalaallit Nunaata imartaani” naggaserneqar-
put sisamassaanik saqqummersitsinikkut. ”Dannebrog”, ”Kista 
Arctica”, ”Sarpik Ittuk” aamma ”Triton” frimærkiliarineqarput. 
1721-miit 2005-ip tungaanut Kalaallit Nunaanni Umiarsuit imar-
tatsinni angalasimasut ineriartornerat taamaalilluta takutitassiari-
niarsimavarput.

Ukioq taanna ”Kalaallit Nunaanni Ilisimasassarsiornerit” 
pingajuat saqqummersipparput. Issittumi ilisimasassarsiortartoq 
Amerikamiu Robert Peary Avanersuarmi (Peary Land-imi) ukior-
passuarni ilisimasassarsiortartuusimasoq tammaarsimaffimmiit-
toq kiisalu qamutit tingerlaatillit ”ungasissutsimut uuttuut assa-
kaasulik” kalitarigaat takutinneqarput.



2006 udkom så ”Ekspeditioner i Grønland 4”. Denne gang 
viste vi den tyske forsker Alfred Wegener (måske mest 
kendt for sin teori om kontinentaldriften) og hans sidste 
Grønlandekspedition på hvilken kan omkom under en slæ-
derejse på indlandsisen.

2007 var det internationale polarår og jeg samarbejde med 
Naja Abelsen om disse to frimærker, da vi tegnede hver sit 
og jeg graverede begge.

2006-imi saqqummerpoq ”Kalaallit Nunaanni Ilisimasassarsiornerit” 
sisamaat. Tamatumuunakkut takutipparput ilisimatuup Tyskip Alfred 
Wegener-ip (nunavissuit nikikkiartortarnerannik isumaliutersuutai pil-
lugit immaqa ilisimaneqarnerusup) Kalaallit Nunaanni ilisimasassar-
siornera kingulleq, ilisimasassarsiorneq sermersuarmi qimussertilluni 
ajunaarfigisaa.

2007 tassaavoq nunat tamat issittunut ukiorititaat, Naja Abelsen sule-
qatigalugu frimærkit marluk suliaraagut, immikkut tamatta ataatsimik 
titartagaqaratta uanga kigartukkannik.



”Ekspeditioner i Grønland 5” udkom samme år og her viser 
vi i samarbejde med Frankrigs postvæsen La Poste de to 
franske polarforskere Paul-Emile Victor og Jean-Baptiste 
Charcot, samt deres fælles skib ”Pourquoi-Pas?”. Efter 
mange ekspeditioner i de arktiske farvande forliste skibet i 
1936 udfor Island på vej hjem fra Grønland efter den etno-
grafiske Grønlandsekspedition. Ombord fandtes Charcot, 
mens Victor havde besluttet sig for at overvintre i Tasiilaq. 
Han kom siden til at virke i Grønland i mange år.

2008 begyndtes serien ”Grønlandske Fossiler”. Anden del 
udkom 19. januar 2009.
Første del omfatter de tre frimærker med motiver af: Halkie-
ria evangelista: En orm med to skaller, en i hver ende, fun-
det i Nordgrønland. Ichthyostega stensioei: En af de første 
amfibier – en fisk, som kunne kravle sig et stykke op på 
stranden med sine ben. Eudimorphodon cromptonellus: Et af 
de første hvirveldyr, som udviklede evnen til at flyve.

”Kalaallit Nunaanni Ilisimasassarsiornerit” tallimassaat ukioq taanna 
aamma saqqummerpoq, Frankrig-illu allakkeriveqarfia La Poste sule-
qatigalugu issittumi ilisimasassarsiortartut Paul-Emile Victor aamma 
Jean-Baptiste Charcot tassani takutippagut, taakkulu umiarsuarisaat 
”Pourquoi-Pas?”. Issittup imartaani ilisimasassarsiornerpassuit ki-
ngorna umiarsuaq Kalaallit Nunaata inui pillugit ilisimasassarsioreer-
luni Kalaallit Nunaanniit angerlartilluni Island-ip eqqaani 1936-mi aju-
naarpoq. Umiarsuarmi issimasunut ilaavoq Charcot, Victor-ili aalaja-
ngersimavoq Tasiilami ukiiniarluni. Kingorna Kalaallit Nunaanni ukior-
passuarni sulivoq.

2008 aallartippoq nangittussianik ”Kalaallit Nunaanni Ujaranngorni-
kut”. Aappassaanik saqqummersitsisoqarpoq 19. januar 2009.
Immikkoortumi siullermi saqqummersinneqarput frimærkit pingasut 
assiliartaralugit: Halkieria evangelista: Qullugiaq illuttut immikkoortu-
nik qalerualik Kalaallit Nunaata Avannaani nassaarineqartoq.
Ichthyostega stensioei: Amfibie-t siulliit ilaat – aalisagaq nissuni ator-
lugit imaaniit sissamut qullangaatsiarsinnaasoq. Eudimorphodon 
cromptonellus: Qimerlullit timmisinnaanngortut siulliit ilaat.
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Anden del af serien ”Grønlandske fossiler” omfatter tre fri-
mærker med motiver af en plante, Schizoneura carcinoides – 
en padderokke som levede i juratidens sumpe, et bløddyr  
Scaphites rosenkrantzi – en ammonit som svømmede i havet 
omkring Nuussuaq i kridttiden, og et hvirveldyr, Mallotus vil-
losus – den meget velsmagende ammassak.

”Ekspeditioner i Grønland 6”.
Fællesudgivelse med Finland, som viser den finske polarfor-
sker AE Nordenskiöld. De grønlandske frimærker viser skibet 
”Sofia”, som han anvendte på sin Grønlandsekspedition un-
der det første polarår 1883 og som havde som hovedformål 
at fastlægge, om der voksede grønne skove i det indre af 
landet. Med hjælp fra de samiske skiløbere Tourda og Rossa, 
som nåede til de inderste dele af indlandsisen, kunne han 
feje teorien af bordet. Det andet mærke viser den største af 
de jernblokke, han fandt ved Uiffaq på Disko Ø i 1870.

”Kalaallit Nunaanni ujaranngornikut” immikkoortuisa aappaanni 
saqqummersinneqarput frimærkit pingasut, naasoq Schizoneura carci-
noides – tassaasoq itsarsuarnitsat nalaanni naasoq masarsunni na-
asuusoq, uumasoq qituttoq Scaphites rosenkrantzi – tassaasoq ami-
koq ukiut kridt-ip pinngoriartulerfiisa nalaanni Nuussuup eqqaata 
imartaani uumasuusimasoq, kiisalu uumasoq qimerlulik Mallotus villo-
sus – tassalu ammassak mamarluinnartoq.

”Kalaallit Nunaanni Ilisimasassarsiornerit” saqqummersinneqartut ar-
finilissaat. Finland suleqatigalugu saqqummersinneqartoq, issittumi 
ilisimasassarsiortartumik Finlandimiumik AE Nordenskiöld-imik taku-
titsisoq. Kalaallit Nunaata frimærkiisa taakku takutippaat umiarsuaq 
”Sofia”, 1883-imi Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornermini siullermi 
umiarsuarisaa. Taamanikkut pingaarnertut paasiniarpaa nunap timaani 
qorsuusunik orpippassuaqarnersoq. Saamit sisorartartut Tourda-kkut 
Rossa-lu sermersuup qiterpasissuanut annguttut ikiortigalugit takor-
luugaq tamanna tunuartissinnaanngorpaa. Frimærkip aappaani taku-
neqarsinnaavoq Qeqertarsuarmi Uiffarmi 1870-imi saviminissat nas-sa-
avisa annersaat.
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KIGARTUINERMIK SULIAQARNEQ – SUUA?

Tassaavoq qisummut, ujaqqamut imaluunniit saviminermut 
kigartuilluni assilialiorneq.
Ukiut 4000-t missiliorlugit matuma siorna Aasiaaqqami ineriar-
tortinneqarpoq eqqumiitsulioriaaseq tauschering-i, inuiassuit il-
luarneranni 4-500-kkunni Skandinaviamut eqqunneqartoq. Sa-
naassaq kigartorlugu itinersaleriarlugu qooruarnersalersoriarlu-
guluunniit ungerutissiaq plade-luunniit savimineq saattunnguaq 
allaanermik qalipaatilik kaattaanneqartarpoq. Allai assiliartaalu 
manissarneqartarput qillersarneqarlutillu, imaluunniit naalikkap 
ipuata ilaa guultimik pinnersarneqartarluni. Periaaseq tamanna 
intarsia-p, tassalu qisuit qalipaataat assigiinngitsut atorlugit pe-
qusianik pinnersaariaatsip nalaaninngaanneersuuvoq.
Tamatuma nalaani ”brakteaterna”-mik taaguutillit, romamiut kej-
seriisa medaaliaat, aammattaaq sananeqartalerput. Plade-mut 
guultimut saattunnguamut assiliartaa qattuninngorlugu suliaap-
put. Skandinaviap kujasinnerusortaani taakku assilineqartaler-
put plade-mut guultimut assiliartat assingusut kigartorlugit.
Etrusker-illi siulliunerarneqartarput assilissanik kigartuinivimmik 
aallartitsisutut aammalu kanngussamik qillersakkamik tarrarsuu-
siortutut. Tarrarsuutit tunuinut immaqa tarrarsuutit piginnittaasa 
assingi pinnersaasiunneqartarsimapput.

Tamanna sioqqullugu qituttunnguanut kigartuisoqartarsima- 
voq, atortut kigartuissutaasussat kigartuiffigisamit manngerne-
rusariaqartarmata. Tamannali allanngorpoq manngernerulersitse-
riaaseq ineriartortinneqalermat.
Tamanna Europap Kujataani Qeqqanilu pivoq, nunalu tamanna 
kigartueriaatsimik kigartuinermilu eqqumiitsulioriaatsimik ineri-
artortitsinermut kingorna qitiulerpoq.
Ukiut akulliit naajartulerneranni sakkutooqqinnerit sorsuttartuu-
nerat pingaarutilissuujunnaarpoq, annerusumillu kunngikkormiu-

GRAVURE – HVAD ER DET ?

Det er at ridse billeder ind i et bestandigt materiale, 
som fx træ, sten eller metal.

For ca. 4000 år siden udvikledes i Lilleasien tausche-
ringskunsten, som under folkevandringstiden i 4–500 
tallet spredte sig helt op til Skandinavien. Ved først 
at snitte et spor, der er dybere i bunden, eller ved 
groft at rifle en del af en overflade, kunne man 
banke eller slå en tråd eller en tynd metalplade i 
kontrastfarve fast. Afslebne og polerede fremtrådte 
mønstre og billeder, eller man fik en del af et spyd-
skaft forgyldt. Man kan faktisk tilbageføre teknikken 
til intarsiaen indenfor møbelsnedkeriet.
På samme tid kom også de såkaldte ”brakteaterna”, 
som var romerske kejsermedaljer. De var relieffer i 
tynde guldplader.
I det sydlige Skandinavien begyndte man at kopiere 
disse ved at indgravere lignende billeder i guldpla-
der.
Etruskerne anses dog for at have været først med 
ren billedgravure og deres graverede spejle af pole-
ret messing. 

Bagsiden blev udsmykket med portræt, måske af 
spejlenes ejere.
Indtil da kunne man blot gravere i ganske bløde ma-
terialer, dette fordi værktøjet, man graverede med, jo 
måtte være hårdere end materialet man arbejder i. 
Dette ændredes imidlertid, da man udviklede hærd-
ningsteknikken.
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Dette skete i Syd- og Mellemeuropa, og dette om-
råde kom siden hen til at stå i centrum for gravurens 
udvikling, såvel teknisk som kunstnerisk.
I senmiddelalderen mindskedes riddernes militære 
betydning og de kom mere til at fungere som hoffets 
mænd og bærere af magtens visuelle manifestation.
Ridderturneringer blev vigtigere end før og heraldik-
ken som magtens ornament indtog en langt større 
plads.
Nu kunne man endda fremstille en gravstickel, som 
var hårdere end rustningernes jernplader, og dette 
tillod en langt mere avanceret anvendelse af tau-
scheringsteknikken til udsmykning. Rustningerne pry-
dedes af langt mere kunstfærdige ornamenter, bille-
der og scenarier. I gravuren bankedes guld- eller 
sølvtråde ind, som kom til at skinne af magt i sol-
skinnet.
I 1400-tallet øgedes kravene til kunstfærdighed så 
meget, at smedene begyndte at søge hjælp hos hof-
kunstnerne til at tegne motiverne. Da man ønskede 
at kopiere detaljer, opdagede man, at de graverede 
linjer kunne udfyldes med tusch og et sugende papir 
kunne holdes mod overfladen. Derigennem fik man 
et aftryk af billedet, som man ved hjælp af en nål 
kunne overføre på næste detalje på rustningen.
Man kunne jo tænke sig, at hoffets billedkunstnere 
heri så muligheden i at vende det hele på hovedet 
og gøre aftrykket til det vigtigste. Og, hvis man i ste-
det for jern, anvender et stykke fladt kobber, ja – så 
er kobberaftrykket født.
Det tidligste signerede kobberstik er fra 1450 og er 
signeret ”mester E.S.”

nik sullissisunngorput pissaanermillu tigumminninnermik malun-
nartitsisuullutik.
Sakkutooqqinnerit unammiuaartarneri siusinnerusumut naleqqi-
ullutik pingaartinneqalerput, sakkuliornerlu pissaanerup ilisar-
naataatut anneroqisumik inissisimalerluni.
Maanna kigartuisartup kigartuutaa sakkutuut sorsunnermi 
eqqornaveeqqutaannit saviminermik sanaajusunit manngerne-
rusoq allaat sananeqarsinnaalerpoq, tamatumalu pinnersaaner-
mi periaaseq tauschering-i pisariuneroqisoq atorneqarsinnaaler-
sippaa. Sakkutuut eqqornaveeqqutaannut kusassaatitut ilusiler-
sukkat, assilissat, pisut assigiinngitsut siornarnit eqqumiitsuli-
arpalaarnerusut takussaanerulerput. Ungerutissiaq guultiusoq 
siilviusorluunniit kigartukkamut kaattaanneqartarpoq, taman-
nalu pissaaneqassusermut pigissaarnermulluunniit takussuti-
saalluartarpoq.
1400-kunni eqqumiitsuliarpalaartitsiniarnersuaq ima ingasatsigi-
lersimavoq, saffiuut kunngikkormiut eqqumiitsuliortuinut assili-
sassaminnik titartaanneqarnissamik allaat ikioqqusalersimallu-
tik. Immikkuualuttunnguit ilanngullugit assilineqarumasarmata 
paasineqarpoq titarnerit kigartukkat tusch-imik titarsivigineqar-
sinnaasut, pappialalu millussisinnaasoq suliamut tutsinneqarsin-
naasoq. Taamaaliornikkut asseq nuutsinneqartarpoq, meqqu- 
taasarlu atorlugu eqqornaveeqqummi nuutsitap kigartorneqar-
fissaanut nuutseqqinneqarsinnaalertarluni.
Imaassinnaavormi kunngikkormiut assilialiortartuisa tassuuna 
suut tamarmik killormut saatinneqarsinnaanerat takusinnaalersi-
magaat, nuutsitarlu pingaarnerpaatut isigilerlugu. Aammalu, 
saviminermut taarsiullugu kanngussak manissoq saattunnguaq 
atoraanni, aap – taava kanngussammut nuutsitsineq (kobber-
stik) nassaarineqarsimassaaq.
Kobberstikki atsiugaq siullerpaaq 1450-imeersuuvoq atsiorne-
qarsimallunilu ”mester E.S.”-imik.
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Albrecht Dürer kingorna tassaalerpoq eqqumiitsuliornerup iluani 
kobberstikkimik ineriartortitsisuusoq, Europa-mullu taassumin-
nga siammaasuusoq. Kobberstikki atorlugu maanna assinik du-
plikeeriisoqarsinnaalerpoq, qisuup kigartuiffigineranut naleqqiul-
lugu annikitsualuttalersuiffiusinnaaneroqisunik.
1600-kkut naalerneranni pisuut nanisiaraat assiminnik kigartui-
sitsineq, atuakkanilu kusanarnerusuliani kigartukkanik assiliarta-
lersuinerit takussaajartulerput.
Suliffissuaqaleriartorneranut atasumik aningaasat pappiaqqat 
akiliutitut pisariaqartinneqaleriartorput, kigartuinerlu annikit- 
sualuttalersugaalluartoq attorlugulu malugineqarsinnaasoq sal-
loqittaatinik sanasoqarnissaanut ajornartitsinerummat atorneqa-
leraluttuinnarpoq.
Kigartukkamik nuutsitsineq ineriartortinneqarpoq, tassalu siul-
lermik sisammut manngertumut assiliartassamik kigartuisoqar-
tarpoq. Taava rullep/cylinderip kigartukkamut assakaatinnerati-
gut titartagaq rullemut/cylinderimut nuutsinneqartarpoq. Sisam-
mut manngertumut nuutsitaq taanna tamatuma kingorna ruller-
suarmut kanngussammut amerlasuunngorlugu nuutsinneqaqat-
taartarpoq, amerlasoorsuanngorlugulu sukkasuumik naqiterne-
qartarluni.
1800-kkut affaanni kingullermi frimærkiliortoqartalermat atuak-
kanik naqiterinermi periaatsimiit kigartuinermut piaartumik  
nuuttoqarpoq, taamaaliortoqarporlu aningaasaliornermi pissu- 
taasoq assigalugu: isumannaallisaaneq annikitsualuttalersuillu-
nilu assilialiorsinnaaneq. Pissutaasoq tamanna tunngaviuvoq fri-
mærkiliornermi kigartuinermik suli atuinitsinnut. Suliat assilillu-
git suliarinnittoqarsinnaaneranut periaatsimik soqanngilaq, taa-
maallaat sananeqaqqaarnermik pilersitsiviusarpoq. Assilian-
nguaq eqqumiitsuliarineqarnermini naqinneqarnerminilu qaffa-
sissumik pitsaassusilik pigineqalersarpoq.
Atortut Dürer-ip atorsimasaasa assingi atorneqartarput. Tassalu 
kigartuut meqqutaasarlu titartaanermut atorneqartartoq.

Albrecht Dürer blev siden ham, der kunstnerisk set 
udviklede kobberstikket og udbredte det i Europa.
Ved hjælp af kobberstikket kunne man nu duplikere 
billeder med en helt anden detaljerigdom end i træ-
snit.
I slutningen af 1600-tallet begyndte portrætgravuren 
at blive populær hos de rige og i finere bøger be-
gyndte graverede illustrationer også at dukke op.
I forbindelse med industrialiseringen øgedes behovet 
for sedler som betalingsmiddel, og man anvendte 
mere og mere gravuren, der med sin detaljerigdom 
og taktilitet var vanskeligere at forfalske.
Det skete ved, at man udviklede en teknik til at over-
føre gravuren til en trykcylinder ved, at man først 
graverer i stål, som hærdes. Et reliefaftryk skabes 
dernæst ved, at man under højt tryk ruller en stålcy-
linder over gravuren. Denne cylinder med sit reliefaf-
tryk rulles siden gentagne gange rundt om en trykcy-
linder af kobber. Fra denne cylinder trykkes gravuren 
dernæst under høj hastighed i store volumener.
Da man i anden halvdel af 1800-tallet begyndte at 
fremstille frimærker, skiftede man hurtigt fra bogtryk 
til gravure, dette af samme årsag som ved pengene: 
sikkerhed og muligheden for at skabe detaljerede 
billeder. 
Samme årsag ligger til grund for, at vi stadig anven-
der gravure i frimærker. Der findes ingen reprodukti-
onsmetode, bortset fra at man skaber en original. 
Man får et lille grafisk blad af høj kunstnerisk og 
trykteknisk kvalitet.
Værktøjerne, man anvender, er de samme, som Dürer 
anvendte. En gravstickel til at gravere med og en nål 
til at tegne med.
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”Tidig morgon vid Qornoq”, 102 x 66 cm 
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”Möte”, 52 x 35 cm
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”Utanför Tasiilaq”, 52 x 35 cm
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”Öppning / Qornoq”, 102 x 66 cm 
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”Mot djubet / Kulusuk”, 102 x 66 cm
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”Tidvattenspricka / Kulusuk”, 102 x 66 cm
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”Forårsflag / Nuuk”, 52 x 35 cm
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”Forår / Ilulissat”, 52 x 35 cm
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”Sommarnatt” / Ilulissat”, 52 x 35 cm
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”Snart ett minne / Nuuk”, 52 x 35 cm
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”Resenärer”, 52 x 35 cm



��

”Vandrare”, 52 x 35 cm




