Här förstorar eller ↑ minskar du texten

EXPEDITIONS STÄMPLAR
NYTT
Stämplar som använts av Postverket för internt bruk på blanketter mm.
Stämpeln var ej avsedd för makulering av frimärken, men undantag finns.
Det finns en stor mängd i olika utföranden.
Stämplarna är i metall eller gummi.
Finns i olika färger som svarta / lilla / röda mm.
Här gör SDB ett försök att sätta ett normalstämpel nummer.
Här nedan lite bilder på hur stämplarna ser ut.

Nst. 170
Dubbel Cirkulär ram
Finns med text upptill/nertill/övre fält/undre fält

Nst. 171
Dubbel Cirkulär ram
Finns med text upptill/nertill/övre fält/undre fält
Med band i cirkel

.

Nst. 172
Dubbel Cirkulär ram
Finns med text upptill/nertill/övre fält/undre fält
Med band i cirkel

Nst. 174
Oval stämpel med enkel ram.
Finns med text upptill/nertill/övre fält/undre fält

….

….

Nst 175
Oval med dubbel ram.
Finns med text upptill/nertill/övre fält/undre fält

….

….

Nst 176
Med text i inre ovala cirkeln.

….

….

Nst 178
Text i olika antal rader och utan ram.

….

Nst 180
Rektangulärt format med ram och olika texter.
Nst 180 till lämpas redan på LBB -lantbrevbärare stämplarna.

….

….

____________________________________________________

Nst 181
Kvadrat format med ram och olika texter.
Nst 181 till lämpas redan på LBB -lantbrevbärare stämplarna.

….

….

Nst 184
Tre rader; har "band" längs en eller två sidor
Är en kassa stämpel och har använts på I-journalerna.

………..…

Nst 184
Stämpel använd på Postgirot och avser betalningshandling.

NYA NORMALSTÄMPLAR
Nst. 67
Behovet av nya stämpelnummer har framkommit sedan det tillkommit nya Poststämplar.
Här är den senaste som nu fått Nst 67
Stämpeln är en stativstämpel med stämpel plattan i gummi.
Finns på ett fåtal orter hitten tills på följande:

Alvesta - Jönköping - Sölvesborg

OBS längst ner på dokumentet läser du om senaste nytt för MSK / BSS.

MASKINSTÄMPLAR i METALL
Metall stämpeln sitter i en vals som under relativt hårt tryck
Påför stämpelfärgen till frimärket.

M S K 940
Rektangel med runda hörn med olika bilder i rektangeln
Posten överst - Malmö underst = Typ. 1
Posten överst - Sverige underst = Typ. 2

Typ.1
________________________________________

Typ.2
________________________________________
(Bilderna är från Malmö Postterminal)
Stämpeltypen förre kommer på 19 olika Post terminaler i landet.
Finns på följande Postterminaler.
Alvesta - Borlänge - Göteborg - Hässleholm - Stockholm Klara - Karlstad
Luleå - Malmö - Norrköping - Nässjö - Sundsvall - Trollhättan
Tomteboda - Umeå - Uppsala - Visby - Västerås - Årsta – Östersund

M S K 941
Rektangel med runda hörn 5 korta streck
cirkel krönt Posthorn - datum under.
Bild motivet i rektangeln är olika för Postterminalerna.

(Bilden är från Malmö Postterminal)
Stämpeltypen förre kommer på 19 olika Post terminaler i landet.
Alvesta - Borlänge - Göteborg - Hässleholm - Stockholm Klara - Karlstad
Luleå - Malmö - Norrköping - Nässjö - Sundsvall - Trollhättan
Tomteboda - Umeå - Uppsala - Visby - Västerås - Årsta - Östersund

______________________________________

INKJET BLÄCKSTRÅLESTÄMPLAR
B S S

300- 305

Lite info och förklaringar
BSS - Bläckstrålemakulering Inkjet.
Bläckstrålemakuleringen finns inte som en stämpel i verkligheten utan är ett
Datorprogram som dirigerar ut stämpelfärgen till märket i lämplig form.
Färgen sprutas ut som små punkter.
(IRM och SRM maskiner av Siemens fabrikat)
Bläckstråle stämplarna har inte varit åsatta några nummer tidigare.
Vi gör här et försök att använda 300 serien för detta.
Under varje BSS nummer finns olika typer och utföranden.

B S S

3 0 0 Typ. 1

En Tillfällighetsstämpel för EU 2001

B S S

3 0 1 Typ. 1

Rektangel med raka hörn - cirkel 16 mm. med krönt Posthorn - datum under.
Bild motivet i rektangel är olika på Postterminalerna i övriga landet.

______________________________________
B S S

302

Bild - 5 våglinje - krönt Posthorn - datum under.
Bild motivet till vänster är olika på Postterminalerna i övriga landet.

______________________________________
B S S

3 0 3 Typ. 1

8 punkter - bild motiv - cirkel 16 mm. med krönt Posthorn - datum under cirkeln.
Bild motivet är olika på Postterminalerna i övriga landet.

______________________________________

B S S

3 0 4 Typ. 3

8 punkter - bild motiv - cirkel 13 mm.4 våglinjer krönt Posthorn - Malmö under cirkeln.
Bild motivet är olika på Postterminalerna i övriga landet.

______________________________________
B S S

3 0 5 Typ. 2

8 punkter - bild motiv - cirkel 15mm. med krönt Posthorn - ortsnamn/datum under.
Bild motivet är olika på Postterminalerna i övriga landet.

______________________________________

P O S T N O R D
B S S 350
4 våglinjer - cirkel 23 mm - Postnord - datum i mitten - ortsnamnet under. Typ. 1
Finns med varianter då med text/bild förre våglinjen.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk.

___________________________________________________________________
Kan även ha cirkel med krönt posthorn och POSTNORD förre våglinjen. Typ. 2
Finns med varianter då med text/bild förre våglinjen.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk.

___________________________________________________________________

4 långa våglinjer - cirkel 23 mm - Postnord - datum i mitten - ortsnamnet under. Typ. 3

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten mm.
___________________________________________________________________

B S S 351
PostNord - ortsnamn och datum inne bland svävande romber i olika antal. Typ. 1

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar.
____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum åt vänster under - svävande romber . Typ. 2

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk.

PostNord - ortsnamn och datum bland svävande romber . Typ. 3

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar.
____________________________________________________________________

B S S 352
PostNord - ortsnamn och datum under - svävande romber i olika antal. Typ. 1

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar.
____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum åt vänster under - svävande romber i olika antal. Typ. 2

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar

.

PostNord - ortsnamn och datum under - svävande romber i olika antal. Typ. 3

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar

.

____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum till vänster - svävande romber i olika antal. Typ. 4

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar

.

____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum till vänster - svävande romber i olika antal. Typ. 5

Finns med varianter då med text/bild förre våglinjerna.
Visst finns tomten - Gott Nytt År - Glad Påsk - Glad Sommar - Vägen Hem
____________________________________________________________________

SENASTE NYTT
B S S 352
PostNord - ortsnamn och datum till vänster - Paket God jul 2018
Har använts på landets Postterminaler under december 2018

Finns med 2 eller 3 paket i rad.
____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum till vänster - 4 ljus GOD JUL.
Har använts på landets Postterminaler under december 2019

____________________________________________________________________
PostNord - ortsnamn och datum till vänster - Vågor Gott Nytt År 2020.
Har använts på landets Postterminaler under december 2019

____________________________________________________________________

PostNord - ortsnamn och datum till vänster - Vågor Gott Nytt År 2019.
Har använts på landets Postterminaler under april 2019

Webbsidan uppdaterad oktober 2021
Nils Ivar Johansson SDB.
Du som tittar på BSS- Bläckstrålestämplarna hittar nog andra typer, nya datum mm.
Vi på SDB tar tacksamt emot fler uppgifter.
Skriv till:
uppdateringar@telia.com
____________________________________________________________________
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