
Poststationen i Helenelund 
Bo Dahlner 
 
Sollentuna fick under 1900-talet 8 postanstalter och jag har i tidigare nummer av 
Hembygdsfilatelisten beskrivit Rotebro och Turebergs poststationer. I den här artikeln 
beskriver jag posten i Helenelund som blev Sollentunas fjärde poststation. Här hade man 
öppnat en anhaltsstation år 1922 efter krav från befolkningen i det framväxande villaområdet. 
De förde frågan ända upp till regeringsnivå, men någon poststation fick inte Helenelund 
förrän den 1 juni 1927. Den första poststationen inrättades i en villa vid Eriksbergsvägen, ca 
500 meter från anhaltsstationen. Poststationen hade inte något samband med stationen annat 
än att posten anlände och avlämnades på anhalten. I mitten av 1930-talet flyttades posten till 
en villa på Anhaltsvägen 1 som låg strax intill stationen.  

 
Helenelunds järnvägsstation så som den såg ut fram till 1937 då den byggdes om. Den främre 
byggnaden är stationsbyggnaden och bakom denna, på andra sidan järnvägen, finns ett 
tvåplanshus  där Helenelunds poststation på Anhaltsvägen 1 låg från mitten av 30-talet till 
slutet av 40-talet. 
 
När sedan husen utmed Åkervägen blivit klara på 1940-talet flyttades posten till Stationsplan, 
Åkervägen 4, intill järnvägsstationen. Poststationen upphöjdes till postexpedition den 1 mars 
1949. Stämpeln HELENELUND användes under tiden 1 juni 1927 – 31 december 1951. 
Därefter fick posten benämningen Sollentuna 2. År 1971 stod det nya Helenelunds centrum 
klart och då flyttade posten från Stationsplan till centrum. Stämpeln med texten Sollentuna 2 
användes fram till 2000-06-30, då man övergick till en ny stämpel med texten Sollentuna utan 
siffra, en s.k. normalstämpel 64. Någon gång i slutet av 1990-talet eller i början av 2000-talet 
blev posten i Helenelund en Post i butik. 
 



 
Posten på Stationsplan, Åkervägen 4, var en trevligt inredd post.  
 
I södra Helenelund låg gårdarna Silverdal, Tegelhagen, Kasby, Margreteborg och Rådan vilka 
alla tillhörde till Spånga före 1949. Posten till dessa gårdar gick över Ulriksdal åtminstone 
fram till 1949. Att posten gick över Ulriksdal var naturligt eftersom det i Ulriksdal fanns en 
poststation redan 1866. 
 

 
Kortbrev till Carl Dahlner i Silverdal som gick via Ulriksdal. 

 
 



 
Sistadagsbrev från Helenelund 

Sistadagsstämplar är trevligt att samla på liksom Värdepostbrev. Här är ett värdepostbrev som 
är avstämplat sista dagen då stämpeln Helenelund användes den 31 december 1951. Stämpeln 
är av typ N 59cA. 
 
Postens benämning Period Senare ändrad till 
Helenelund 1927-06-01—1951-12-31 Sollentuna 2 
Sollentuna 2 (Helenelund) 1952-01-01—2000-06-30  Sollentuna 
Idag finns inget postombud i Helenelund. Det närmaste ombudet finns i Sollentuna Centrum. 
 
Postens benämning Poststation, postexpedition (pst, pxp) Period 
Helenelund  pst  1927-06-01 – 1949-02-28 
Helenelund pxp  1949-03-01 – 1951-12-31 
Sollentuna 2 pxp  1952-01-01 – 2000-06-30  
 
Hur många stämpeltyper som använts i Helenelund vet jag inte, men åtminstone följande är 
kända:  
Postens benämning Normalstämplar 
Helenelund N58v, 59b (2), 59cA(2) 
Sollentuna 2 N59b, 59cA, 59cB, 59cC, 59G, 60A, 60B, 60C 
 
Några normalstämplar från Helenelund resp. Sollentuna 2 
 

 

  

 
Nst 58v Nst 59b Nst 59ca Nst 60B 



 


