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Tariefperiode 7: 20 juni 1992 – 15 november 1992 
 

 binnenlandse brief binnenlandse R-brief internationale brief internationale R-brief 

16-03-1992 – 20-06-1992 1 roebel 10 roebel 20 roebel
1
 

40 roebel
2
 

30 roebel
1
 

50 roebel
2
 

20-06-1992 – 15-11-1992 10 senti 1 kroon 2 kroon
1
 

4 kroon
2
 

3 kroon
1
 

5 kroon
2
 

1. Europa, de VS en Canada 
2. andere landen 
 
Op 20 juni 1992 was het zo ver: de nieuwe Estlandse kroon werd ingevoerd (afbeeldingen 28 en 29). Het 
muntgeld kwam beschikbaar als muntjes van 5, 10, 20 en 50 senti en 
1 en 5 kroon, het papiergeld als biljetten van 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 
en 500 kroon. De muntjes van 5 senti en de biljetten van 1 kroon zijn 
inmiddels uit de circulatie genomen, terwijl het muntje van 5 kroon en 
het biljet van 50 kroon weinig worden gebruikt. 
De bevolking kon de roebels inwisselen tegen kronen tegen een 
koers van 10 roebel voor een kroon. Wie het bovenstaande staatje 
bestudeert, zal zien dat de posttarieven niet echt veranderden.     

Afbeelding 28. Voor- en achterkant  
van de nieuwe Estlandse kroon. 

 
Afbeelding 29. ‘Vanaf vandaag Estlands geld in omloop’ 
– dat zegt deze envelop. Het speciale stempel heeft 
dezelfde tekst. De postzegel (ter waarde van 10 senti) is 
afgestempeld met een ‘gewoon’ stempel Tallinn van 
20 juni 1992. 
 
 
De Estlandse kroon werd gekoppeld aan de Duitse 
mark (1 mark = 8 kroon). Inmiddels is de kroon 
gekoppeld aan de euro (1 euro = 15.64664 kroon). 
De zegels met de lettercodes bleven voorlopig de 
meestgebruikte frankeerzegels. De P.P. E-zegel was nu 
10 senti waard, de P.P. R-zegel 1 kroon, enzovoort. 
In deze tariefperiode heeft Estland maar twee series 
postzegels met een nominale waarde uitgegeven en 
verder alleen maar zegels met een lettercode: nieuwe oplagen van de P.P. E-, P.P. I- en P.P. A-zegels en later 
drie zegels met de code P.P. X (afbeeldingen 30 en 31). Die zegel stond net als de P.P. E-zegel voor het 
binnenlandse brieftarief van 10 senti. De P.P. E-zegel bleef overigens gewoon geldig. 
 

  
Afbeelding 30. Lokale brief in Tallinn, 21 september 
1992. Op de achterkant aankomststempel van 
Tallinn 8, 22 september 1992. De brief is voorzien 
van een zegel met code P.P.X van de eerste oplaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 31. Aangetekende brief van Tallinn naar 
Laagri, 25 september 1992. Op die datum kwam de 
postzegel uit die hier in tienvoud op de envelop is 
geplakt, met de code P.P. X. Het binnenlands tarief, 
waarvoor deze zegel bedoeld was, bedroeg toen 
10 senti; het tarief voor een aangetekende brief 
bedroeg het tienvoudige. De zegels zijn vernietigd 
met het eerstedagstempel. Op de achterkant 
aankomststempel Laagri van 28 september 1992. 
Dit is de tweede oplaag van de P.P. X-zegel, die net 
weer iets anders is gekleurd dan de eerste van 
afbeelding 30. Ik laat de derde oplaag niet zien, 
maar die heeft weer een andere tint. 


