
Frimærker 2013
Her ser du alle de frimærker,  

som Post Danmark udgiver i løbet  
af 2013. Siden er sidst opdateret  

i august 2013.



7. januar  

Fisk
I en udgivelse på fire frimærker sætter 
Post Danmark fokus på nogle af de fisk, 
der gemmer sig under de danske hav-
overflader. Frimærkerne er designet af 
Bertil Skov Jørgensen, grafisk tilrettelagt 
af Post Danmark Frimærker og fremstilles 
i offset.



Børne-tv
anden del af serien Børne-tv sætter  
fokus på kaj og andrea samt Hr. Skæg, 
der alle er kendte stjerner fra Dr’s 
børne-tv. Frimærket med Hr. Skæg er 
tegnet af miwer, mens Post Danmark 
Frimærker har designet frimærket med 
kaj og andrea. Frimærkerne fremstilles  
i offset.



4. martS
Danske herregårde
På de to frimærker i anden del af serien 
Danske herregårde ses Valdemars Slot og 
egeskov Slot. jens Lindhe har fotograferet 
motiverne til frimærkerne, som er desig-
net af Post Danmark Frimærker og graveret 
af martin mörck og Bertil Skov jørgensen. 
Begge frimærker fremstilles i kombination  
af stålstik og offset.



Søren Kierkegaard 200 år
i anledning af 200-året for Søren kierke-
gaards fødsel udgiver Post Danmark og 
Posta Faroe islands et frimærke, som er 
baseret på en tegning udarbejdet af Søren 
kierkegaards slægtning, n. Chr. kierke-
gaard. Frimærket er designet af Post  
Danmark Frimærker, graveret af Bertil 
Skov jørgensen og fremstilles i kombina-
tion af stålstik og offset.

Postkøretøjer
temaet for årets eurOPa-frimærke er  
postkøretøjer. Frimærkemotivet, der viser 
Post Danmarks nye el-cykel, er fotograferet 
af Carsten andersen og designet af Post 
Danmark Frimærker og fremstilles i kombi-
nation af stålstik og offset. Gravør er Bertil 
Skov jørgensen.



27. maj

Den Lille Havfrue 100 år
i anledning af 100-året for skulpturen  
Den Lille Havfrue udgiver Post Danmark  
et frimærke, hvis motiv er baseret på et 
fotografi af Tine Harden. Martin Mörck har 
graveret frimærket, som er designet af  
Post Danmark Frimærker og fremstilles i 
kombination af stålstik og offset.

Rockmusik
Som en hyldest til dansk rockmusik 
udgives to frimærker, der begge er 
tegnet af billedkunstneren og rock-
musikeren kasper eistrup. Frimærkerne 
trykkes i offset.



Red Barnet
Årets velgørenhedsfrimærke støtter red 
Barnet, som kæmper for børns ret til 
omsorg, tryghed og beskyttelse. Over-
skuddet fra salget af frimærket går 
ubeskåret til red Barnets arbejde for at 
bekæmpe vold mod børn. 

29. auGuSt

INDEX:AWARD
Post Danmark udgiver to frimærker i  
forbindelse med den internationale  
designbegivenhed inDeX:aWarD Steen 
Larsen har fotograferet motiverne til de 
to frimærker, der er designet af Post  
Danmark Frimærker og trykkes i offset.



2. SePtemBer

H.C. Andersen
i anden del af serien H.C. andersen 
udgives fire frimærker med motiver fra 
fire eventyr. Frimærkerne fremstilles i 
kombination af stålstik og offset. Gravør 
er martin mörck.



Frimærkekunst
Årets frimærke i serien Frimærkekunst 
viser et værk af jytte Høy. Bertil Skov 
jørgensen graverer frimærket, som 
fremstilles i kombination af stålstik  
og offset.



29. OktOBer

Vinter
til juleposten udgives tre frimærker med 
vintermotiver tegnet af jette Frölich. 
Frimærkerne fremstilles i offset.



7. nOVemBer

Handelstraktater
i en fælles frimærkeudgivelse sætter 
Post Danmark og La Poste fokus  
på gamle handelstraktater for at mar-
kere de mange gode handelsrelationer 
mellem de to lande. Hvert land udgiver 
to frimærker, som designes af Post  
Danmark Frimærker. De danske frimær-
ker graveres af Bertil Skov jørgensen, 
mens elsa Catelin graverer de franske 
frimærker. Frimærkerne fremstilles i 
kombination af stålstik og offset.


