Här förstorar eller ↑ minskar du texten

N O R M A L S T Ä M P E L 64
En stämpel som finns i olika typer och utföranden.
Poststämpeln tillkom i slutet av 1990 och är ännu i bruk.
En stativstämpel som är den vanligaste förekommande.
Stämpeln finns även som en handstämpel med trähandtag.
Bottenplattan är i gummi på dom allra flesta stämplarna.
Till Frimärkets dag 2016 och framåt tillverkades en speciell stämpel
för medverkande lokala klubbar.
Den stämpeln är en stativstämpel med bottenplatta i stål.

Lite förkortningar som användes:
Ns/ Nst = Normalstämpel
64G = Gummistämpel
64P = Posten
64PN = PostNord
64PN-Filateli.
PC = Postcenter
R /Rs = Rullstämpel av hand modell.

Här en handrull stämpel som är noterad allmänt som 64Rs.
Och får utgöra huvudtyp.
Här med vågrätt datumföljd.

Umeå stämpeln finns också med littera A. B. C. D.

Och den finnsäven med lodrätt/tvärställd datumföljd.

_______________________________________________

Normalstämpel 64
(Har 8 årtalssiffror med streck emellan)
Det förekommer en hel del olika utförande som noteras som
undertyper och får egna typ. nummer i Stämpeldatabasen.
Under dom olika Postorterna i databasen SDB framgår det vad som är känt av
olika typer och utseende.
Det finns olika diameter från 25 - 30 mm.
Texthöjden kan variera.
Dateringslängden varierar från 15 - 18 mm.
Dateringslängden och då är det viktigt att man skiljer på 64P och 64G.
De skiljer sig såtillvida att 64P har en dateringslängd på 18 mm medan 64G
sträcker sig över 15-16 mm. Genom att mäta längden kan man även
bestämma vilken typ man äger. En annan skillnad är ju att avstånden mellan
dag - månad - år är längre i 64P och kortare i 64G.
Se bilden hur måttet tages.

Det finns 4 grundtyper just nu kända.
G64P Gummistämpel med texten POSTEN + Postorten.
G64PN Gummistämpel med texten POSTNORD + Postorten.

N64PN - Filateli Med bottenplattan i stål texten POSTNORD + postorten.
N64P En stativstämpel med bottenplatta i stål POSTEN + Postorten.

Olika littera under ortsnamnet eller i underkant finns.

Här syns lite olika utförande på 64 stämpeln

Ortsnamnet överst och underst i stämpel förekommer.

________________________________________________

Olika texter och littera i underkant.
_______________________________________________

Handstämpel med skaft i trä och botten plattan i gummi.
Användnings område är för klumpförsändelser.
_______________________________________________

Det förekommer även stämplar där postorten inte finns angiven.

HALLONBERGEN - En stadsdel i Sundbyberg
SVEAVÄGEN 31 - Stockholm.

LBB - Är en lantbrevbärare stämpel.
____________________________________________

Olofström med stora årtalssiffror.
___________________________________________

__
64P Linköping P är ca 30 mm och variant i lila färg.

POSTNORDS POSTSTÄMPLAR

Här en stativstämpel med bottenplattan i stål.
Speciellt framtagen till frimärkets dag 2016-03-18
Ett 75 tal orter fick denna stämpeln.
__________________________________________________

Gummist
Gummistämpel med Postnord överst, finns även med
ortsnamnet överst = omvända stämplar.
Förslag utarbetat av
Erik Idhult - Nils Ivar Johansson - Rickard Sjögren

