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Viktig Information om Lantbrevbärarstämplar. 

SDB har nu uppdaterats med alla Lantbrevbärarstämplar. 

För att få mer korrekt information om perioder och avstämplingar – Läs nedanstående!  

 

LANTBREVBÄRARPOST 1 och 2 

I Postalkatalogen ser man under rubriken Period: År från och med – År till och med. 

Förmodligen kan dessa årtal vara den tid som stämplarna borde ha använts enl. postala cirkulär. 

I SDB står det 4 kryss efter årtalet, detta innebär att stämpelavtryck ännu inte har uppdaterats på 

resp. stämpel i SDB. När en stämpel uppdateras t ex mellan 2 årtal har man under övrig information 

angett datumet. Någon uppdatering har inte skett i datumkolumnen, skulle däremot 

stämpelavtrycket vara på första eller sista årtal har en uppdatering skett. 

Exemel 1: Stämpelavtryck är uppdaterat för LBB-Linjen för en ort med stämpeldatering 1895-07-01 

där ”Datum tidigast kända” är angiven till 1890-xx-xx, och ”Datum senast kända” är 1999-xx-xx. Här 

har man angett i övrig information 1895-07-01, samt uppdaterat en bild i SDB. 

Exemel 2: Stämpelavtryck är uppdaterat för LBB-Linjen för en ort med stämpeldatering 1895-07-01 

där ”Datum tidigast kända” är angiven till 1890-xx-xx, och ”Datum senast kända” är 1995-xx-xx. Här 

har man angett i fältet ”Datum senast kända” 1895-07-01. 

 

 

REKTANGULÄRA OCH KVADRATISKA LANTBREVBÄRARSTÄMPLAR 

Stor osäkerhet råder inom dessa stämplar, här finns mycket som kommer att uppdates framöver 

med nya datum. För dessa stämplar är det ofta funna stämpelavtryck som har gett uppdatering i 

fälten: ”Datum tidigast kända” och ”Datum senast kända” I Postalkatalogen står det dessutom hela 

datum. 

 

 

MODERNA LANTBREVBÄRARSTÄMPLAR Nst 60, 61 och 64 

Dessa LBB-stämplar har bearbetats under många år. Bernt Ling har gjort ett omfattande arbete med 

att delge Postalkotalogen med uppgifter, dock har inte Postalkatalogen med hela datum, utan bara 

årtal. En uppdatering har skett i SDB av hela datum där det finns bekräftade stämpelavtryck. När det 

står 4 kryss efter årtalet, har inte hela dateringen framgått i stämpeln. 

För dessa stämplar är det kända datum som har gett information om användningstiden för perioden. 

När det gäller Nst 64, de moderna LBB-stämplarna, som har använts i början av år 2000, saknas 

mycket data. Vi hoppas på att landets stämpelsamlare kan hjälpa till med mer information om 

datumangivelser.  
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Finns nu i SDB. 

Stämpel typer som använts är följande enligt bilderna. 

Bild 1 är en normalstämpel typ 14 

Bild 2 är en normalstämpel typ 29 

Bild 3 är en normalstämpel typ 33 
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