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Bo Dahlner/2018-07-24 
 
Att samla Schweiz 

 
Schweiz är ett filatelistiskt mycket trevligt samlingsområde och frimärksutgivningen är 
mycket bra.  Det finns många intressanta aspekter på de frimärken som gavs ut från och med 
1843 och till slutet av 1900-talet. De moderna frimärkena från och med 2000 innehåller inte 
så många filatelistiska finesser, men utgivningen har varit mycket bra. Det handlar om många 
välgjorda frimärken med vackra motiv. Undantag finns förstås... 
 
I den här artikeln gör jag en beskrivning av schweizisk filateli från 1843-1924 och därefter en 
kortare översikt av frimärksutgivningen under mitten av 1900-talet. Klassificering av fyra 
frimärken i serien "posthistoria och byggnadsminnen" 1960 beskrivs. Utgivningen under  
2000-talet kommenteras. 
 
Storbritannien gav ut världens första frimärke 1840. Tre år senare gavs de första frimärkena ut 
i Schweiz som därmed blev det andra landet som gav ut frimärken. Det gavs ut två frimärken 
för lokalpost i kanton Zürich med valörerna 4 respektive 6 Rappen.   
 

 

I det tyskspråkiga Schweiz heter valutan "Franken" och "Rappen", 
men i det franskspråkiga Schweiz heter valutan "Franc" och 
"Centimes".   
Detta är Schweiz första frimärke. Det gavs ut 1843-03-01. 
Man skiljer på lodrätt och vågrätt undertryck. 4-rappenmärket är i 
Michel 2007 prissatt till 15.000 Euro för stämplat märke med 
lodrätt undertryck. 

Samma år gav kanton Genève ut ett 5 C-märke för lokalpost. Här ser vi en Doppelgenf som är 
ett åtråvärt frimärke. "Genf"  är den tyskspråkiga benämningen på Genève. 
 

 

 Doppelgenf  har en gemensam överskrift. Det 
gavs ut 1843-09-30. Ett märke utan överskrift 
gavs ut 1845 och 1847. 
Michel 2007 har prissatt märket till 35.000 
Euro för stämplat märke och 52.000 för 
postfriskt (*) märke 

 
1845 gav kanton Basel ut ett frimärke, "die Basler Taube", Basler Dybli på Schweizertyska. 
Det blev världens första motivfrimärke. 

 

Det var ett frimärke för lokal post inom Basel Stad. Det är ett  vacker 
frimärke med en biskopsstav och med en duva i skölden. Världens första 
motivmärke! 
Michel 2007 har prissatt märket till 11.000 Euro för stämplat märke. 
Under åren 1845-1850 gavs sammanlagt 12 kantonala frimärken ut. Vid 
den här tiden hade varje kanton sitt eget postväsen. 

 
De schweiziska frimärken som kom ut före 1849 är inte bara filatelistiskt intressanta. De är 
också mycket dyra. Frimärkena som gavs ut 1850-1852 är delvis mycket dyra.  
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Det schweiziska postväsendet 
Den 1 januari 1849 grundades det schweiziska postväsendet och 1850 gav Schweiz ut sina 
första frimärken.   

 

Det blev en övergångstid mellan 1849-1854. Man gav då ut åtta frimärken 
av vapentyp för lokalpost. Av de åtta märkena finns många olika 
varianter. Här ser vi Michel nr 5I eller Zumstein 13I 
Michel 2007 har prissatt märket till 1.500 Euro för stämplat märke.  
 
Zumsteinkatalogen är en schweizisk katalog med betydligt bättre 
beskrivningar än Michel. Zumstein har också givit ut en specialkatalog där 
olika varianter finns noggrant beskrivna.  

 
Helvetia 
De schweiziska frimärkena använder namnet Helvetia som landsnamn, vilket många inte vet 
varför.  Helvetia var i romerska riket det landområde där Schweiz nu ligger, bebott av vad 
romarna kallade helveter. Helvetia är också namnet på en kvinnlig nationspersonifikation av 
Schweiz. Motsvarigheten i Sverige är moder Svea. 
 
Sittande Helvetia 
Schweiz är ett land med fyra officiella språk: tyska, franska, italienska och rätoromanska. På 
den första serien med Sittande Helvetia saknas landsnamnet. 

 

1854 kom de första frimärkena ut med sittande Helvetia. Sittande Helvetia 
gavs ut i tre perioder. Valören namngavs på tre olika språk, franska. 
italienska och tyska. 
I Michel är detta frimärke prissatt till 70 Euro för stämplat märke.  

Frimärket trycktes i tre perioder. Den första perioden(1854-1855) är tryckt i München och 
Bern med en grön sidentråd. Under den andra perioden (1855) var det olika färger. Den tredje 
perioden (1857-1862) är tryckt med en grön sidentråd.  
 

 

Sittande Helvetia gavs ut åren 1862-1863 med ny teckning. Här användes 
för första gången användes republikens namn " Helvetia" på ett frimärke.  
Serien gavs ut vid tre tillfällen; 1862, 1867 och 1881. 
I Michel 2007 är detta frimärke (Mi 22) prissatt till 0,80 Euro för stämplat 
märke. Högvalörerna är däremot mycket dyra.  

Under tiden 1850-1950 användes 13 olika papperssorter. De finns inte beskriva i 
Michelkatalogen, men den Schweiziska Zumsteinkatalogen har bra beskrivningar. Fyra av 
dessa papperssorter är s.k. Faser-papper där papperet har små färgade trådar. Dessa kan vara  
blåa, röda, violetta eller svarta.  
 
Telegrafmärken och järnvägsmärken 

 

Många länder använde även telegrafmärken, så även i Schweiz. Den första 
serien gavs ut 1868/74 och en andra serie gavs ut 1877. Det här märket 
kommer från den tredje utgivningen 1881. Sammanlagt gavs det ut 19 
märken i dessa serier. Det har också givits ut märken för frankering av 
sändningar via Schweiziska järnvägen, SBB.  
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Lösenmärken 

 

Den första serien med lösenmärken gavs ut 1878. Här ser vi nr 1 med 
ramtyp I. Den fjärde serien hade samma utseende, men med blågrön 
nyans.  Den här typen av lösenmärken gavs ut i många varianter fram till 
1909. Lösenmärkena som gavs ut 1909-1937 hade andra teckningar. Den 
sista serien gavs ut 1938 

 
Kors över värdesköld 

 

1882 kom ett frimärke "Kors över värdesköld"  (Edsförbundets kors). 
Frimärket bestod av republikens vapen, "Eidgenössiges Kreuz"  med 
valören i en sköld.  
Märket gavs även ut 1867. Den första och andra serien hade kontrollmärke 
I. De skiljs åt genom de olika papperssorterna.  

 

Från 1862 till 1900 hade frimärkena ett 
kontrolltecken med det schweiziska vapnet i 
stället för vattenmärken. De första 
vattenmärkena kom 1906 och de är lätta att 
identifiera.  
Kontrolltecken I och II är lätta att skilja på. 
Kz I, den breda formen,  har en bredd på 
8,85 mm. Ovalen är bredare (0,8 mm) 
Kz II, den smala formen, har en bredd på 
8,5 mm. Ovalen är smalare (0,45). 

1894 kom den tredje versionen av "Edsförbundets kors"  

 

Denna serie skiljer sig främst genom kontrolltecknet. Här har märkena 
kontrolltecken II. Den första serien har vitt papper, medan denna och den 
andra serien har Faserpapper, d.v.s. papper med små färgade trådar. De är 
lätta att känna igen. 
En tredje version av serien gavs ut 1906. Den serien hade vattenmärke 1 
(kors). 

 
Stående Helvetia 
1882 gavs en ny serie ut med stående Helvetia. Serien gavs ut i sju olika versioner 

 

I olika tandnings- och pappersvarianter, olika nyanser och med 
kontrolltecken I och II. Serien gavs ut under åren 1882 -1904.  
Sex nya versioner gavs ut 1905-1907 med vattenmärke 1. 
Tre versioner gavs ut 1908-1940 utan vattenmärke men med olika 
papperssorter. 

Världspostföreningens 25 årsjubileum är 1900 

UPU grundades 15 september 1874 av Heinrich von Stephan (Preussen).  I konferensen 1874 
deltog 22 länder. Världspostföreningen är numera ett  fackorgan inom Förenta 
Nationerna (FN). Schweiz anslöt sig till UPU 1875-07-01 tillsammans med Tyskland, 
Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Ryssland. UPU har sitt 
säte i Bern, Schweiz. 
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För 25-årsjubileet av UPU:s bildande gav Schweiz ut ett frimärke i tre 
valörer. Märket trycktes med tre olika plattor. Bilden visar en allegorisk 
framställning med en kvinnogestalt, Helvetia med brev och vykort och 
telefonledningar samt en jordglob. Frimärket har ingen landsbeteckning 
som frimärkena annars hade från 1862. 
Märkets trycktes på tre olika plåtar. I Zumsteinkatalogen och 
Michelkatalogen  är skillnaderna ganska väl beskrivna. 

 
Tellkknabe 
Jag hoppas att känner till berättelsen om Wilhelm Tell. Wilhelm Tell är en uppdiktad 
schweizisk nationalhjälte. Endast nationalister påstår att han var en historisk person. Enligt 
sägnerna levde Tell i Bürglen i kanton Uri. 1291 bildades Edsförbundet mellan kantonerna 
Uri, Schwyz och Unterwalden, men habsburgska lantgrevar härskade i landet. Tell var känd 
för att vara en duktig skytt med armborstet. Habsburgarna hade tillsatt en ny fogde, Hermann 
Gessler. Han hade satte upp sin hatt på en påle och den skulle man hälsa på som en symbol 
för att man underkastade sig honom. Nu kom Wilhelm Tell och hans son Walter förbi pålen 
med hatten och Tell vägrade att buga för Gesslers hatt. Gessler beslöt att straffa honom direkt. 
Eftersom Tell var en skicklig skytt skulle han få bevisa det genom att träffa ett äpple som 
placerats på Walters huvud. Om Tell misslyckades skulle båda dö. Wilhelm tog upp två pilar 
och sköt den ena mot sin son. Naturligtvis lyckades han! Gessler frågade varför han tagit upp 
två pilar. Tell svarade att den andra pilen var  avsedd för Gessler om den första hade dödat 
sonen. Tell blev förstås kastad i fängelse, men han lyckades fly. Vid ett senare tillfälle sköt 
Tell fogden. Efter ett halvsekel med strider slöt edsförbundet och habsburgarna fred år 1389.  
(Sägnen om äppelskottet är av nordisk ursprung. Första gången dyker den upp i "Gesta 
Danorum (Danskarnas historia)" skriven kring 1200–1216). 
 

 

1907 gavs tre frimärken ut med Walter Tell, "Tellknabe", vilket betyder 
Tellpojken. Här ser vi Walter med armborstet och äpplet, genomborrat av 
pilen. 

 

1909 gavs frimärket ut med en ny teckning. 2 C-märket finns tre versioner 
där typ 1 har senan framför skaftet. Typ 2 ligger senan rätt, bakom skaftet 
och i typ 3 ligger senan bakom skaftet och texten är förbättrad.  Frimärket 
gavs även ut 1910 utan dessa varianter. 

 
Helvetia i bröstbild 

  

1907 gavs detta frimärke ut. "Helvetia Brustbild" 
Frimärket gavs även ut 1909 med en ny teckning 

1907 - typ I 1909 - typ II  
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Helvetia med svärd 

 

1908 gavs en serie "Helvetia med svärd" med 10 märken ut. Frimärken från 
den serien gavs även ut 1933 och 1940. De skiljs bland annat åt genom att de 
trycktes på olika papperssorter.  
 

 
Pro Juventute 

 

1913 gav det första välgörenhetsmärke ut. Frimärket gavs ut för att främja 
stiftelsen Pro Juventute som ursprungligen motarbetade tuberkulos bland 
barn och ungdom. Idag verkar den för stöd till barn och ungdom samt 
deras föräldrar. Märket kostade 10 Rappen, varav 5 Rappen gick till 
stiftelsen. Från och med 1915 gavs frimärken ut årligen 
 

 
Wilhelm Tell med armborst 

 

1914 gavs en serie "Tell i bröstbild " med fyra märken ut. Frimärken från 
serien gavs även ut åtta gånger under åren 1914-1942 . De kan skiljas åt 
genom de olika nyanserna. Papperssorterna var desamma på de olika 
utgivningarna.  

 
Landskap 1914 
1914 gavs en serie med tre frimärken ut med landskapsmotiv. Tre märken med högvalörer! 

   
Mythen, i förgrunden 
Schwyz och Brunnen 

Rütli Helvetia i Bernområdet. I bakgrunden 
Jungfrau 

1918 gav man ut 3-Franc märket i brunaktig karmin nyans 
 
Flygpost 

 

I juli 1919 bildades flygsällskapet "Schweizerische Gesellschaft für 
Lufttourismus" under ledning av Oskar Bider und Fritz Rihner i Zürich. 
Syftet med företaget var att få igång turistflyget med flygbåtar som flög från 
lufthamnen vid Zürichhorn vid Zürichsjön, samt i Genève, Ouchy, Luzern, 
och flera andra ställen.  

På så sätt kom även flygposten igång. Detta flygpostmärke gavs ut redan den 30 april 1919. 
Nya flygpostfrimärken gavs sedan ut 1923 och 1924. 
 
Fredsfördrag 1919 

 

Första världskriget avslutades med ett fredsfördrag 1919.  
Schweiz gav med anledning av detta ut tre frimärken. På det här 
märket lägger två soldater ner sina vapen och tar varandra i hand.  
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Världspostföreningen 50 år 

  

Den 9 oktober 1924 firade Världspostföreningen sitt 50-
årsjubilem. Med anledning av detta gav Schweiz ut två 
frimärken med huset där UPU bildades. Huset var ett 
s.k.Ständehaus där yngre personer i överklassen hade sina 
sammanträden. Serien var inte lika prålig som de svenska 
serierna som gavs ut samma år. 

 

1978 gav man ut frimärken med monumentalbyggnader 
inom ramen för CEPT.  Schweiz valde att ge ut ett 
frimärke med byggnaden där Världspostföreningen 
skapades. 

 
Utgivningar under åren 1924-1938  
Under perioden gavs i huvudsak ut frimärken för Pro Juventute, Flygpost samt ett antal 
jubileumsmärken. Några bruksserier gavs ut, bland annat en serie med Landskap. Det första 
frimärksblocket gavs ut 1934 för den nationella frimärksutställningen "Naba" i Zürich. 
 
Nedrusningskonferensen i Genève 1932 
Nationernas Förbund genomförde 1932-1934 en nedrusningskonferens i Genève.   

 

Konferensen var  ett försök av medlemsstaterna i NF samt USA och 
Sovjetunionen skulle verka för en nedrustning. Konferensen pågick under två 
år, men den avslutades inte formellt förrän i maj 1937. Schweiz gav ut en 
serie om 6 frimärken som minnesutgåva för konferensen. 

Samtalen var redan från början förenade med stora svårigheter och bröt i praktiken samman 
då Tyskland lämnade konferensen och Nationernas förbund 1933. 
 
Landsutställningen 1939 

 

Schweiziska landsutställningen 1939. 
Den schweiziska landsutställningen äger rum vart 25 år, med vissa 
undantag. Där visas industrins produkter och utställningen besöks 
av många människor. Naturligtvis gav schweiziska posten, PTT, ut 
frimärken inför arrangemanget. Det gavs ut tre märken i olika 
valörer. I det här fallet gav man ut en serie med tysk inskrift, en 
med fransk och en tredje med italiensk inskrift.  

 

Schweiziska landsutställningen 1964. 
25 år senare ägde landsutställningen rum i Lausanne. Jag besökte 
utställningen och den var både stor och intressant. Schweiziska 
posten  gav ut fyra frimärken 1963 med två olika motiv.  
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Pro Patria 

 

Stiftelsen PRO PATRIA är en patriotisk stiftelse som grundades 1909. De 
ekonomiska resurserna används främst för att stödja kulturprojekt, men 
också för sociala ändamål. 1940 började man ge ut välgörenhetsfrimärken 
där 5 Rappen gick till stiftelsen för varje sålt frimärke. Sedan 40-talet ges 
märken för Pro Patria ut varje år. Det här märket  illustrerar slaget vid 
Sempach. 
Slaget ägde rum den 9 juli 1386 mellan den österrikiske hertigen Leopold 
III armé och den lilla schweiziska Edsförbundets armé. Edsförbundets armé 
segrade och hertigen och åtskilliga av hans adelsmän stupade.  

Segern medförde att Edsförbundet äntligen blev självständigt från Habsburgarna. vid freden 
1389. 
 
Vapenstillestånd 1945 

 

De allierades totala seger över axelmakterna år 1945 avslutade 
kriget i Europa. Schweiz gav ut en serie med 13 frimärke för att 
fira freden.  

 
Teknik och landskap 

 

Serien Teknik och landskap gavs ut 1949. Det var ett av dessa 
märken som fick mig att börja samla på schweiziska frimärken. 
På det här frimärket ser vi ett kraftverk vid Verbois i kanton 
Genève. Serien består av 12 frimärken. 

Bland dessa märken hittar man flera filatelistiskt intressanta märken! 

 

Tête-bêche hittar man i flera valörer!  
Tête-bêche bland svenska märken är mycket ovanligt, 
men bland de schweiziska märkena hittar man ca 70 olika 
tête-bêche-par . Många frimärken förekommer också som 
SX-par. 

Mellansteg är en annan variant som man kan finna i den här serien. 

 

Man hittar också mellansteg med tête-
bêche. Mellansteg med cylindersiffra 
kan man också hitta. Man hittar även 
mellansteg i andra serier såsom 
Landskapsserien från 1936. 

 
Posthistoria och byggnadsminnen 

 

Serien Posthistoria och byggnadsminnen gavs ut mellan åren 1960-
1967. De fyra första märkena handlar om posthistoria. På 5-
Rappenmärket ser vi en postspringare (Standesläufer). Det här 
frimärket kommer från ett ark. Lansen har fyra streck bakom höger 
hand. 

Frimärkena med valörerna 5, 10, 20 och 50 Rappen trycktes både i ark och rullmärken för att 
fungera i frimärksautomater. Det är lätt att skilja på märken från ark eller en rulle. I 
Zumsteinkatalogen finns det bra beskrivningar där man kan se skillnaden mellan frimärken 
från ark och rullfrimärken.   
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10-Rappenmärket visar en budbärare från Schwyz. Frimärket kommer 
från ett ark då det har en punkt på lansspetsen. 

Hela serien trycktes från början på vanligt papper, men under åren 1963-1967 på 
fosforescerande papper. Det finns således fyra varianter på de ovan nämnda fyra märkena. 
Frimärke från ark eller rulle med vanligt papper och märke från ark eller rulle med 
fosforescerande papper. 

 

Det här känner vi igen från våra svenska 
bandfrimärken som använts i frimärksautomater. Det 
hände även i Schweiz att frimärkena klipptes fel i 
automaten. Även 10-rappenmärket kommer från en 
frimärksautomat då den saknar en punkt på lansens 
spets.  

 
Klassificering av de fyra frimärkena  
Michel och andra kataloger beskriver inte varianterna och därför visas här vad som framgår 
av Zumsteinkatalogen.  

  

Rullfrimärke för automat: Z355R 
Lansen har tre streck bakom höger hand, medan 
märken från ark har fyra streck bakom handen. 

  

Rullfrimärke för automat: Z356R 
Lansspetsen saknar  punkten, medan märken från ark 
har en tydlig punkt på spetsen 

  

Rullfrimärke för automat: Z358R 
Svansgördeln har 9 punkter längst ut till vänster, 
medan märket från ark har 10 punkter. 

 

 

Frimärke från ark: Z363A 
Fyllningen ovanför dörrbågen har tre streck, medan 
märket från rullar endast har två streck. 

Det finns flera varianter bland de senare frimärkena, men de varianter som beskrivits här är de 
mest iögonfallande varianterna. Vill man specialsamla schweiziska frimärken bör man skaffa 
en Zumsteinkatalog! 
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Tjänstefrimärken 

 

En serie om 15 tjänstefrimärken gavs ut 1918. Det var märken med 
Tellknabe, Sittande Helvetia och Wilhelm Tell med övertryckt text: 
"Industrielle Kriegswirtschaft". 1935 kom de första tjänstefrimärkena ut 
avsedda för den statliga verksamheten. Fram till 1950 gav man ut 75 
frimärken. Tjänstefrimärkena har övertrycket "Officiel". 

 
Frimärken för internationella organisationer 
Schweiz gav ut frimärken för flera internationella organisationer verksamma i Schweiz. Detta 
område är ett särskilt filatelistiskt samlingsområde.   
 
Nationernas Förbund 
De första frimärkena som gavs ut för en internationell organisation var frimärken avsedda för 
Nationernas förbund. 

 

De gavs ut under åren 1922-1946. Det handlar om bruksfrimärken som 
tryckts över med texten "Société des Nations". Ca 90 frimärken gavs ut. 
Utöver dessa frimärken gavs även ut märken för olika fackorgan inom 
Nationernas förbund och Förenta Nationerna. 

 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

 

Ordinarie schweiziska frimärken med övertryck med texten "S.D.N. 
Bureauinternational Travail" gavs ut under åren 1923-1944. Under den 
tiden gavs det ut 83 frimärken för ILO.  
Från år 1950 - 1994 gavs det ut 28 frimärken. Av dessa var en del 
schweiziska bruksfrimärken övertryckta med texten "Bureau International 
du Travail". 

Vissa märken hade särskilda motiv för ILO med samma text ingraverat i märkena. 
 
Internationella byrån för utbildning  

 

1944 utgavs frimärken för organisationen vars säte var i Genève. Det 
handlade om schweiziska bruksmärken övertryckta med texten "Courrier 
du Bureau International D'Education". Det gavs ut 21 frimärken innan 
byrån ombildades 1946. 

 
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) 

 

Byrån för utbildning ombildades 1945 till Unesco. Frimärkena som gavs 
ut 1948-1960.  Även dessa märken var övertryckta med texten "Courrier 
du Bureau International D'Education". Två serier gavs ut med särskild 
design för UNESCO. 
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Världshälsoorganisationen (WHO) 

 

De första frimärkena som gavs ut 1948-1950 bestod av schweiziska 
bruksfrimärken, övertryckta med texten "Organisation Mondiale de la 
SANTÉ". Serierna som gavs ut 1957, 1960 och 1995 hade en särskild 
design för WHO. Sammanlagt utgavs 40 märken för organisationen. 
 

 
 
Europeiska kontoret för FN i Genève 

 

De första frimärkena för kontoret gavs ur 1950. De 21 första märkena var 
schweiziska bruksfrimärken, men övertryckta med texten "NATIONS 
UNIES OFFICE EUROPÉE".  Flera serier gavs ut under åren 1955-1963. 
De hade en särskild design för FN:s kontor i Genève. 
 

 
FN:s flyktingorgan, UNHCR 
Åtta frimärken gavs ut för organisationen 1950. Frimärkena var schweiziska bruksfrimärken 
övertryckta med texten "ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LED RÉFUGIÉS" 
 
Meteorologiska världsorganisationen (WMO) 

 

Organisationen har sitt säte i Genève. Under åren 1956-1973 gavs det ut 
13 frimärken med särskild design för WMO.  
 

 
Världspostföreningen i Bern (UPU) 

 

Under åren 1957-2005 gav Schweiz ut 20 frimärken för organisationen 
med särskild design för UPU.  
 

 
Internationella teleunionen (UIT) 

 

Organisationen är en av de äldsta organisationerna under FN:s ram. Den 
bildades redan 1865 
Under åren 1958-2003 gav Schweiz ut 18 frimärken för organisationen 
med särskild design för UIT. 

 
World Intellectual Property Organization (WIPO),  

 

Organ under FN med säte i Genève. På tyska och franska förkortas 
organisationen OMPI. 
Under 1982 -1985 gav Schweiz ut fem frimärken för organisationen 
med e särskild design för WIPO. 
 

 
 
 



11 
 

Internationella Olympiska Kommittén (CIO/IOC) 

 

De första frimärkena för kommittén gavs ut år 2000. Fram till 2005 
gavs fem frimärken ut designade för den olympiska kommittén. Här 
ser vi det första frimärket. Det gavs ut i ett block tillsammans med 
ett 70 C-märke. 

 
Förenta nationerna 

 

1968 träffades ett avtal mellan PTT och FN:s postförvaltning i Genève 
om att frimärken som gavs ut för FN i Genève skulle ha schweizisk 
valuta. De första frimärkena gavs ut 1969 och utgivningen pågår 
fortfarande. 
 

 
Modern schweizisk filateli 
Många frimärken har tryckts hos det schweiziska företaget Courvoisier, men det har sålts 
2001 till ett franskt företag efter 70 års verksamhet. Idag trycks schweiziska frimärken vid 
olika tryckerier såsom: 
Joh. Enschedé, Haarlem, Netherlands. 
Gutenberg AG, Schaan, Liechtenstein 
Cartor Security Printing, La Loupe, France 
Giesecke & Devrient, Leipzig, Germany 
 
Motiven under 2000-talet har varit utmärkta. De har också var ganska fantasifulla! 

 
Det här märket med bläckfisken Ammonodidea gavs ut 2015. Schweiziska frimärken består 
både av klistermärken och självklistrande märken. Man kan ofta inte se på ett postfriskt märke 
om det är självklistrande eftersom klistret kan gömt bakom ett skyddande plaststycke som 
man inte kan se på frimärkets framsida. 
 
Litteratur 
Zumstein har en specialkatalog över de schweiziska frimärkena. Den är mycket bra och är 
egentligen en handbok som varje Schweizsamlare borde skaffa sig. Någon sådan katalog har 
vi inte över svenska frimärken.  


