
Geachte belanghebbende, 

Ik schrijf u dit bericht om u te informeren ten aanzien van belangrijke komende veranderingen met 

betrekking tot Deense en Zweese postzegels.  

Deze veranderingen hebben nauwe betrekkingen bij het postale gebruik van Deense en Zweedse 

postzegels. Zoals altijd wanneer het te maken heeft met het filatelistische deel van ons bedrijf 

hebben veranderingen op het gebied van productie en postaal gebruik een direct effect op onze 

filatelistische producten.  

De veranderingen zullen naar verwachting worden doorgevoerd in de eerste helft van 2017 wanneer 

Carto/Walsall Security Printers (WSP) de eerste zegels voor ons zal gaan drukken. Zodra wij weten 

welke uitgave dat zal worden zullen wij u natuurlijk informeren. De reden voor deze onzekerheid is 

gelegen in het feit dat we (nog) zo veel mogelijk zullen proberen te drukken bij onze huidige drukker 

in Stockholm, gegeven het feit dat we daar nog bronmateriaal op voorraad hebben.  

De veranderingen zijn als volgt 

Het zal niet langer mogelijk zijn om postzegels van enveloppen en postkaarten af te weken. Dit heeft 

als achterliggende reden om fraude met hergebruik van postzegel te voorkomen. Deze verandering 

betreft alleen dat deel van de postwaarden die zelfklevend zullen zijn. Tot eventuele volgende 

aankondiging zullen velletjes en blokken nog steeds worden gedrukt op gegomd papier (niet 

zelfklevend) en die kunnen dus nog wel worden afgeweekt.  

Er zullen geen speciale markeringen meer voorkomen op de vellen en rollen (zoals cylinder nummers 

en kleurmarkeringen) Deze verandering vindt haar oorsprong simpelweg in het feit dat deze zaken 

niet meer nodig zijn in het productieproces bij Cartor/WSP.  

Wij weten dat deze veranderingen een groot deel van de verzamelaars van dit materiaal zullen 

treffen, maar wij denken dat het de manier is waarop het zal moeten gaan omdat filatelie altijd de 

weg heeft gevolgd van de “natuurlijke” behoefte aan postzegels ten aanzien van het productieproces 

en het gebruik van postzegels. Filatelie geeft immers de weerslag van druktrechnieken en 

veiligheidskenmerken. Dit is een vervolgstap in de ontwikkeling van postwaarden en het zal zeker 

niet de laatste zijn.  

Ik hoop dat u wilt helpen dit bericht onder mede verzamelaars te verspreiden en de achtergrond aan 

andere filatelisten duidelijk zult willen maken.  

Ik en mijn medewerkers bij PostNord Stamps zijn altijd bereid om meer informatie te verstrekken of 

uitleg te geven.  

Alle klanten zullen ten aanzien van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht in de december 

uitgave van de nieuwsbrief en het bulletin. 

Indien u nog vragen heeft schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.  

Bo Overgaard-Hoeifeldt 

Hoofd van de afdeling verkoop en marketing PostNord Stamps. 


