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GENOPTRYK AF DAGLIGSERIER 
Sidst opdateret 15. marts 2018 

Bølgelinie Lille Rigsvåben Dronning Margrethe II 
 Status 

 
 Status  Status 

 
1687DU  
 

Genoptrykt som 10-stribe 
og sat til salg fra 
17.12.2015.  
Trykt på papir uden 
PostNord-logo.  
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 
Frimærket er genoptrykt 
på papir med PostNord-
logo og sat til salg medio 
december 2016. 
 

 
1686DU  

Genoptrykt som 10-stribe 
og sat til salg fra 
16.11.2015.  
Trykt på papir uden 
PostNord-logo.  
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 
 

 
1685DU 
1685DR  

Genoptrykt som 10-stribe 
og som rulle med 100 stk. 
og sat til salg fra 
01.12.2015. 
Trykt på papir uden 
PostNord-logo. 
Frimærket har PostNord-
logo. Sælges ikke længere 
fra PostNord. 

 
1688DU  
 

Genoptrykt som 10-stribe 
3. kvartal 2016 og sat til 
salg fra 06.09.2016. 
Trykt på papir med 
PostNord-logo. 
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 

 
1711DU 
 

Genoptrykt som 10-stribe 
3. kvartal 2016. Trykt på 
papir med PostNord-logo 
og sat til salg medio 
december 2016. 
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 

 
1629DU 

Genoptrykt som 10-stribe 
og sat til salg fra 
21.12.2015. 
Trykt på papir uden 
PostNord-logo.  
Frimærket har PostNord-
logo. Sælges ikke længere 
fra PostNord. 

 
1690DU 

Genoptrykt som 10-stribe 
3. kvartal 2016. 
Trykt på papir med 
PostNord-logo og sat til 
salg medio december 2016. 
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 

 
1689DU 

Genoptrykt som 10-stribe 
og sat til salg fra 
03.02.2016  
Trykt på papir med 
PostNord-logo. 
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 

 
1659DU 

Genoptrykt og sat til salg 
fra 01.07.2016. 
Trykt på papir uden 
PostNord-logo. 
Frimærket har PostNord-
logo. Sælges ikke længere 
fra PostNord. 



 2 

  

 
1712DU 

Genoptrykt som 10-stribe i 
4. kvartal 2016. Trykt på 
papir med PostNord-logo 
og sat til salg medio 
december 2016. 
Frimærket har ikke 
PostNord-logo. 

  

 
 
 
 
Dagligserier i nye optryk 
 
Efterhånden som de nuværende oplag af dagligseriefrimærkerne bliver udsolgt, er de blevet genoptrykt i nye oplag. På 
forskellige punkter vil de nye oplag adskille sig lidt fra de eksisterende oplag: 

 
PostNord er med på frimærkerne 
Fra nu og fremover vil der stå ”PostNord” diskret på alle dagligseriefrimærker af typen Dronning Margrethe II. Der er på 
nuværende tidspunkt ingen planer om at udgive Bølgelinie og Lille Rigsvåben med teksten ”PostNord”. 

 
 
Fra ark til striber 
Mange dagligseriefrimærker har tidligere været udgivet i ark eller 20-striber og er senere blevet genoptrykt som 10-striber. 
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Nyt papir 
Af miljø- og produktionsmæssige årsager har vi taget et nyt bærepapir i brug. I takt med, at dagligserierne er blevet 
genoptrykt, er de blevet trykt på dette nye papir, som er illustreret med PostNords logo på den ene side. 

 


