
FrimärkenTrädgårdstomtarnas jul 
Stämpel, FDC

100 %
29 x 29 mm

400 %

Frimärksnyheter – November 2021

Trädgårdstomtarnas jul

Motivblad
ART NR: 243669 

PRIS: 130:00

Förstadagsbrev 
ART NR: 243668  

PRIS: 162:50

Att skicka hälsningar är en kär tradition som hör julen till. Många föredrar att skicka en fysisk 
hälsning i form av ett julkort. På årets julfrimärken visar vi hur trädgårdstomtarna pyntar och 
förbereder inför julen. Frimärken framtagna för att passa extra bra till dina julhälsningar.

Häfte Julpost
10 frimärken/10 motiv

ART NR: 243665

PRIS: 110:00

Rullfrimärke  
Vinterträd  
10 frimärken/1 motiv
ART NR: 243667 
PRIS: 120:00

Vinterträd
Ett vinterträd med valör inrikes brev 
för dina hälsningar hela vintern. För 
dina utrikes julhälsningar fungerar 
det fint att använda två av detta 
fina träd.
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Czeslaw Slania 100 år 
Stämpel, FDC

100 %
28 x 28,6 mm

400 %

Miniark
1 frimärke/1 motiv
ART NR: 243656 
PRIS: 100:00

Miniark
Polen - Czeslaw Slania 100 år

1 frimärke/1 motiv
ART NR: 243657 

PRIS: 45:00

Motivblad 
ART NR: 243661

PRIS: 108:00

Minnesbrev 
ART NR: 243662

PRIS: 249:00

Förstadagsbrev
ART NR: 243660

PRIS: 135:00

Czeslaw Slania 100 år
I år skulle den världsberömda gravören Czeslaw Slania fyllt 100 år och det uppmärksammar vi givetvis 
med ett graverat frimärke till hans ära. Ett speciellt frimärksprojekt där vi tillsammans med Poczta Polska 
(Polska Posten) ger ut ett miniark med gemensam frimärksdesign. Utgivningsdagen är den 22 oktober som 
är hans födelsedag. Till dig som abonnerar kommer dessa frimärken och produkter att skickas tillsammans 
med novemberutgivningen den 11 november. Både det svenska och det polska miniarket finns att köpa i vår 
e-butik på postnord.se. Vi ger även ut ett exklusivt minnesbrev som innehåller det svenska miniarket och två 
tidigare utgivna frimärken graverade av Czeslaw Slania, Postdiligens från 1971 samt Jaktfalk från 1981.



  

Ut och njut!
FÖRSTADAGSBREV · FIRST DAY COVER

  

Ut och njut! 
Stämpel, FDC

100 %
20 x 28 mm

400 %
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FOTO: PER MYREHED

Sverige införde kvinnlig rösträtt år 1919 och i valet 1921 kunde 
alla män och kvinnor för första gången lägga sina röster 
på lika villkor – och därefter tog de första fem kvinnorna 
plats i Sveriges riksdag. Illustrationerna på frimärkena visar 
kvinnor, symboler och milstolpar som på något vis spelade 

en avgörande roll för rösträttsrörelsen, bland annat ett kollage 
från tidningen Idun med de fem första valda riksdagskvinnorna. 
Ett annat motiv är den ikoniska bilden med Elin Wägner intill 
pärmarna som innehöll de över 350 000 namnunderskrifter som 
samlats in med kravet på rösträtt för kvinnor.

Rösträtt för kvinnor 100 år
Art.nr 243663

FOTO: JÖRGEN ERICSSON/SAAB ABBILDKÄLLA: GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, KVINNSAM

Med över tusen frimärken för en lång rad postföretag över 
hela världen - framför allt svenska Posten - är Czeslaw 
Slania (1921–2005) unik i världen som frimärksgravör. 
Ingen annan har en så omfattande produktion bakom 
sig. Han anses också vara skickligast av alla dem som 
professionellt hanterat en gravstickel. 1972 tilldelades 
Slania titeln hovgravör av Kung Gustaf VI Adolf. 

Den 22 oktober 2021 skulle mästergravören 
och hovgravören fyllt 100 år och det 
uppmärksammar vi med ett frimärksmotiv  
i ett miniark på denna speciella dag.

Czeslaw Slania 100 år

Vi arbetar intensivt för att ställa om vår verksamhet i en mer 
klimateffektiv riktning. Mellan 2009 och 2020 minskade vi vår 
klimatpåverkan med 40%. Nu blickar vi framåt med siktet inställt 
på fossilfrihet 2030. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på  
https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet

Brandbekämpning
När kommunens och regionens egna resurser är
uttömda vid en skogsbrand, har Myndigheten
för Samhällsydd och Beredskap, MSB,
förstärkningsresurser i form av bland annat luftburet
släckande stöd med flygplan och helikoptrar samt
skogsbrandsdepåer. Under skogsbrandssäsongen
finns minst tio släckande helikoptrar att disponera.
Helikoptrarna kan placeras på olika platser baserat
på gällande brandriskprognoser.
Den mest använda helikoptern är Airbus AS350 och
kallas även H125 eller ”Écureuil”. En annan vanlig
modell som används är Airbus EC120 som även
kallas ”Colibri”. De skopande flygplanen är av typen 
AT-802 F. Planen har en kapacitet att släppa  
ca 3 000 liter vatten per fällning.
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Svenska Frimärkshäften

2021

Swedish Stamp Booklets 2021

”Rösträtts-spelet” med porträtt av Carrie Chapman Catt, Ann 
Margret Holmgren, Karl Staaf, Signe Bergman och Carl Lindhagen 
samt vyer från städer och platser där frågor kring kvinnans rösträtt 
varit aktuell. (Utgivet i Stockholm 1910 av Föreningen för kvinnans 
politiska rösträtt och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.)

7 321542 436632

Porslin är en del av vardagsföremålen i de svenska hemmen. 
Mönster från 50- och 60-talet har fått ett extra uppsving 
och de traditionella mönstren är idag hett eftertraktade att 
ha i sin servis. De svenska porslinsserviserna har visat sig 
vara hållbara både vad gäller produkternas kvalitet och 
design, och den yngre generationen har återupptäckt sina 
mor- och farföräldrars vardagsporslin. Vi uppmärksammar 
här den svenska designskatten på dekorativa frimärken för 
både inrikes och utrikes hälsningar.  
 
 

Koppar från Gefle porslinsfabrik: 

• Solros - Lillemor Mannerheim 
• Zebra - Eugen Trost
• Amanita - Helmer Ringström

Porslin

FOTO: HENRIK KARLSSON

FOTO: CARL JOHAN RÖNN/JOHNÉR FOTO: MIKAEL SVENSSON/JOHNÉR

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri
Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt 
Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Ett av målen är 
att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer 
under 2021 än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar 
också om att lyfta friluftslivet och att visa upp alla de 
värden som friluftslivet har. Under Friluftslivets år 2021 

kommer Naturvårdsverket att fokusera på att sprida 
kunskap om naturen och allemansrätten. Det är tack vare 
allemansrätten vi kan röra sig fritt i den svenska naturen, 
så länge vi inte stör eller förstör. Eftersom fler besökare 
medför ett ökat tryck på naturen blir det extra viktigt med 
kunskap om hur allemansrätten fungerar i olika situationer 
och på olika platser.

Ut och njut

Göteborg 400 år
Jubileumsåret uppmärksammas med fem 
frimärken som illustrerar Göteborg i olika 
scener. Motiven är ett resultat av att stadens 
invånare under 2020 kunde lämna in tips på 
platser och byggnader i sin stadsdel varav ett 
urval sedan illustrerades av lokala konstnärer 
bosatta i Göteborg. Illustrationerna skapar 
en visuell resa genom göteborgarnas 
Göteborg och visar hur mycket som finns att 
upptäcka och uppleva. Några av alla dessa 
illustrationer har använts till kollagen som 
utgör de fem frimärksmotiven.

O
M

S
L

A
G

S
F

O
T

O
: H

E
N

R
IK

 K
A

R
LS

S
O

N
  D

E
S

IG
N

: H
E

N
R

IK
 K

A
R

LS
S

O
N

/P
O

S
T

N
O

R
D

 F
R

IM
Ä

R
K

E
N

Svenska Frimärken

2021

Swedish Stamps 2021

Vi arbetar intensivt för att ställa om vår verksamhet i en mer 
klimateffektiv riktning. Mellan 2009 och 2020 minskade vi vår 
klimatpåverkan med 40%. Nu blickar vi framåt med siktet inställt 
på fossilfrihet 2030. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på  
https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet

7 321542 436649

Art.nr 243664

Julklappstips!

Årsbok
ART NR: 243638  
PRIS: 849:00 

Årssats
ART NR: 243664  
PRIS: 834:00 

Häftesårssats
ART NR: 243663  
PRIS: 1002:00 

Förstadagsbrev
ART NR: 243670

PRIS: 85:00

Motivblad 
ART NR: 243671

PRIS: 68:00

Häfte
10 frimärken/5 motiv

ART NR: 243666

PRIS: 120:00

Ut och njut!
Friluftslivets år 2021
Definitionen av friluftsliv är att vistas ute i friska luften utan krav på prestation. Vi har tack vare vår 
unika allemansrätt möjlighet att röra oss fritt i den svenska naturen, så länge vi inte stör eller förstör. 
2021 är utnämnt till Friluftslivets år, ett projekt som leds och genomförs av Svenskt Friluftsliv med stöd 
av Naturvårdsverket. Ett stort antal aktörer medverkar med olika kampanjer och aktiviteter under året.

Köp årets frimärken samlade i våra exklusiva årsprodukter i begränsad upplaga.
Alla våra årsprodukter innehåller ostämplade frimärken som går att använda till porto.
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Czeslaw Slania 100 år  

Utgivningsdag: 22 oktober 2021 

Design: Marzanna Dabrowska

Foto: Per Sihlberg (frimärke), Edward Hartwig,  

Henrik Karlsson, Polska posten (Poczta Polska) 

Gravyrteckning: Lars Sjööblom

Färger: Offset 5 färger och Ståltryck 2 färger

Papper: Gummerat

Format frimärke: 81 x 51

Format miniark: 154 x 98

 

Trädgårdstomtarnas jul – Julpost 2021

Utgivningsdag: 11 november 2021

Illustration och design: Maria Trolle 

Färger: 4 färger offset 

Papper: Självhäftande 

Format häftesfrimärken: 36,6 x 26,5

Format rullfrimärke: 26,5 x 26,25

Ut och njut!

Utgivningsdag: 11 november 2021

Foto: Pierina Wester 

Design: Henrik Karlsson

Färger: 4 färger offset 

Papper: Självhäftande 

Format frimärken: 26,5 x 26,25

Handla enkelt och bekvämt!

Besök vår e-butik eller använd 

den bifogade beställnings- 

blanketten

Nätbutik

postnord.se/butik

Instagram

@svenskafrimarken

Nästa nyhetsbrev Frimärken

kommer i januari 2022  

Läs mer om frimärken 

postnord.se/frim

Adress 

PostNord Frimärken Kundservice

Box 242  

721 06 Västerås

Telefon

Kundservice 0771-33 33 10   

Teckna  abonnemang 

– så får du säkert och  

enkelt alla nya frimärken 

direkt hem till dig.

Läs mer här:

postnord.se/butik

Utgivningsaktivitet på Postmuseum 

den 11 november. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och anpassar utgivningsaktiviteten på Postmuseum 
efter gällande regler. Besök vår hemsida  
postnord.se/frim för den senaste information.

Utgivningssats 11 november 2021

Utgivningssats  
2 blad

ART NR: 243672  
PRIS: 282:00 


