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Stamp News – November 2021

The Garden Gnomes’ Christmas
Sending greetings is a cherished tradition at Christmas. Many people prefer to send a physical
greeting in the form of a Christmas card. This year’s Christmas stamps show how garden gnomes
decorate and prepare for Christmas. The stamps are designed to go particularly well with your
Christmas greetings.
Wintry Tree
A wintry Tree with the domestic mail
denomination for your greetings
all winter long. For your Christmas
greetings to friends and family
abroad, using two of this lovely tree
will do the job.

100 %
29 x 29 mm

Coil stamp
Wintry Tree
10 stamps/1 motif
ART. NO.: 243667

PRICE: 120:00

Christmas stamp
Booklet
10 stamps/10 motifs
ART NO.: 243665

PRICE: 110:00

Collector’s Sheet
ART. NO.: 243669

PRICE: 130:00

First day cover
ART. NO.: 243668
PRICE: 162:50

400 %

Czeslaw Slania 100 Years
This year would have been the 100th birthday of the world-famous engraver Czeslaw Slania, and we are
naturally commemorating this with an engraved stamp in his honor. A special stamp project in which we are
issuing a minisheet with a common stamp design with Poczta Polska (the Polish Post Office). The release
date is October 22, which is his birthday. For subscribers, these stamps and products will be sent with the
November issue on November 11. Both the Swedish and Polish minisheets are available in our e-shop at
postnord.se. We are also issuing an exclusive commemorative letter containing the Swedish minisheet and
two previously issued stamps engraved by Czeslaw Slania: Postdiligens (Mail Stagecoach) from 1971 and
Jaktfalk (Gyrfalcon) from 1981.

Minisheet
Poland – Czeslaw Slania 100 Years
1 stamp/1 motif

Minisheet
1 stamp/1 motif
ART. NO.: 243656

ART. NO.: 243657

PRICE: 100:00

PRICE: 45:00

Czeslaw Slania 100 år
Stämpel, FDC

Collector’s Sheet
ART. NO.: 243661

PRICE: 108:00

STOCKHOLM

100 %
28 x 28,6 mm

2021-10-22
POSTNORD

S TOCKHOLM
2021-10-22
POSTNORD

Commemorative
FDC
ART. NO.: 243662

PRICE: 249:00

First Day Cover
ART. NO.: 243660

PRICE: 135:00

Nr 0001

Get outdoors and enjoy!

2021 – the Year of the Outdoor recreation
The definition of outdoor recreation is spending time in the fresh air without the need to perform. Thanks to our unique right
of public access, we have the opportunity to move freely in the Swedish countryside, as long as we do not disturb or destroy
it. 2021
has been designated the Year of the Outdoor recreation, a project led and implemented by Svenskt Friluftsliv (the
Ut och
njut!
Swedish outdoor recreation association) with support from the Swedish Environmental Protection Agency. A large number of
Stämpel,
FDC
actors are involved in various campaigns and activities throughout the year.

om leds av Svenskt
erket. Ett av målen är
ng ska vara ute mer
s år 2021 handlar
att visa upp alla de
Friluftslivets år 2021

Booklet

Collector’s Sheet

10 stamps/5 motifs
ART NO.: 243666

ART. NO.: 243671

PRICE: 68:00

PRICE: 120:00

100 %
20 x 28 mm

First Day Cover
ART. NO.: 243670

PRICE: 85:00

Ut och njut!
FÖRSTADAGSBREV · FIRST DAY COVER

Christmas gift ideas!

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.

OMSLAGSFOTO: HENRIK KARLSSON DESIGN: HENRIK KARLSSON / POSTNORD FRIMÄRKEN

Czeslaw Slania 100 år
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.

OMSLAGSILLUSTRATION: LARS SJÖÖBLOM EFTER FOTO AV PER SIHLBERG / DESIGN: HENRIK KARLSSON / POSTNORD FRIMÄRKEN

Buy this year’s stamps collated in our exclusive limited edition annual products.
All our annual products contain uncancelled stamps that can be used for postage.

Svenska Frimärken

2021

Brandbekämpning

Göteborg 400 år

FOTO: CARL JOHAN RÖNN/JOHNÉR

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.

BILDKÄLLA:
GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, KVINNSAM
FOTO: MIKAEL
SVENSSON/JOHNÉR

FOTO: JÖRGEN ERICSSON/SAAB AB

Rösträtt för kvinnor 100 år

ar

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.

”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.)

2021

ar

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.

Svenska Frimärkshäften

Art.nr 243664

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

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.

7 321542 436649

Art.nr 243663
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 436632

Swedish Stamp Booklets 2021

Swedish Stamps 2021

FOTO: PER MYREHED

Yearbook

Year Set

Booklet Year Set

ART. NO.: 243638
PRIS: 849:00

ART. NO.: 243664
PRICE: 834:00

ART. NO.: 243663
PRICE: 1002:00

Issue set November 11, 2021

Issue Set
2 sheets
ART. NO.: 243672
PRICE: 282:00

>> Czeslaw Slania 100 Years

Activities at Postmuseum on the

Day of issue: October 22, 2021
Design: Marzanna Dabrowska
Photo: Per Sihlberg (stamp), Edward Hartwig,

Day of issue, November 11.

Henrik Karlsson, Poczta Polska (Polish Post Office)
Engraving: Lars Sjööblom
Colors: 5-color offset and 2-color intaglio
Paper: Gummed
Format – stamp: 81 x 51
Format – mini sheet: 154 x 98

>> The Garden Gnomes’ Christmas

We are following the Public Health Agency of
Sweden’s recommendations and making adjustments to our Issue Day activities to comply with
current rules. Visit our website at postnord.se/en/
about-us/about-stamps for the latest information.

Day of issue: November 11 2021
Illustration and design: Maria Trolle
Colors: 4-color offset
Paper: Self-adhesive
Format – booklet stamps: 36.6 mm x 26.5 mm
Format – coil stamp: 26.5 mm x 26.25 mm

>> Get outdoors and enjoy!
Day of issue: November 11 2021
Photography: Pierina Wester
Design: Henrik Karlsson
Colors: 4-color offset
Paper: Self-adhesive

The next Stamps newsletter

Address

Visit our online store

will be out in January 2022

PostNord, Customer Service,
Box 242
SE-721 06 Västerås, Sweden

Instagram

Find out more about the
stamps at

@svenskafrimarken

postnord.se/en/about-us/about-

Telephone

stamps

Customer service +46(0) 771 33 33 10
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postnord.se/butik

5041-0004
Trycksak

Shop simply and conveniently!
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Tryck: Stibo Graphic

Format – booklet stamps: 26.5 mm x 26.25 mm

