Frimærkeåret 2012
2. januar

2 Dagligseriefrimærker

4. januar
DRONNINGEN 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.

Frimærket er også lavet i sorttryk med nr. 1—1500

NORDIA 2012
Frimærkeudstillingen NORDIA, Temaet for NORDIA 2012 er broer.
Frimærkerne med motiver af Dronning Alexandrines Bro og Farøbroerne

1 Frimærkehæfte 10x6 kr. og 10 stk. B Economique
1 Frimærkehæfte 10x8 kr. og 10 stk A Prioritaire
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.

Historisk førstedagskonvolut, eftersom det er første gang at
der er to danske og to kinesiske på den samme førstedagskonvolut.
De danske frimærker er stemplet med et dansk stempel og
de kinesiske frimærker med et kinesisk stempel.

21. marts

NORDEN VED HAVET
I den fællesnordiske serie ”Norden ved havet” udgives to frimærker over temaet ”Livet på havet”.

VISIT DENMARK
Temaet for årets EUROPA-frimærke er ”Visit Denmark”.

1. juni

H.C. ANDERSEN
I den nye H.C. Andersen-serie udgiver Post Danmark fire frimærker med motiver fra fire eventyr.

1 Frimærkehæfte 10x6 kr. og 10 stk. B Economique
1 Frimærkehæfte 10x8 kr. og silhuet af H. C. Andersen
Sorttryk med de fire mærker
H. C. Andersen BOX udgives kun på engelsk

SMØRREBRØD
Som en hyldest til den danske madkultur udgiver Post Danmark fire frimærker, der
viser nogle af de mest populære stykker smørrebrød.

1 Frimærkehæfte 10 x 6 kr. og 10 stk. B Economique
1 Frimærkehæfte 10 x 8 kr. og silhuet af en kniv og gaffel

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.

1 Frimærkehæfte 10x8 kr. +50 øre og et stk. label

5. september

EFTERÅRSBLOMSTER
Efterårsblomster er temaet for tre frimærker med motiver af sæbeurt, stor knopurt og høstborst.

1 Frimærkehæfte 10x8 kr. plus et stk. label

JOHANNE LUISE HEIBERG 200 ÅR
Post Danmark markerer 200-året for Johanne Luise Heibergs fødsel med et frimærke.
Emilius Bærent zens maleri fra 1841 danner grundlag for frimærkemotivet,

NYE FRANKERINGSMÆRKER
Temaet ”Danske fugle” grønirisk, dompap og kernebider.

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 ikke selvklæbende

2. november

FRIMÆRKEKUNST
Årets frimærke i serien ”Frimærkekunst” viser værket ”Post Scriptum”

HÅNDAFTRYK AF FINGERAFTRYK
fremstilles kun i 50 stk. prisen er 1000 kr.

VINTER
De tre frimærker viser motiver fra et dansk vinterlandskab.

1 Frimærkehæfte 10 x 6 kr. og 10 stk. B Economique
1 Frimærkehæfte 10 x 8 kr. og silhuet af et træ

ÅRBOG
Vedlagt gravure af Dronningemærket 8 kr.
18 x 18 cm nummereret

ÅRSMAPPE

3 forskellige særtrykte frankeringsmærker - Nordia 2012 som kun kan købes på udstillingen
1 frankeringsmærke som kun kan købes på 2 forsk. posthuse i Roskilde og kun med værdien 8 kr.

