
Svenska Postens moderna metallstämplar från 1996 
Del 3 

Här kommer avslutningen av presentationen av de moderna metallstämplarna. Del 1 fanns i Filatelisten 3-
2010 och behandlade allmän information om terminalerna och stämplarna samt stämplarna från 
terminalerna i Alvesta, Borlänge och Göteborg. Del 2 i Filatelisten 4-2010 behandlade stämplarna från 
terminalerna i Hässleholm, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö samt Stockholmsterminalerna. 
Nu avslutas det hela med Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås och Östersund. 
 
Sundsvall Postterminal (H) 
 
Bildmotiv för typ I: Skvader 
Bildmotiv för typerna II och IV: Höga Kusten-
bron 
 
Sundsvall har haft flera varianter varav några 
visas nedan. 
 

 
Sundsvall typ II med texten i stämpeln upp och 

ned! 
 

 
Sundsvall typ IV med datum 2000 4 07! 

 
Trollhättan Postterminal (S) 
 
Bildmotiv för typerna I och II: Trollhättefallen 
 
Trollhättan upphörde som serviceterminal i slutet 
av 1999. 
 

 
Trollhättan typ II 96 10 24 

Umeå Postterminal (H) 
 
Bildmotiv för typ I: Renhuvud från Västerbottens 
länsvapen 
Bildmotiv för typerna II och IV: Guldtacka och 
Parabol 
 

 
Umeå typ II med omvänt datum 15 2 99 

 
Uppsala Postterminal (H) 
 
Bildmotiv för typerna I, II, IV och V: Uppsala 
Domkyrka i två olika former. 
 

 
Uppsala 1P typ I med datumformat -6.3.97 och 

littera * G * 
 

 
Uppsala typ II med datum 2006.12.21 och 

passande röd stämpel 
Inte med i A. Nordins katalog 

 



Visby Postterminal (S) 
 
Bildmotiv för typerna I, II och IV: Visby Ring-
mur 
 
Visby Postterminal i stängde i juni 2003. 
 

 
Visby typ II 97 08 25 

 
Västerås Postterminal (H) 
 
Bildmotiv för typ I: Skrapan, Västerås 
Bildmotiv för typ II: Närkes, Västmanlands och 
Värmlands Landskapsvapen 
Bildmotiv för typ IV: Västerås Domkyrka och 
Örebro Slott 
 
Västerås är den terminal som haft flest motiv, 3 st 
och den enda utan rundade hörn (typ IV). 
 

 
Teststämpel för Västerås typ I 96 05 01 

 

 
Västerås typ IV med fyrkantig bild 2004 12 12 

 
Östersund Postterminal (S) 
 
Bildmotiv för typerna I, II och IV: Älghuvud från 
Östersunds stadsvapen 

Östersund Postterminal lades ner i juli 2003. 
 

 
Östersund typ IV med lila stämpel 2003 01 20. 

Inte med i A. Nordins katalog 
 
Epilog 
 
Vintern 2009 testade Posten en ny maskin, ABT,  
i Karlstad, som påminner mycket om en inkjet-
stämpel men tunnare linjer. Vi får se om den 
dyker upp på fler ställen. 
 

 
Karlstad 2009-02-11. Finns även med fyllda horn 
 
Rättelse 
 
Hässleholm, som presenterades i del 2, har slutat 
att stämpla med Snapphanen enligt välunderättad 
källa. 
 
Slutord 
 
Det här har varit en inblick i vad man kan samla 
på inom den moderna filatelin. Hoppas att denna 
presentation inspirerar fler att samla på ultra-
modern filateli och dokumentera nutidshistoria. 
Postverket självt gör det inte. Det finns fler 
varianter än de som jag visat i denna korta 
presentation. Har ni själva hittat varianter, hör 
gärna av er, så att vi kan få en bättre bild av vad 
som finns. 
 
Även om man inte tycker om dessa metall-
stämplar så hör dom ju hemma i hembygds-
samlingar och vissa kan även passa in i en 
motivsamling. 
 
Lennart Weirell 


