
Frimærker 2014
Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 

2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

De viste frimærker kan være arbejdstegninger  
eller skitser og kan derfor ikke altid  

betragtes som endelige. 

Siden er sidst opdateret i august 2014.



2. januar 2014
Nordisk køkken
To af de råvarer, der har spillet en af-
gørende rolle i dansk madhistorie, er 
svin og æbler. Begge råvarer er hoved-
ingredienserne i den gamle danske ret 
æbleflæsk, som kokken og iværksæt-
teren Claus meyer har nyfortolket på to 
frimærker, der udgives som en hyldest 
til det nordiske køkken. Frimærkerne er 
designet af Post Danmark Frimærker og 
fremstilles i offset.



2. januar 2014
Forårsblomster 
På baggrund af et ønske fra mange kun-
der udgiver Post Danmark to frimærker 
med forårsblomster. Perlehyacint og vi-
beæg er to af de trofaste forårsbebudere, 
som vi kan glæde os over i forårsmåne-
derne. Bertil Skov Jørgensen har tegnet 
de to forårsblomster til frimærkerne, som 
er designet af Post Danmark Frimærker 
og trykt i offset.



15. marts 2014
Musikinstrumenter
musikinstrumenter er temaet for årets 
eUrOPA-frimærker. På det danske fri-
mærke ses PH-flyglet, som blev designet 
i 1931 af Poul Henningsen. i dag betrag-
tes flyglet som et stykke dansk design 
i verdensklasse, tidløst og elegant som 
det er. Frimærket er designet af Post 
Danmark Frimærker, graveres af martin 
mörck og trykkes i kombination af stålstik 
og offset.



15. marts 2014
Dybbøl 1864
Post Danmark markerer 150-året for 
krigen i 1864 med to frimærker. På det 
ene frimærke ses en gruppe preussiske 
soldater, der trækker en kanon i for- 
bindelse med belejringen af Dybbøl, 
mens det andet frimærke viser den  
danske general du Plat, der faldt under 
tilbagetoget. Frimærkerne er designet  
af Post Danmark Frimærker, graveres  
af Bertil Skov Jørgensen og trykkes i 
kombination af stålstik og offset.



15. marts 2014
Wegner og Mogensen 100 år
Hans J. Wegner og Børge mogensen hører 
til blandt de største danske møbeldesig-
nere. i anledning af deres 100-års fød-
selsdage i 2014 udgiver Post Danmark 
to frimærker, der er designet af Post 
Danmark Frimærker, graveres af martin 
mörck og Bertil Skov Jørgensen og tryk-
kes i kombination af stålstik og offset.



17. marts 2014
Norden ved havet
”Norden ved havet” er en frimærkeserie 
i tre dele, som de otte nordiske post-
virksomheder udgiver i fællesskab. Te-
maet for denne tredje del er ”Skibe”, og 
Post Danmark har valgt at fokusere på 
sejlsporten. Steen Larsen har fotografe-
ret motiverne til de to frimærker, der er 
designet af Post Danmark Frimærker og 
trykkes i offset.



29. april 2014
Prinsesse Benedikte 70 år
i offentligheden er Prinsesse Benedikte 
bl.a. kendt som en frontfigur inden  
for den danske spejderbevægelse,  
og frimærket viser derfor Prinsessen i 
selskab med spejdere fra de danske  
spejderkorps. Carsten Andersen har  
fotograferet motivet til frimærket,  
som er designet af Post Danmark  
Frimærker og trykkes i offset.



3. juni 2014
Årets velgørenhedsfrimærke støtter  
røde kors, som er verdens største  
humanitære organisation. Overprisen  
fra salg af frimærket går ubeskåret til 
røde kors, der nu i 150 år har hjulpet 
mennesker gennem ensomhed, krige 
og katastrofer. Frimærket er designet af 
mads Quistgaard og trykkes i offset.



11. juni 2014
Danske herregårde
i denne tredje og sidste del af serien 
”Danske herregårde” sætter vi fokus på 
knuthenborg på Lolland og Ledreborg 
Slot ved Lejre på Sjælland. Jens Lindhe 
har fotograferet motiverne til de to fri-
mærker, der er designet af Post Danmark 
Frimærker, graveres af Bertil Skov Jør-
gensen og trykkes i kombination af stål-
stik og offset.



11. juni 2014
Skolen 200 år
i 1814 satte kong Frederik Vi sin under-
skrift på en række anordninger, der fast-
slog undervisningspligten for alle danske 
børn. Post Danmark fejrer 200-året for 
undervisningspligten med et frimærke, 
som er designet af Post Danmark  
Frimærker og trykkes i offset.



11. juni 2014
Den Frie Udstillingsbygning 100 år
Den Frie Udstillingsbygning i københavn 
fejrer 100-års jubilæum i 2014. Post 
Danmark Frimærker markerer jubilæet 
ved at udgive et frimærke, der er desig-
net og graveret af Martin Mörck, grafisk 
tilrettelagt af Post Danmark og trykkes i 
kombination af stålstik og offset.



11. juni 2014
Prinsgemalen 80 år
i 2014 fejrer Hans kongelige Højhed 
Prinsgemalen sin 80-års fødselsdag.  
Post Danmark markerer den runde  
fødselsdag med et frimærke, der er  
baseret på et foto af Torben eskerod, de-
signet af Post Danmark Frimærker  
og trykkes i offset. Udgivelsen er en fæl-
lesudgivelse med POST Greenland og 
Posta Føroyar.



30. august 2014
H.C. Andersen
Tredje og sidste del af serien om H.C. An-
dersens eventyr viser motiver fra klods-
Hans og Tommelise. kathrine ærtebjerg 
er kunstner bag de to frimærker, som 
er designet af Post Danmark Frimærker, 
graveres af Bertil Skov Jørgensen og 
trykkes i kombination af stålstik og off-
set. 



30. august 2014
Håndskrifter
Håndskrifter fra Den Arnamagnæanske 
Samling er temaet for en fællesudgivelse 
mellem iceland Post og Post Danmark. 
Udsnit fra Njals Saga og Sjællandske Lov 
ses på de to frimærker, som er designet 
af Post Danmark Frimærker, graveret af 
martin mörck og trykkes i kombination af 
stålstik og offset.



30. august 2014
Gardehusarregimentet 400 år
”Vær lynsnar i handling” er mottoet for 
Gardehusarregimentet, som fejrer 400-
års jubilæum i 2014. Post Danmark 
markerer jubilæet med et frimærke, der 
er designet af Post Danmark Frimærker, 
graveres af martin mörck og fremstilles i 
kombination af stålstik og offset.



30. august 2014
Frimærkekunst
Serien ”Frimærkekunst” viser nye  
værker af anerkendte danske kunstnere. 
Den dansk-islandske kunstner Olafur  
eliasson er kunstneren bag motivet på  
et frimærke, som graveres af martin 
mörck og trykkes i kombination af  
stålstik og offset.



18. oktober 2014
Vinterpoesi
Der ligger meget poesi gemt i vinterens 
blomster. De tre frimærker er moderne 
poetiske fortolkninger af de tre kendte 
tyttebær, snebær og ildtorn. Frimærkerne 
er designet af Post Danmark Frimærker, 
tegnet af martin mörck og trykt i offset.


