
Tidiga avstämplingar
på ordinarie frimärken

1855-1911
A v Robert Mattson

Det har sedan årtionden funn its ett stort in-
tresse för att samla både ostämplade och
stämplade svenska frimärken . Under senare
år har in tresset ökat för stämplade frimär-
ken . Man söker ofta tydliga stämpelavtryck
och strävar också efter att leta reda på exem-
plar där stämplarna är så centralt placerade
på frimärkena som möjligt. Tidiga avtryck
är mycket åtråvärda och helst då slagna så
nära frimärkets utgivningsdag som möjligt.

Fram till 1932 var samlarn a hänvisade till
tidiga stämpelavtryck på frimärken eller
möjligen brev. Då började Postverket att ge
ut s.k. förstadagsbrev (FD C) med början
den 1 novemb er 1932, dä frimärkena i serien
Lutzen gavs ut. Vid detta tillfälle togs en
speciell förstadagsstämpel fram vid P.F.F.S.
dvs. Postverkets Frankoteckensexpedition
För Samlare. Denna expedition hade sina
första lokaler på bottenplanet i dagens Post-
museum och in ledde sin verksamhet i janu-
ari 1928.

Det tidiga samlandet

Tidigare, pa 18oo-talet, fanns inget intresse
för förstadagsstämplade frim ärken . Samlan-
det var av en helt annan natur. Frim ärken
skulle helst vara stämplade men då endast
med en kvartsstämpel så att motivet in te
skymdes för mycket. Själva stämpeln var
mer eller mindre oin tressant i sammanhang-
et.

Under hela 18oo-talet var frimärkssaml ar-
na också oftast s.k. generalsamlare, dvs. de
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Han är webbansvarig vid Postmuseum.

Sedan 2 0 0 3 är han vice ordförande i
Postmusei Vänner. Mattson har tidigare

medverkat med flera artiklar bl.a. i Postryttaren

och i filatel ihandboken Oscarsperiodens

fri märken 1885-19n1. Han är ocksa medlem i
Sveriges Filatel ist-Förbunds expertråd.

samlade hela världens frimärken . Detta var
ju inte så egendomligt eftersom mängden
utgivna frimärken och antalet frimärksutgi-
vande länder var förhållandevis få. Ett ex-
empel på hur en generalsamling kunde se ut
är ett av världens äldsta utgivna frimärksal-
bum som kom ut i juni 1862. Det utg avs i
Paris av A. Lenegre. Albumet trycktes pa
engelska, franska och tyska. Det var också
försett m ed kartor av Justin Lallier. Postmu-
seums album är av den andra utgåvan från
januari 1863. Albumet är un ikt eftersom en
hel del frimärken fortfarande finns kvar.

Vi kan se att album tillverkaren hade valt
att presen tera valörerna lite annorlunda än
vad vi är vana vid idag - den högsta fri-
märksvalören i en serie till vänster och den
lägsta till höger. De förtryckta rutorna var
små vilket medförde att samlaren fick klip-
pa av en del frimärkständer för att frimärke-
na sku lle få p lats. Vid den här tiden saknade
tandn ingen betydelse för de flesta så det var
ingen större uppoffring. Kvalitetskraven var
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Sida u r frim ärksalbum, u tgivet av A. Lenegre, Paris. A ndra utgåvan från januari 1863.

Page from stamp album , pub lished by A. Lenegre , Paris. Second ed ition , J anuary 1863.

för övrigt också små vid den här tiden . Man
samlade endast för att fylla albumets luckor.
Det var frimärksmotivet som var viktigt. För
övrigt kan man notera att vissa valörer tydli-
gen har varit svåra att få tag på som t.ex. de
svenska 3 och 24 skilling banco, eftersom de
lyser med sin frånvaro i albumet. Vid den
här tiden fanns det inga frimärksaffarer utan
samlarna fick förlita sig på släktingars och
vänners korrespondenser och naturligtvis
byte samlare emellan . Vissa frimärksvalörer
var det då hopplöst att finna.

I Tidning f ör frimärksamlare frän är 1892
presen teras styrelsen i Frim ärksaml are-För-
eningen i Stockholm . I den utförliga p resen-
tationen beskrivs också vad styrelsemedlem-
marna samlade på. Samtliga var eller hade
varit generalsamlare. En av styrelsemedlem-
marna samlade dessutom på lokal- och järn-
vägsfraktmärken .

De första stämpelsamlarna

Trots att vackert stämplade svenska frimär-
ken med en hel cen tralt placerad stämpel
in te samlades finns det förstadagsstämplade
frimärken bevarade frän 18oo-talet. Att fri-
märken från detta århundrade oftast har en
mer eller mindre hel stämpel beror på flera
orsaker. En är att när de första frimärkena
gavs ut är 1855 anmodade Generalpoststyrel-
sen postmästarna att se till att datum och
årtalssiffror alltid skulle vara syn liga på varje
frimärke vid makulering. Den regeln var
in te så svår att efterleva, åtminstone under
18oo-talet, eftersom postmängden var rela-
tivt liten . En annan är att postmästaren eller
hans biträde postskrivaren hade tid att be-
handla försändelserna ganska omsorgsfullt,
åtminstone vid de mindre postkon toren .

Mot bakgrund av dessa gynnsamma för-
hållanden för stämpelsamlare är det märk-
ligt att det endast var en handfull filatelister
som ägnade sig åt detta samlingsområde
kring förra sekelskiftet. I den handbok som
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Sida ur Astley Levins album med poststämplar från svenska postanstalter från perioden 1855-19 10 .

Page from Astley Levin's album with postmarks from Swedish post offices from 1855-19 10 .
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gavs ut över de svenska frankotecknen vid
frimärkenas o -ärsjubileum 19o5 behandlas
makuleringsstämplarna mycket kortfattat
och översiktl igt - detta trots att boken
inom andra avsn itt är utomorden tligt detal-
jerad och uttömmande. Sålunda var littera-
turen om de svenska stämplarna länge ma-
ger. In te ens i fackpressen togs de upp till
behandling annat än undan tagsvis. O ch när
det skedde var det oftast med en tidstypisk
slagsida för det kur iösa, det nyckfullt avvi-
kande.

Pionjären bland stämpelsamlare 1

Sverige var Wilhelm Wennberg, fader till
den kände frimärkshandlaren H arry Wenn -
berg. H an var generalsamlare i tidens anda.
Ar 1862 började han specialisera sig pa att
metodiskt samla alla svenska ortsstämplar.
Efter mer än 30 år omfattade samlingen ca.
8.000 exemplar. Så småningom, ett par år
efter hans död 1893, ställdes delar av sam-
lingen ut på postvärdeteckenmuseet i Stock-
holm .

En annan av pionjärerna var Astley Le-
vin som inledde sitt stämpelsamlande om-
kring 191o. H an bestämde sig för att söka f
tag på ett stämpelavtryck, oberoende av vil-
ket slags frimärke det fanns på, från varje
svensk postanstalt under varje år den varit
öppen frän 18s5 till 191o. Detta var förstäs en
orealistisk målsättning och trots att Levin
hade mängder av eget material och tillgång
till samlarkollegors och handlares förråd
kunde den naturligtvis in te uppfyllas hund-
raprocentigt. I stort uppslagna annonser i
191o-talets Svensk Filatelistisk Tidskrifi sökte
Levin efter särskilt ovanliga stämpelavtryck,
främst från mindre orter under skilling ban-
co-perioden 1855-1858. Atm inston e 4 skilling
banco-valören var då ännu något av ett
massvarefrimärke och lucka efter lucka kun-
de fyllas i de stora album som Levin hade
specialbeställt för sina samlingar. Albumens
huvuddel omfattade ortsstämplar från alla
postanstalter, sam tida eller nedlagda. Men
dessutom fanns utrymme för ångbåts-
stämplar, järnvägsstämplar och lan tbrev-
bärarstämplar. Särskilt in tresse visade Levin
för Stockholm s vildvuxna flora av postala
stämplar. H ans samlade rön om dessa pre-

sen terades är 1918 i boken "Stockholms post-
stämplar 1686-1910".

En annan tidig stämpelsamlare var Axel
Wigforss. I bokverket "Filatelien och dess
män" presen teras ett par tusen filatelister
med korta biografiska notiser. O m Wigforss
ges följande upplysnin gar: "Wigforss har
samlat sedan 1888 och in tresserar sig för Eu-
ropa sam t specialsamlar sedan 1891 svenska
poststämplar. Samlingen är upplagd efter
eget system och uppgår till ca. 20.000
stämplar på ca. 200.000 märken . I samling-
en ingår också helsaker före frimärkenas
tid." Med helsaker menade man här hela
brev (kuvert). Både Levins och Wigforss'
samlingar finns numera på Postmuseum .

Astley Levin ingick pa 191o-talet i redak-
tionskommitten för Svensk Filatelistisk Tid-
skrifi. H an kunde i en artikel i nr 4 är 1914
konstatera "att intresset för stämplarna å
våra svenska frimärken har först på senare
tid börjat vakna här i landet. Dessa erbjuda
dock mycket af in tresse från filatelistisk sida
och i utlandet går studiet af stämplar hand i
hand med det af frankote cknen själfva."

Skill ing banco

Av Sveriges första frimärksserie, skilling
banco, finn s det förstadagsstämplade exem-
p lar av samtliga valörer. Mest sällsyn t är 6
skilling banco som bara är kän t i ett exem-
plar. Detta är avstämplat i Biästa (senare
Ullänger) söndagen den 1 juli 1855.

Av förstadagsstämplade exemplar av 4
och 8 skilling banco finns ett tiotal bevarade
av vardera valö ren . De övriga valörerna
existerar endast i ett fåtal exemplar. Två
"förstadagsbrev" är kända, båda frankerade
med ett 4 skilling banco, stämplade i Upp-
sala och sända till Stockholm . En brevfram-
sida med 24 skilling banco finns också beva-
rad med avstämpling i Uppsala första
dagen . Förstadagsstämplade skilling banco-
frimärken är kända från endast n postkon-
tor. Totalt fanns det 150 postko n tor och
postexpeditioner är 1855.

I P. A. H uldbergs adresskalender från
1856 fär vi veta följande om postkon torens
öppethållande:
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Sveriges första frimärken avstämplade på utgivn ingsdagen sö ndagen den I juli 1855.

Sweden's first stam ps postmarked on the day of issu e, Sunday rJ uly 1855.

IA, -6
- -- C:

......

0 29

Brev frankerat med 4 skilling banco och avstämplat U psala den I juli 1855.

Letter with a 4 skilling banco stamp , postmarked Upsala rJ ul y 1855.

"Bref-Post-Ko ntoren hållas öppne: H elge-

dagar, då de ej inträffa på Söndagar, från kl.

12 till 2 på dagen samt e. m . från kl. 5 till 7

för brefs u ttagande och från kl. 5 till 9 för

brefs in lemnande; Söndagar i Januari, Febru-

ari, Mars, April, November och December

månader från kl. 12 till 2 på dagen, sam t i

Maj, Jun i, Juli, Augusti, September och O k-

tober månader från kl. 9 t ill 10 f. m ., från kl.

12 till 1 m idd. samt från kl. 5 t ill 6 e. m ., och

Söknedagar i Januari, Februari, Mars, April,

November och December månader från kl. 9

f. m. t ill kl. 8 e. m för brefs u ttagande och

från kl. 9 f. m. til l kl. 9 e. m. för brefs in lem-
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nande, sam t i Maj, Jun i, Ju li, Augusti, Sep-

tember och O ktober månader från kl. half 8

f. m. till kl 9 e. m . För em ottagan de af Fri-

bref h älles det dertill inr ättade Kon tor en-

dast öppet alla Söknedagar från kl. 9 f. m . till

kl. 2 på dagen sam t från kl. 4 e. m ., men på

Helgedagar, då de ej in träffa på Söndagar,

från kl. 12 till 2 på dagen och från kl. 5 på e.

m."

Man kan alltså notera att på sommarhalvår-
et var postkon toren öppna endast tre tim -
mar pa söndagarna, näml igen kl. 9-10, 12-13
och 17-18. Det fanns inte nägon in formation
i dagstidn ingarna om frimärkenas in förande
och konstigt nog in te heller i Post- och Inrikes
tidningar. Förhållandevis få exemplar är där-
för bevarade från den första utgåvan , stämp-
lade utgivn ingsdagen . O rsakerna kan vara
flera. Den 1 juli var som nämnts en söndag
och många var kanske upp tagna med kyrko-
besök. Det enda som allmänheten kunde ta-
git del av var en kunglig kungörelse från
maj samma år där man informerade om fri-
märkenas kommande utgivning. Ett annat
skäl kan vara att det in te fanns något fran-
keringstvång de första åren . Man kunde allt-
så precis som tidigare betala portot kon tan t
utan att avgiften redovisades med frimär-
ken . Den möjligheten försvann först är 1865.

Från postkon toret i Biästa finns sex
stämpelavtryck registrerade, fördelade på 3,
4, 6 och 8 skilling banco . Det finns också en
uppgift om att tva exemplar av 24 skilling
banco ska ha stämplats vid postkon toret

första dagen . Likaså har postkon toren i
både Gefle och Uppsala kända avtryck på
alla valörer utom 6 skilling banco . Flest av-
tryck är kända från postkon toret i Gefle var-
ifrån ro exemplar har påträffats.

Det dröjer ända till r9o7 inn an ett
svenskt förstadagsstämplat frimärke avbildas
i en frimärkstidskrift, Svensk Filatelistisk Tid-
skrifi. D et är ett 24 skil lin g banco-fri märke
avstämplat i Gefle den 1 jul i 1855. Detta fri-
märke förvärvades så småningom av den
kände filatelisten och upp täcktsresanden
Eric von Rosen . H an var helt ointresserad
av stämpeln utan förvärvade frimärket en-
bart på grund av en defekt i själva trycket.
Sedan von Rosen 1929 donerade sinsaml ing
till Postmuseum kan frimärket studeras där.

Under rubriken "In tressan ta afstämp-
lingar" fanns följande notis in förd i Svensk
Filatelistisk Tidskrifi i nr. 1 är 1914:

"För några år sedan afbildades i denna tid-

n ing ett 24 sk.B:co afstämpladt den I jul i

18s5, d . v. s. pa utgifn ingsdaton af var förs ta

emission . Märket, nu in förli fvadt med min

sam ling, synes här ofvan , och har det lyckats

mig att komm a öfver 3, 4 och 8 sk. B:co med

sam ma afstämplingsdato . Egendomligt nog

äro 3 och 4 afstäm plade på samm a plats, li-

kasa 8 och 24 . De förra bära som synes stäm-

peln Biästa (21 km. frän Ö m skö ldsvik) och

de senare Gefle. Kunde jag nu bara fa tag i

ett 6 sk. B:co med den na dato , vore serien

komp lett och helt säkert en gan ska un ik så-

dan . 0 . K."

3 s k. b :c o A nt a l 4 s k. b :o A nta l 6 s k. b :co A nt a l 8 s k. b :c o A nt a l 2 4 s k. b :co A nt a l

Biäst a 1 Biäst a 1 Biäst a 1 Biäst a 3 Biäst a (2)

Gefle 1 Carls hamn 1 Gef le 2 Gefle 1

Landskro na 1 Esk i lst una 1 Upsala 3 Haparanda 1

M ö nst erås 1 Gefle 6 I St ockho lm 2

Stockho lm 1 Halmst ad 1 Upsala 2 (1 b revst .)

M edev i 1

M önsterås 1

Upsala 2 b rev I
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Signaturen 0 . K. var med säkerhet den på
sin tid välkände storsamlaren O scar Kraepe-
lin . 24 skillin g banco-frimärket var samma
exemplar som så småningom hamnade i
von Rosens ägo och till sist på Postmuseum.
3 skilling banco-frimärket är stämplat i Biäs-
ta och finns också i Postmuseums samling-
ar.

Stämpelavtrycken från postkontoret i
Biästa var föremål för en äkthetsdebatt i
filatelipressen un der tidigt 198o-tal. F ertalet
av förstadagsavstämplingarna från detta
postkontor ansågs, från vissa håll, vara an te-
daterade, dvs. avstämplade långt efter skil-
lingperioden . Ett av frimärkena som ansågs
vara falskstämplat var den ovan nämnda 3-
skillingen . O m detta frimärkes stämpel är
förfalskad bör förfalskningen utförts långt
in på 1900-talet eftersom det in te fanns nå-
got som helst intresse för förstadagsav-
stämplade skilling banco-frim ärken under
tidigt 19oo-tal. Det är alltså in te särskilt tro-
ligt att stämpeln på just detta frimärke är en
förfalskning.

In tresset för tidiga avstämplingar ( ej
FD C) väcktes först pa 1940-talet. Första
gången som frimärken med tidiga avstämp-
lingar prissattes i en svensk katalog var i
Nordan 1951, specialkatalog för Nordens fri-
märken . I denna angavs priser för skillingar
stämplade den 1 juli 18s5 men ocksa för varje
dag under den första veckan , resten av juli
etc. ända till årets slut. H arry Wennb ergs ka-
talog frän 1952 hade också prisuppgifter på
förstadagsstämplade skilling banco-fri mär-
ken .

På 1800-talet utgavs nya frim ärken som
regel när tidigare frimärksutgåvor hade tagit
slut i frimärksförrådet. Något speciellt utgiv-
n ingsdatum fanns in te utom för några en-
staka valörer och utgåvor. Skilling banco-fri -
märkena hade ju t.ex. sin bestämda utgiv -
ningsdag, den 1 juli 1855.

Ett på sin tid spektakulärt fynd var ett
brev, frankerat med 4 skilling banco och av-
stämplat den 3o u ni 18s5 i Upsala, dvs. da-
gen fö re utg ivni ngsdagen. I okto ber 1956
hade dagspressen sto rt uppslagna artiklar
om fyndet. Frimärket fanns på ett brevom-
slag - själva brevinnehållet var in te bevarat .

O mdiskuterat stämpelavtryck frän
Upsala den 3o juni 1855.

A much discussed postmark from
Upsala 30 J une 1855.

Stämpeln på frimärket var inte särskilt tyd-
lig. Försändelsen hade avsänts från Uppsala
till "högädle H err Assessor H ellman i Wex-
iö". Brevomslaget hade undersökts noga av
dåtidens främste expert, N il s Strandell. H an
ansåg att det var en auten tisk avstämpling.
O m nu brevet var äkta kan man utgå ifrån
att det postbefordrats först den 1 juli 18s5, da
enhetsportot infördes. Det var fullkomligt
klart för alla posttjänstemän vad som gällde
vid införandet av det nya systemet. Den 30
jun i skulle ett brev med enkelt por to ha
kostat dubbelt så mycket, dvs. 8 skilling
banco, för samma sträcka. En riml ig förkl a-
ring kan vara att postmästaren glömt ändra
på datuminställn ingen så att b revet fick fel
datum. Eftersom Uppsala-brevets stämpel-
avtryck är otydligt anser man idag att det
in te med säkerhet går att fastställa att det
verkligen har stämplats den 3o juni 1855.

Liknande för tidiga avstämplingar synes
ha skett vid b l.a. Sven ljungas postkonto r
enligt Sven Åkerstedt som i en artikel i SFT
frän 1956 nämner avstämpl ingar frän februa-
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ri, april och frän den 12 juni 1855. N ägot fo to
av dessa avstämplingar publicerades dock
in te. Dessa eller andra tidiga avstämplingar
kan sannolikt förklaras med slarv vid stäm-
pelinställn ingen , eftersom frimärkena leve-
rerades från frimärksförrådet till postkon to-
ren tidigast den 12 juni 1855.

Lokalfrimärken

Som framgått ovan är förstadagsavstämpla-
de skilling banco-frimärken mycket ovanl i-
ga. Antalet kända exemplar uppskattas till

mellan 36 och 4o. När det gäller lokalfri-
märksutgåvorna kan man ofta inte ange det
kända antalet avtryck.

Flera frimärksutgåvor på 1800-talet har
som nämnts inget bestämt utgivningsda-
tum . Frim ärkena skulle rekvireras från fri-
märksförrådet när det egna lagret av äldre
frimärken höll på att ta slut. För det svarta

D et svarta lokalfrim ärket på b rev, avstäm plat
tre dagar efter u tgivni ngsdagen, den 4 ju li 1856.

The b lack local stamp on a lett er postmarked
th ree days aft er the date of issue, 4"July1856.
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t M 69. Stockholm den 25 november 186 1

C i r k u l ä r
till samtliqe P ostförvaltar e i R iket.

R ongl. Maj :t , s om i näder medgifvit, att pit P os tverkets bekos t-
nad må , frän börj an  af  näs tkommande är, ans tällas särsk ilda bre f-
bärare i de s törre s täder, der, enligt Kongl . G eneral-P os t-S tyrel-
sens bepröfvande, någon betydligare lokalkorres pondens kan vara
att päräkna , samt å sådana orter ,. der oftare påkallas biträde för
tr ansport mellan pos tanstalt och j ernvägss tation, diligens eller iingbat ,

har, i sammanhang harmed, bland annat, i näder förordnat,
att, likaledes frän och med 1862 års börj an, till frankering af

lokalbrefven i omförmälda städer, der brefbärare blifva ans tällda, bö-
ra anskaffas frimärken a tre öre ;

att dessa frimärken kunna användas j emväl säs om porto för
alla s lags post bref, samt

att för förs äljning af detta slags frimärken, deraf ink omsten
s kall i behörig ordning till P ostverkets Kassa r edovisas , likas om
för uppbörden härvid åtnj utes af postförvaltare enahanda provis ion,
s om för försälj ning af öfri ga frimärken och för uppbörd .i allmänhet
är föreskri fven.

Dä till den 1 januari nästins tundande år icke kunna anskaffas
nya frimärken af, 3 öres valör, s å komma från nämnda dag och tills -
vidare att i omförmälda a fseende begagnas enahanda slags fri mär-
ken, s om nu användas för lokalkorrespondensen i S tockholm, en-
dast att grundfärgen å de_1,amma blifver lj us olivebrun i stället för hvit .

Af  detta slags frimärken bifogas härho·s såsom prof e tt exem-
plar, med erinran derorn att, i händelse, efter ingången af näs tinstun-
dande är , till frankering af vanligen s .  k.  porto bref blif'vit användt
dylikt frimärke, detsamma skall anses och ber äknas säsom 3 öre.
S tockholm, af K ong!. General-P ost-S tyrelsen, den 25 november 1861.

0 . W . STAEL • HOLSTEIN.

W i lli.elm ,R oos.

A ng:de fr imn ärk en af 8 öres valör.

·-......._11 1 1

Generalpoststyrelsens cirku lär daterat 25 november 1861.

Det nya frimärket, Provisoriskt frimärke av lokalfrimärkestyp , är inklistrat.

Th e Postmaster General 's circu lar dated 2s"Novembe r 186 1.

The new stam p, a Provisional Local stam p, has been stuck to the circu lar.
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lokalfrimärket 1 skilling banco finns det
emellertid en bestämd utgivn ingsdag, den 1
juli 1856. N är det gäller denna utgäva mäste
man lita till avstämplingar på hela försän-
delser, eftersom den s.k. stjärnstämpeln som
användes för makulering av detta frimärke
saknar orts- och datumangivelse. På varje
försändelse skulle dock en extra datumstäm-
pel anbringas och med ledning av denna
kan man avgöra, hur tidiga avstämplingar
som existerar. Antalet bevarade brev av den-
na emission är relativt få och några med för-
stadagsavstämpling har inte påträffats. Det
tidigaste avtrycket är frän den 4 jul i 1856.

Den 1 januari 1862 utgavs ett provisoriskt
lokalfrimärke i b run fårg, också utan valör-
beteckning. D et kostade 3 öre. I Stockh olm
makulerades frimärket ofta med någon
brevbäringsstämpel eller stjärnstämpel. I
andra orter utan för Stockholm makulerades
frimärket med datumstämplar. Det finns
inte något förstadagsstämplat frimärke av
denna emission utan det tidigaste kända är
ett frimärkt brev, avstämplat den 5 januari.

Vapentyp öre

Första utsändn ingen av frimärkena av Va-
pen typ öre skedde den 17 jun i 1858 till samt-
liga postkon tor. Kort därefter eller redan
den 29 jun i 1858 började äterleveransen av
samtliga valörer skilling banco från post-
kon toren till Kammarkon toret. Utbyte
skedde sedan successivt under perioden 29
juni 1858-28 januari 1859. Förstadagsstämpla-
de exemplar är kända av samtliga valörer
utom en - 9 öre.

5 öre Vapentyp är känt i endast ett exem-
plar stämplat första dagen i C arlskrona.
Detta finns i Postmuseums samlingar. 12 öre
Vapentyp är känt i flera exemplar samt någ-
ra på brev. Tre exemplar vardera av valörer-
na 24, 30 och 5o öre är kända med första-
dagsstämplar.

Att Vapen typ öre-frimärkena egentligen
är ovanligare att finna förstadagsavstämpla-
de än Skilling banco är kanske inte så egen-
domligt. Skilling banco-valörern a fanns sä-
kert kvar vid ett stor t an tal postkon tor, åt-
mins tone de första veckorna efter den 1 jul i
1858.

Fac it n r. Ut gåv a Le v. d at u m A nt a l kä n d a T id iga st e d at u m

6a' , 6a° 1 ski l l ing b :co lokal 1856 -07-0 1 1856-0 7-04 , bre v

6a° 3 ö re lokal 1859 -08 1859 - 10 -04 , brev
I

7 5 ö re vapenty p 1858 -07-0 1 1 känt 1858-0 7-0 1

8 9 ö re v apent y p 1858 -07-0 1 1858-0 7-02

9 12 ö re vapenty p 1858 -07-0 1 Flert al kända 1858-0 7-0 1,

flert al ex ., även b rev

10 24 ö re vapent y p 1858-0 7-0 1 3 kända 1858 -07 -0 1

11 30 ö re vapent y p 1858-07 -0 1 3 kända 1858 -07 -0 1

12 50 ö re vapent y p 1858 -07-0 1 3 kända 1858-0 7-0 1

13
I

3 ö re lo kal ( brun) 1862 -0 1-0 1 1862-0 1-0 5 , brev

14A 3 ö re l igg . lej on , ty p I 1862 - 11 1862 - 11-07 , bre v

14 B 3 ö re ligg . lej on , t y p I I 1863-09 -0 1 1863-09 -29

15 17 ö re l igg . lejo n 1866-04 -0 1 1866 -04 -04

16 20 ö re l igg . lej on 1866 -04 -0 1 1866-04 -03
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5 och 12 ö re Vap en typ
avstämp lade den 1 ju li 1858.

5-ö resvalö ren är bara känd i ett exem plar
från denna dag.

5 and 12 ö re Coat of Arms type stamps,
postmarked rJ u ly 1858. There is on ly one

known co py o f the 5 öre stamp in existence
from that day.

rie har man sedan gammalt angivit den I

april 1866 som utgivningsdag. Det finns
verifikationer som visar att dessa frimärken
levererades före den 1 april. 1.4oo ex. av var-
dera valören levererades i mars för att klist-
ras på Generalpoststyrelsens cirkulär med
in formation till postmästarna om de kom-
mande frimärkena. Man skickade också ut
mindre kvan titeter till ganska många post-
kon tor utan att dessa rekvirerat dem . Det
tidigaste kända stämplade exemplaret av I7-
öresvalören är från den 4 april och 20-öres-
valören från den 3 april 1866.

Liggande lejon

I frimärkskataloger har det tidigare angivits
den 1 december 1862 som utgivningsdag för
3-öresvalören i serien Liggande lejon . Var-
ken Generalpoststyrelsens cirkulär eller en
kunglig kungörelse med information om fri-
märket hösten 1862 styrker detta utgivn ings-
datum. Det är snarare troligt att frimärket
togs i bruk vid några postkon tor redan i
början av november samma år. Den h ittills
tidigaste kända avstämplingen skedde den 7
november.

För 17- och 2o-öresvalörerna i samma se-

Ringtyp tandning 14

Innan ringtypsfrimärkena började säljas för-
brukades först alla resterande frimärken av
den äldre vapentypen . Detta medförde att
ringtypsfrimärkena successivt togs i bruk
först efter den fiktiva utgivningsdagen den 1
juli 1872. Eftersom det av vissa av de äldre
frimärkena fanns relativt stora restupp lagor,
både på postanstalterna och förmodligen
även i frimärksförrådet, dröjde det månader

Tid igaste kända avstämplingen av
3 öre Liggande lejon , typ I. Kuvertet har stäm plats i

Stockhol m den 7 novembe r 1862.

The earliest known postm ark on a 3 öre Lying Lion ,
type I stamp . The envelope was postm arked in

Stockh o lm on 7 November 1862.

RO B ERT M AT TSO N · Tid iga avstäm plingar pa o rdi narie frim ärken 1855-19n1 65



Fa ci t n r Ut gåv a Le v . d at u m T id igast e d at um

17 3 ö re r ingt y p tandning 14 1872 -07 -0 1 1872 -07-02

18 4 ö re 1876 - 12- 11 1876 - 12- 18

19 5 ö re 1872 -07 -0 1 1872-07 -08

20 6 ö re 1872 -07-0 1 1872-07-0 1 , flera ex .

2 1 12 ö re 1872 -07 -0 1 1872 -07-02

22 20 ö re 1872 -07 -0 1 1872 -07 -05

23 20 på 20 1876 , nov 1876- 11-28

24 24 1872-07 -0 1 1872-07- 17

25 30 1872-07 -0 1 1872 -07-03

26 50 1872-07 -0 1 1872-07-23

27 1 r iksdaler 1872 -07-0 1 1872 -07-06

28 3 öre ring ty p t and ning 13 1877 -04 1877 -04 -20

29 4 ö re 1879 -02 1879 -02 -24

30 5 ö re 1877-0 5 1877-05- 18

31 6 ö re 1877 - 10 1877- 10 - 13

32 12 ö re 1877 -0 5 1877 -05- 11

33 20 ö re 1877 -07 1877-07 -17

34 24 1878 -0 1 1878-0 1-11

35 30 1877 -06 1877-06 - 10

36 50 1878-0 1 1878-0 1-09

37 1 riksdaler 1877 -09 1877-09 - 19

38 1 kr 1878-0 3 1878 -03-07

40 2 ö re ri ngt y p post ho rn 189 1-07 -08 189 1-07- 11

4 1 3 ö re 1887 -08 1887 -08-22

42 4 ö re 1886 -04 - 12 1886-08 -05

43 5 ö re 1886 -05-24 1886-07 -09

44 6 ö re 1888 -08-07 1888- 12 -07

46 20 ö re 1886 -03 - 19 1886-05-05

47 30 ö re 1886 -03 -22 1886-04 -24

48 50 ö re 1886-0 5-25 1886 -07- 15

49 1 kr 1886 - 10 -02 1887-04 -26

50 10 på 12 ö re p rov iso rier 1889 - 10 -0 1 1889 - 10-0 5

51 10 på 24 ö re 1889 - 10 -0 1 1889 - 10 -11
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Den enda valören i ringtypsserien som
hitt ills påträffats med stämpel från tidigaste

möjliga datum den 1 juli 1872.

The only value of the Ring type series
found so far with a postmark from the

earliest possible date, r' July 1872.

innan dessa ringtypsvalörer mera allm än t
togs i bruk.

Vapenfrimärkena 5 och 5o öre liksom 20

öre Liggande lejon är relativt vanligt före-
kommande, avstämplade hela äret 1872 och

en bra bit in pa 1873. Motsvaran de valörer
av ringtyp upp träder mycket sparsamt under
1872. De är nästan uteslutande stämplade i
Stockholm. Ringtypsserien omfattade från
början nio valörer, nämligen 3, 5, 6, 12, 20 ,

24 , 30 , 50 öre och 1 riksdaler. Ett par är efter-
åt tillkom valö ren 4 öre.

I Generalpoststyrelsens cirkulär från den
21 juni 1872 kungörs följande: "Fran och
med ingången af nästinstundande juli må-
nad komma att genom postanstalterna all-
mänheten tillh andahållas frimärken jemväl
å 1 rdr och å  6  öre." De övriga valörerna i
ringtypsserien nämns också men bara att de
ersätter tidigare frimärken och behåller de
färger som motsvarande frimärken av Va-
pentyp hade. Valörerna  6  ö re och 1 riksdaler
var helt nya och betonades därför särskilt i
cirkuläret. De var avsedda för korsbandspor-
to respektive paketporto . Det är kanske in te

Fa cit n r. Ut gåva Le v. d at um Tid igast e d at u m

39 10 ö re  0 11  bo kt ryck 1884 - 12 1884 - 12 -05

45 10 ö re  0 11 post ho rn 1886-0 1 1886 -0 1-31 ; möj lig en f elakt ig t årt al

52 5 ö re  0 11 koppart ryck 189 1-03 -24 Flera ex . kända fr . 189 1-0 3-25

53 8 ö re 1903 - 10 -27 Flera ex . kända fr . utg iv n ingsdagen

54 10 r e 189 1-05-20 189 1-05-3 1

55 15 ö re 1896- 12-04 1896- 12 - 16

56 , t y p I 20 ö re 189 1-03 -26 189 1-04 -06

56 , t y p II 20 ö re O känt 189 1- 11-07

57 25 ö re 1896 - 12-04 1896- 12- 15

58 30 ö re 189 1- 10 -05 189 1- 10 -09

59 50 ö re 189 1- 12 -05 189 1- 12 - 15

60 1 krona 1900 -0 1- 19 1900 -02 -06

61 1 ö re t våfärgad si f f erty p 1892 -06- 15 1892-07- 18

62 2 ö re 1892 -08-25 1892 - 10 -20

63 3 ö re 1892 -09 -23 1892 - 11- 14

64 4 ö re 1892-0 5-29 1892-07-08

65 5 kr post huset 1903- 10 -27 Flera brev och fr imärken

kända fr ån u tg iv ningsdagen

66 20 ö re  0 11 ut an v m 19 11-06 19 11-06 -23

67
I

25 ö re  0 11 utan v m 19 11-05-03 19 11-08-05
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så egendomligt att 6-öresvalören är känd
med avstämpling från den I jul i 1872 men
det är också den enda valören med detta ti-
diga datum . 1 riksdaler är känd först från
den  6  juli 1872.

Ringtyp tandning 13

En ny tandningsmaskin utprovades första
gången den 6 april 1877. Med denna försågs
sam tliga frimärken med en grövre tandning,
dvs. 13 tänder per 2 cm i stället för 14 som
gjorts tidigare. Några frimärken med den
nya tandningen levererades dock in te förrän
i maj samma år. De levererades vid olika
tidpunkter, eftersom frimärkena med det
äldre tandningsmättet 14 först skulle ta slut.

Ringtyp posthorn samt provisorier

För att Postverket skulle kunna kon trollera
att alla tillverkade frimärken också leverera-
des tillbaka till frimärksförrådet, beslöt man
så småningom att papperet skulle överläm-
nas till Postverket, som i sitt tryckeri skulle
förse det med kon trolltryck på baksidan .
Varje ark försågs med åtta större posthorn i
marginalerna och 1oo mindre avsedda för
varje frimärke i arket. Sådana pappersark le-
vererades till frimärkstryckeriet i början av
1886.

Liksom att Ringtyp tandning 13 succes-
sivt avlöste tandning 14 ersatte Ringtyp med
posthorn ringtypsfrimärkena med tandning
13 på samma sätt. Alla ringtypsvalörer med

2 öre Ringtyp med posthorn ,
stämplat i Lund den n juli 1891.

2 öre Ringtyp e with posthorn, postmarked

in Lund n"July 1891.

iv •
; Il

: l
• «,. ·' s°a , w

E: O 0 1 . . '
L.:: 4 , I
, A. A. A..A.A.0. A. A..a

10 / 12 öre Ringtyp stämplat den soktober 1889,
fyra dagar efter utgivningsdagen.

1o / 12 ö re Ring type postm arked 5"October 1889 ,

four days after the date of issue.

posthorn på baksidan levererades därför vid
olika tidpunkter. De flesta kom ut till post-
anstalterna flera månader efter det att fri-
märkena hade levererats från tryckeriet till
frimärksförrådet. Återigen visar detta att
man hade stora lager av äldre frimärken på
postkon toren . En ny valör, 2 öre, gavs ut
1891 och blev den sista som levererades av
ringtypsserien . Den första leveransen av det-
ta frimärke skedde sannolikt den 8 juli.

För att kunna förb ruka det stora parti av
12- och 24-öresmärken , som efter portosänk-
ningen frän 12 till IO öre är 1885 blivit obe-
hövliga, beslöt man att övertrycka dessa fri-
märken till 1o-öre svalör. Detta kungjordes i
Generalpoststyrelsens cirkulär den 13 mars
1889. Frimärkena såldes på postkontoren un-
der perioden 1.10-8.12 1889. Stämpelavtry ck
från den I oktober är inte kän t på något av
dessa frimärken . Det tidigaste är från den 5
oktober 1889 på 10h 2-öresvalören .

O scar II boktryck

Den I januari 1885 sänktes portot för inr ikes
brev av enkel viktklass frän 12 öre till IO öre.
Det resulterade bl.a. i att Postverket gav ut
en ny 10-öresvalör, både för vanliga frimär-
ken och för tjänstefrimärken . Valören för
vanliga frimärken fick ett nytt utseende med
O scar II :s porträtt. Detta blev Sveriges för-
sta porträttfrimärke.

Ett flertal postanstalter erhöll frimärkena
mycket tidigt - redan i början av december
1884. Ett antal exemplar är kända med av-
stämplingar under december; det fanns inte

68 PO STR YTT A REN 20 0 8



5 kr Posthuset på b revklipp, avstämplat
utgivningsdagen den 27 okt ober 1903.

The 5 kr Central Post O ffice Building stamp
on a cutting from a letter, postmarked on the
day of issue, 27 O ctob er 1903.

ro öre O scar II boktryck
avstämplat den 5december 1884-

10 öre Oscar  JI  letter press
postmarked December 1884.

I kongl. styrelsens cirk ulär skrifvelse av

den 21 november 1884 meddelas b land annat

att vanliga frimärken och tjenstefrimärken af

ro öres valö r komma att utgifvas och blifva

dessa frimärken utsända frän frimärksförrä-

det till vederbörande postan stalter under

början av december månad förenämnda år.

En ligt hvad underteckn ad hört upp gifvas

lära dessa frimärken varit använda för fran-

keringsändamål redan under sednare delen

av december män ad 1884, hvarföre u tgif-

n ingsäret för ifrågavarande frimärken to rde

bö ra uppgi fvas vara 1884 och ej 1885."

Postverket kände alltså redan 1888 till att fri-
märkena tagits i bruk före den 1 jan uari 1885.

något förbud mot att sälja frimärkena före
den 1 januari 1885. Det viktiga var bara att de
skulle finnas vid varje postanstalt före års-
skiftet.

Intendenten vid Postverkets frimärksför-
råd, Fredrik Wilhelm Westman, hade några
år senare vissa anmärkningar mot Tyska
Rikspostamtets katalog över frimärken , utgi-

ven 1888. Det var katalogens avsnitt över
svenska frimärken som föran ledde West-
mans kritik. IO öre O scar II , boktryck och IO

öre tjänstefrimärke, stort format, hade i
katalogen 1885 som utgivn ingsår. I en skri-
velse från Westman till Generalpoststyrelsen
den 9 april 1888 finns därför följande an-
märkn ing:

O scar II koppartryck

Den 13 mars 1891 kungiordes utgivni ngen av
nya O scarsfrimärken i koppartryck. De valö-
rer som var aktuella vid denna tidpunkt var
5, 1o och 2o öre. I cirkulär angavs att : "De
nya märkena tillhandahållas allmänheten
vid postanstalterna i den mån postverkets
förråd af 5, 1o och 2o ores, i boktryck utför-
da frimärken tager slut".

Ett fåtal postanstalter fick de nya 5- och
20-öresmärkena den 24 respektive den 26
mars 1891. N ägra fa exemplar av 5-öresvalö-
ren är kända med avstämplingar i Stock-
holm den 25 mars.

Den förutnämnde Westman angav i en
skrivelse till Generalpoststyrelsen , daterad

5 öre O scar II stämplat den z5 mars 1891.

5  öre Oscar II postmarked on 25 March 1891.
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den 9 november 1&91, att leveranserna av 5-
och 20-öresvalörerna skedde den 24 resp .
den 26 mars och av ro- och .30-öresfrimärke-
na den 20 maj resp . den 5 oktober. Det är
dock sannolikt att dessa valörer säldes tidi-
gast påföljande dag vid de få postanstalter
som hunnit rekvirera dem .

Bland de övriga O scarsvalörerna är det
ett frimärke som är lite speciellt. Det är 8-
öresvalören som utgavs den 27 oktober 1903.
Det var samma dag som det nya central-
posthuset vid Vasagatan i Stockholm invig-
des. Förutom denna O scarsvalör utgavs ock-
så en 5-kronorsvalör med motiv av posthu-
set. En minnespoststämpel kom till använd-
ning denna dag; ett an tal 8-öresfrimärken
stämplades men oftast var det 5-örestrimär-
ken som man valde att frankera med . Det
var stämpeln tillsammans med något av de
officiella brevkorten som var mest äträvär-
da.

Frim ärket 5 kr Posthuset med denna
minnespoststämpel är känt bara i något en-
staka exemplar. Fem kr var en betydande

summa är 19o3. Det motsvarade drygt 2oo kr
idag.

De övriga O scarsvalörerna togs i bruk på
samma sätt som många tidigare utgåvor. De
tillhandahölls först när kvarvarande frimär-
ken tagit slut. Det är därför förklarligt att
dessa nya valörer in te heller är kända med
speciellt tidiga avstämplingar. Märkligt är
däremot att 15- och 25-öre sfri märkena i helt
nya valörer, vilka gavs ut den 4 december
1896, in te heller de är kända med förstadags-
avstämplingar.

Tvåfärgad siffertyp

Serien Tväfärgad siffertyp består av fyra va-
lörer - 1, 2, 3 0ch 4 öre. De trycktes i bok-
tryck och lämnade frimärksförrådet vid ol i-
ka tidpunkter. Först levererades 4-öresvalö-
ren, den 29 maj 1892. Detta frimärke avlöste
en motsvarande valör i serien Ringtyp med
posthorn.

Valören 1 öre var helt ny och motsvarade
in te något porto utan användes som kom-

8 öre O scar II på brevkort stämplat utgivn ingsdagen den 27 oktob er 19 03 .

8 öre O scar II o n a postcard postmarked on the date of issue, 23 Octob er 19 03 .
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Tidiga avstämplingar av o lika Oscarsvalörer - 1o, 15, 20 typ I och I I, 25, 30, 50 öre och I kr.

Early postmarks on various values of Oscar stamps - 1o , 15, 20 type I and II, 25, 30, 50 öre and I kr.

pletteringsvalö r. Frimärket levererades den
15 jun i 1892. N ägot förstadagsavtryck av den-
na valör eller de övriga i serien är in te kän-
da. De övriga utkom i augusti resp . sep tem-
ber samma år.

Ö kat intresse fö r stämplar

Förstadagsstämplar eller tidiga avstämpling-
ar in tresserade inte frim ärkssamlarna på
1800-talet. D å sådant uppmärksammades
någon enstaka gång var det för att spara en
souvenir från ett speciellt evenemang eller
händelse. Detta var ju fallet den 27 oktober
1903 när cen tralposth uset pa Vasagatan i
Stockh olm invigdes.

Ett annat särskilt evenemang var All-
männa Konst- och Industriutställningen i
Stockholm 1897. Nägot frimärke gavs inte
ut under utställningsperioden men däremot
ett jubileumsbrevkort. Detta utkom den 18

septembe r 1897 fö r att fira O scar I :s tron-
tillträde på dagen 25 är tidigare. Ett relativt
stort an tal kort är kända med minn espost-
stämpelavtryck från den dagen . Intresset var
stort för att samla på souvenirer från denna
utställning, vilket bl.a. medförde att vykor-
tet fick sitt genombrott detta år.

Minnespoststämpeln in troducerades för
första gången på Stockholmsutställn ingen
1897. Intresset fö r saml andet av sädana
stämplar ökade successivt i takt med att ett
antal utställn ingspostanstalter inrättades
kring sekelskiftet och några år därefter. Från
minnespoststämpeln till FD C-stämp eln är
steget in te särskilt långt men det var först år
1932, i och med utgivn ingen av Lutzen-utga-
van, som sådana stämplar började användas
i Sverige.

För att säkert kunna bestämma om ett
frimärke är stämplat ett visst datum krävs
ett mycket tydligt avtryck. I många fall har
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samlare feltolkat stämpelavtryck. Siftran "4"
har kanske utlästs som "" , etc. Uppgifter
om tidigaste avstämplingsdatum i artikelns
olika tabeller avser verifierade avtryck. För-
hoppn ingsvis finns det ännu tidigare av-
stämplingar i läsarnas samlingar. I så fall är
författaren tacksam för att innehavet rap-
por teras till Postmuseum .

Källförteckning och litt eratur

Frimärket.

1957.

Frimärksbörsen.

1956:4 .

H andbo k över Sveriges Frankotecken 1855-1863.

Stockholm 1964.

Huldberg, Pehr Adolf,
Ny adresskalender
och vägvisare inom hufvudstaden
Stockholm för är 1856 [.. .] .
Stockholm 1856.

Kungl. Generalpoststyrelsens cirkulär.

1855, 1858, 1862, 1866, 1872, 1884, 1891.

Kungl. Kungörelser.

1862, 1876.

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
1895.

Norrphil.
1981.

Svensk Filatelistisk Tidskrift.
1907, 1914, 1956, 1963, 1981.

Sverigekatalogen 1988-89.
[Tabell över tidiga avstämplingar].

Lidingö 1988.

Sylwan, Björn,

Stämpelsamlare och stämpelsamlingar.

Postryttaren  1984.

TidningförFrimärksamlare.
1892.

M untliga källor

Tomas Bjäringer, Mats Ingers,

Lennart Ivarsson, Helena Obermuller Wilen ,
Olle Pettersson och Björn Sylwan.
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Early Postmarks
on Ordinary Stamps1855-1911

Early on , in the 19" century, there was no
in terest in stamps postmarked on the first
day of issue. The collectors' outlook was
differen t. The stamps should preferably be
postmarked, but on ly with a quarter post-
mark so that the motif was not obscured .
The postmark itself was of little in terest.

During the 19" century, most stamp col-
lectors were so-called general collectors, i.e.
they collected stamps from the whole
world . This was no t very strange as the
quantity o f stamps issued and the number
of countries issuing stamps were not large.

Skilling Banco

O f Sweden 's first stamp series, skilling ban-
co, there are in existence stamps of all val-
ues postmarked on the first day of issue.
The rarest one is the 6 skilling banco, of
which there is only one known copy. Th is
was postmarked at Biästa (later Ullånger) on
Sunday, 1J uly 1855.

There are only around ten cop ies in
existence of the 4 and 8 skilling banco
stamps postmarked on the first day of issue,
and on ly very few cop ies of the remainder.
Two "first day letters" are known, bo th with
a 4 skilling banco stamp, postmarked in
Uppsala and sen t to Stockholm . O ne fron t
cover with a 24 skill ing banco stamp, post-
marked in Uppsala on the first day of issue,
is also in existence. There are skilling banco
stamps postmarked on the first day of issue
from n post offices only. In all, there were
150 post offi ces and sub-post offices in 1855.

All skilling banco stamps postmarked on
the first day of issue are listed in a table in
the Swedish language section of th is article.

Local Stamps

Several stamp issues in the 19" century have
no specific dates of issue. The local post

offices were on ly expected to order stamps
from the central stamp store when their
own stock of older stamps was runn ing out.
H owever, there is a definite day of issue for
the 1 skilling banco black local stamp, i.e. 1
July 1856. For this issue, we are depend ent
on postmarks on whole items of mail, as
the so-called star postmark used to cancel
this stamp does not show date and location .
H owever, a separate date stamp also had to
be applied to each item of mail and, with
the aid o f th is, it can be ascertained which
early postmarks are in existence. O nly rela-
tively few letters of th is issue are p reserved
and no first day postmark has been found .
Th e earliest postm ark is from 4"July1856.

O n r January 1862, a provisional brown
local stamp was issued, with no value
shown but worth 3 öre. There is no stamp
in existence of this issue postmarked on the
first day of issue; the earliest known date is
a stamped letter postm arked s January
1862.

Coat of Arms Type - öre

Stamps of the Coat of Arms ö re type were
first despatch ed to all post offices on 17
June 1858. Shortly thereafter, or on 29" June
1858, all values of skilling banco type stamps
were beginn ing to be returned from the lo-
cal post offices to the Cen tral O ffice.
Stamps were then exchanged gradually
during the period 29"J une 1858 - 28J anua-
ry 1859. Copies of stamps postmarked on
the first day of issue are known to be in ex-
istence of all values except one - 9 öre.

O nly one copy is known of the 5 öre
Coat of Arms type stamp, postmarked in
Carlskrona on the first day of issue; this
copy is part of the Museum 's collections.
Several copies are known of the 12 r e Coat
of Arms type stamp, as well as a few on let-
ters. Three cop ies each of the 24 , 30 and 5o
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öre stamps, postmarked on the first day of
issue, are also known to be in existence.

It may not be so strange that it is harder
to find Coat of Arms type stamps in ö re
than skilling banco stamps, postmarked on
the first day of issue. Skilling banco stamps
were probably still in use at a large number
of post offices, at least during the first few
weeks after rJ uly 1858.

Lying Lion

Stamp catalogues have p reviously shown r
December 1862 as the day of issue of the 3
öre stamp in the series Lying Lion . Neither
the Post O ffice Circular nor a Royal Procla-
mation with in formation on the stamps
during the autumn of 1862 con firms th is
date of issue. It is more than likely that
some local post offices started to use th is
stamp as early as the beginn ing of Novem-
ber the same year. The earliest postmark in
existence is dated 7 Novemb er.

The date o f issue of the 17 and 2o öre
stamps in the same series has traditionally
been given as r April 1866. Th ere is in fo r-
mation available that verifies that these
stamps were delivered before 1" April. 1,400
copies of each value were delivered in
March to be used as proofs on the Post
O ffice Circular con taining information to
local postmasters on the new stamps. Smal-
ler quantities were also despatched to quite
a few post offices without having been
ordered. The earliest known postmarked
copy of the 17 öre stamp is from 4" Ap ril
and of the zo ö re stamp from 3"April 1866.

Ring type - Perforation 14

Before post offices started selling the Ring
type stamps, all remain ing stamps of the
older Coat of Arms type were used up . Th is
meant that the Ring type stamps came in to
use gradually after the fictitious date o f
issue of rJ uly 1872. As there remained quite
a lot of these older stamps in stock, both at
the local post offices and presumably also
at the central stamp store, it was months
before the Ring type stamps came into

general use.
Copies o f the 5 and 50 öre Coat of Arms

as well as the 20 öre Lying Lion stamps with
postmarks during all of 1872 and well into
1873 are quite common . Th e corresponding
values of the Ring type stamps are very rare
during 1872. They are almost all postmarked
in Stockholm . Initially, the Ring type series
consisted of n ine values, i.e. 3, 5, 6, 12, 20,
24, 30, 50 öre and 1 riksdaler. A couple of
years later, a 4 öre stamp was added to the
sen es.

Ring type - Perforation 13

A new perforation mach ine was tested for
the first time on 6 April 1877. Th e resulting
perforations were coarser, i.e. 13 teeth per 2
cm instead of 14 as before. However, no
stamps with the new perforations were
delivered un til April the same year. The
stamps were delivered at irregular times,
since stocks of the old 14 perforation stamps
had to be used up first.

Ring type w ith Post Horn and Overprints

To enable the Post O ffice to check that all
manufactured stamps were delivered to the
cen tral stamp store, it was decided that the
paper was to be handed over to the Post
O ffice so that it could be provided with a
check mark on the reverse at the Post O ffice
prin ting works. Each sheet was provided
with eigh t large post horns in the margins
as well as 1oo smaller post horns in tended
for each stamp in the sheet.

In the same way that Ring type 13 gradu-
ally replaced Ring type 14, Ring type stamps
with Post H orn rep laced Ring type 13. All
values of Ring type stamps with Post H orns
on the reverse were therefore delivered at
differen t times. Most arrived at the local
post offices several months after the stamps
had been delivered to the cen tral stamp
store by the printing works. Again, this
ind icates that the local post offices had
large stocks of older stamps. A new value, 2
öre, was issued in 1891 and th is was the last
of the Ring type series to be delivered . The
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first delivery of this stamp p robably took
place on  8J uly.

To be able to use up the large quan tity
of 12 and 24 öre stamps, which had become
obsolete after the reduction in postage from
12 t0 IO öre in 1885, it was decided to over-
print these stamps with IO öre. This was an-
nounced in the Postmaster General' s Circu-
lar of 13" March 1889. The overp rin ted
stamps were sold at the local post offices
during the period r O ctob er - 8" Decem-
ber 1889.

Oscar 11, letter press

O n rJ anuary 1885, the postage for domestic
letters in the first weight class was reduced
from 12 ö re to IO öre. This resulted i.a. in
the Post O ffice issuing a new IO öre value of
both ordinary and official stamps. The ordi-
nary IO öre stamp was given a new look:
O scar II 's portrait ; this was Sweden 's first
portrait stamp.

A num ber o f local post o ffices received
the stamps very early - namely at the begin-
ning of December 1884. There are a number
of copies in existence of th is stamp post-
marked dur ing December; it was not
proh ibited to sell the stam ps befo re r
January 1885. Th e important thin g was that
every post office should have copies of the
new stamp before the end of the year.

Oscar II, copperplate recess

O n 13" M arch 1891, it was announced that
new O scar II stamps in copperplate recess
were to be issued. The stamp values in ques-
tion at this time were 5, 1O and 20 öre. The
Circular states that "The new stamps will be
available to the public at local post offices
as Post O ffice stocks run out of 5, 1o and 20
öre stamps prin ted in letterpress."

A few post offices received the new 5
and 2o öre stamps on 24" and 26 March
respectively. Very few copies of the 5 öre
stamp postmarked in Stockholm on 25"
March are known to be in existence.

Among the o ther O scar II values, one
stamp is a bit special. It is the 8 öre stamp

which was issued on 27 O ctob er 1903. Th is
is the same day as the new Central Post
O ffice Building on Vasagatan in Stockholm
was inaugurated. In addition to the 8 öre
O scar II stamp, a 5  kr  stamp showing the
Cen tral Post O ffice Bu ilding was also is-
sued .

The remaining O scar II values came in to
use in the same way as many earlier issues;
they on ly became available when stocks of
old stamps had run out. It is therefore not
so strange that no stamps with very early
postmarks are known of these values either.
However, it is remarkable that there are no
copies in existence, postmarked on the first
day o f issue, o f the 15 and 25 öre stamps,
which were issued on 4" Decemb er 1896
and were completely new values.

Numerals in Two Colours

The series Numerals in Two Colours con-
sists of four stamps - 1, 2, 3 and 4 öre. These
were printed in letterp ress and were des-
patched from the cen tral stamp store at
various times. The first to be delivered, on
29" May 1892, was the 4 öre stamp. Thi s
stamp replaced the corresponding value in
the series Ring type with Post H orn.

Th e 1 öre stamp was completely new and
not a postage rate but was used to make up
the postage. Th is stamp was delivered on
15" June 1892. No copies postmarked on the
first day o f issue are known to be in exist-
ence, either o f th is stamp or the other
stamps in the series. The remaining stamps
were issued in August and September
respectively of the same year.

The earliest postmark dates known are
listed in tables in the Swedish language sec-
tion of th is article.
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