
Frimærkeåret 2012

et nyt, spændende frimærkeår er på vej. 

Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider,  
kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se  
anderledes ud, når de er færdige. mangler der skitser er det  

fordi kunstneren stadig arbejder med frimærket.  
Det gælder også nogle af frimærkeværdierne.

Siden bliver løbende opdateret, så læg vejen forbi,  
når du har mulighed for det.



4. januar 

Astronomi
Post Danmark og China Post sætter i  
en fællesudgivelse fokus på astronomi  
ved hver især at udgive to frimærker  
med motiver af gamle astronomiske  
måleinstrumenter. Frimærkerne er skabt  
i fællesskab mellem designere fra Post  
Danmark og China Post, graveret af  
martin mörck og trykt i kombination af  
stålstik og offset.



4. januar

NORDIA 2012
Frimærkeudstillingen nOrDia, der  
på skift afholdes i de nordiske lande,  
finder næste gang sted i Roskilde  
kongrescenter 2.-4. november 2012. 
nOrDia 2012 er tilrettelagt af  
kjøbenhavns Philatelist klub, som i  
2012 kan fejre sit 125-års jubilæum,  
i samarbejde med Danmarks Filatelist-
forbund og Post Danmark.  
temaet for nOrDia 2012 er broer.  
Frimærkerne med motiver af Dronning 
alexandrines Bro og Farøbroerne er  
designet af Bertil Skov jørgensen og  
jens Lindhe på baggrund af jens  
Lindhes fotografier. Frimærkerne  
trykkes i offset.



21. martS 

Norden ved Havet
i den fællesnordiske serie ”norden ved 
havet” udgives to frimærker over temaet 
”Livet på havet”. motiverne er fotograferet  
af Steen Larsen. Post Danmark Frimærker 
har designet frimærkerne, der fremstilles  
i offset. 

4. januar 

Dronning i 40 år
i anledning af H.m. Dronning margrethes  
40-års regeringsjubilæum udgiver Post  
Danmark et frimærke sammen med POSt 
Greenland og Posta Faroe islands. Forlæg-
get til frimærket er mikael melbyes maleri 
af Dronningen. Gravør er martin mörck, og 
frimærket fremstilles i kombination af  
stålstik og offset. 



21. martS

Visit Denmark
temaet for årets eurOPa-frimærke er  
”Visit Denmark”. Frimærkemotivet er  
fotograferet af Casper Sejersen. Post  
Danmark Frimærker har designet  
frimærket, som fremstilles i offset.

1. juni

H.C. Andersen
i den nye H.C. andersen-serie udgiver  
Post Danmark fire frimærker med  
motiver fra fire eventyr. Frimærkerne  
er designet af kineseren Shen jiahong,  
graveret af martin mörck og bliver trykt  
i kombination af stålstik og offset.  



1. juni

Smørrebrød
Som en hyldest til den danske madkultur 
udgiver Post Danmark fire frimærker, der 
viser nogle af de mest populære stykker 
smørrebrød. Frimærkerne er designet af  
Peter Dam og trykkes i offset.



10. juni 

Velgørenhedsfrimærke
årets velgørenhedsfrimærke støtter 
Hjerteforeningens arbejde, der blandt 
andet skal sikre, at flere kvinder i  
Danmark overlever, hvis de får en  
hjertekarsygdom. Siden 2005 har  
kronprinsesse mary været protektor  
for Hjerteforeningen. Steen evald er  
fotografen bag motivet på frimærket, 
som er trykt i offset.



5. SePtemBer

Efterårsblomster
efterårsblomster er temaet for tre 
frimærker med motiver af sæbeurt,  
stor knopurt og høstborst. Frimærkerne 
er designet af Post Danmark Frimærker 
på baggrund af Lars Gejls fotografier  
og fremstilles i offset.



5. SePtemBer

Johanne Luise Heiberg 200 år
Post Danmark markerer 200-året  
for johanne Luise Heibergs fødsel  
med et frimærke. emilius Bærentzens 
maleri fra 1841 danner grundlag for  
frimærkemotivet, der er graveret af  
Lars Sjööblom og trykkes i kombination  
af stålstik og offset.



12. SePtemBer

Centralpostbygningen 100 år
Frimærket markerer 100-års jubilæet 
for opførelsen af Centralpostbygningen i 
københavn. Centralpostbygningen blev 
opført som hovedsæde for postvæsenets 
administration, og endnu i dag har Post 
Danmarks administration til huse i den 
smukke bygning. Frimærket er designet 
af Post Danmark Frimærker, graveres af 
martin mörck og fremstilles i stålstik.



2. nOVemBer

Frimærkekunst
årets frimærke i serien ”Frimærkekunst” 
viser værket ”Post Scriptum” af kunst-
neren Christian Vind. Frimærket, som er 
graveret af Bertil Skov jørgensen, frem-
stilles i kombination af stålstik og offset.

2. nOVemBer

Vinter
De tre frimærker viser motiver fra et 
dansk vinterlandskab. Frimærkerne 
fremstilles i offset.


