
FRIMÆRKER 2015
Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 

2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

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

betragtes som endelige.
Der tages forbehold for oplysninger om oplag. 

Siden er sidst opdateret i august 2015.



2. januar 2015
Halfdan Rasmussen 100 år
To frimærker i anledning af 100-året for 
Halfdan Rasmussens fødsel. De to fri-
mærker viser motiver fra digtene ”Ben-
nys bukser brændte” og ”Kanonkongen 
Knold”, der begge indgår i Halfdans ABC. 
Ib Spang Olsen har tegnet motiverne til 
de to frimærker, der er designet af Post-
Nord Frimærker, graveret af  
Martin Mörck og fremstilles i kombination 
af stålstik og offset.

Oplag: 
146.000 stk. 10-striber med begge motiver
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015  
eller så længe lagerhaves.



2. januar 2015
Legetøj
Hvert år udgiver de europæiske postvirk-
somheder frimærker med fælles tema. I 
år er temaet legetøj, og på de to danske 
frimærker ses LEGO® klodser. LEGO Kon-
cernen er den største legetøjsproducent 
i Europa og ledende på verdensmarkedet 
for konstruktionslegetøj. Frimærkerne er 
designet af PostNord Frimærker og frem-
stilles i offset.

Oplag: 
410.000 stk. 10-striber med blå minifigur
190.000 stk. 10-striber med grøn minifigur
6.000 stk. FDC
20.000 stk. temaark

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.

LEGO, the LEGO logo, the Brick configurations and the Minifigure are trade-
marks of the LEGO Group. ©2014 The LEGO Group



2. januar 2015
Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavet er en af Dan-
marks tre nationalparker. De tre frimær-
ker viser et texelfår, en stor kobbersnep-
pe og en klynge af spættede sæler – alle 
sammen karakteristiske for dette om-
råde. Frimærkerne er designet af Post-
Nord Frimærker, graveret af Bertil Skov 
Jørgensen og fremstilles i kombination af 
stålstik og offset.

Oplag:
96.000 stk. 10-striber med texelfår og spættet sæl
15.000 stk. ruller a 100 med stor kobbersneppe
54.000 stk. miniark
6.000 stk. FDC med enkeltfrimærker
3.000 stk. FDC med miniark
6.000 stk. souvenirmapper

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



2. januar 2015
Røde Kors
Velgørenhedsfrimærket til fordel for Røde 
Kors er genudgivet i ny værdi. Frimær-
ket, som er designet af Mads Quistgaard 
og trykt i offset, blev oprindelig udgivet i 
2014. 

Oplag: 
17.000 stk. 10-striber
6.000 stk. FDC



14. marts 2015
Danske opfindelser
Fire frimærker med motiver af fire dan-
ske opfindelser: tørbatteriet, roterstel-
let, longjohn budcyklen og skrivekuglen. 
Frimærkerne er designet af PostNord 
Frimærker, graveret af Martin Mörck og 
fremstilles i kombination af stålstik og 
offset.

Oplag:
67.000 stk.10-striber med tørbatteriet og skrivekuglen
67.000 stk.10-striber med roterstellet og longjohn bud-
cyklen
54.000 stk. miniark
6.000 stk. FDC med enkeltfrimærker
3.000 stk. FDC med miniark
6.000 stk. souvenirmapper

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



14. marts 2015
Danske ordener
De tre frimærker viser Fortjenstmedaljen, 
Dannebrogordenen og Elefantordenen, 
som H.M. Dronning Margrethe II er or-
densherre for. Frimærkerne, der kan be-
tragtes som en markering af Dronningens 
75-års fødselsdag i 2015, er designet af 
PostNord Frimærker, graveret af Bertil 
Skov Jørgensen og fremstilles i kombina-
tion af stålstik og offset.

Oplag: 
83.000 stk. 10-striber med Elefantordenen og Dannebrog- 
ordenen
9.350 stk. ruller a 100 stk. med Fortjenstmedaljen
11.000 stk. prestigehæfter
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



14. marts 2015
Herlufsholm 450 år
Danmarks største kostskole, Herlufsholm, 
blev grundlagt i 1565 af Herluf Trolle og 
Birgitte Gøye. 450-års jubilæet for grund-
læggelsen markeres med udgivelsen af 
et frimærke, som er designet af PostNord 
Frimærker og fremstilles i offset.

Oplag:
46.000 stk. 10-striber
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



Oplag: 
60.000 stk. 10-striber
6.000 stk. FDC

7. maj 2015
WWF Verdensnaturfonden
For første gang udgiver PostNord et vel-
gørenhedsmærke i et fællesskab mellem 
Sverige og Danmark. Indtægterne fra 
salg af velgørenhedsfrimærket går ube-
skåret til WWF Verdensnaturfonden og 
deres klimaarbejde – nærmere betegnet 
klimabegivenheden ”Sluk lyset”.  
Velgørenhedsfrimærket med de to varie-
rende motiver er designet i et fællesskab 
blandt grafiske designere fra postvirk-
somhedens fælles dansk-svenske design-
afdeling. Frimærket er trykt i offset.

Sælges indtil 31. december 2015 eller så 
længe lager haves.



13. juni 2015
Kvinders valgret 100 år
Da kvinder fik stemmeret til Rigsdagen i 
1915, var det resultatet af en lang og sej 
kamp for demokrati og ligeberettigelse. 
100-års jubilæet markeres med et fri-
mærke, hvis motiv er skabt af Lise Ma-
linovsky og viser en malerisk gendigtning 
af kvindernes optog i 1915. Frimærket er 
grafisk tilrettelagt af PostNord Frimærker 
og fremstilles i offset.

Oplag: 
250.000 stk. 2-striber
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 



13. juni 2015
Sejlskibe
Danmark har stolte traditioner for at ud-
danne søfolk på skoleskibe. De fire fri-
mærker viser de to nuværende skoleski-
be, DANMARK og GEORG STAGE foruden 
de to ældre skoleskibe, KØBENHAVN 
og FULTON. Frimærkerne er designet af 
PostNord Frimærker og fremstilles i off-
set.

Oplag:
170.000 stk. 10-striber
54.000 stk. miniark
6.000 stk. FDC med enkeltfrimærker
3.000 stk. FDC med miniark
6.000 stk. souvenirmapper

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



13. juni 2015
Frimærkekunst
Serien ”Frimærkekunst” viser nye værker af 
anerkendte danske kunstnere. Jesper 
Christiansen er kunstner bag værket 
”Samosvej 8, 2300 København S, Dan-
mark”, der er motivet på årets frimærke i 
serien. Bertil Skov Jørgensen har graveret 
frimærket, som fremstilles i kombination af 
stålstik og offset.

Oplag:
100.000 stk. 2-striber
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



13. juni 2015
Københavns Tømrerlaug 500 år
I anledning af 500-års jubilæet for Kø-
benhavns Tømrerlaug udgives et fri-
mærke, som viser viser laugets logo med 
motiv af gamle tømrerredskaber, og som 
er designet af PostNord Frimærker. Bertil 
Skov Jørgensen har graveret frimærket, 
som fremstilles i kombination af stålstik 
og offset.

Oplag:
50.000 stk. 10-striber 
6.000 stk. FDC

Sælges indtil 31. december 2015 eller så længe lager 
haves.



17. oktober 2015
Bagværk
Som en festlig optakt til julen udgiver 
Post Danmark tre frimærker med motiver 
af bagværk. Frimærkerne er designet af 
PostNord Frimærker og fremstilles i off-
set.

Oplag: 
300.000 stk. 10-striber
700.000 stk. 5-striber
54.000 stk. miniark
4.600 stk. FDC med enkeltfrimærker
2.700 stk. FDC med miniark
4.400 stk. souvenirmapper



2. januar 2015
Dronning Margrethe II
I forbindelse med prisændringer er dag-
ligseriefrimærket af typen Dronning 
Margrethe II udgivet i nye værdier. Dag-
ligseriefrimærket af denne type blev før-
ste gang udgivet i 2010, da Dronningen 
fyldte 70 år. 

Oplag:
10.000 stk. 10-striber a 12,50 kr.
30.000 stk. 10-striber a 14,50 kr.



17. oktober 2015
Årbog

Oplag:
3.300 stk.

Sælges indtil 17. oktober 2017  
eller så længe lager haves. 



17. oktober 2015
Årsmappe

Oplag: 
12.500 stk.

Sælges indtil 17. oktober 2017  
eller så længe lager haves.


