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Ordföranden har ordet

Kontaktpersoner
Ordförande: Staffan Karlsson, staffan.karlsson310@tele2.se
Sekreterare och rredaktör: Giselher Naglitsch, giselher.naglitsch@comhem.se
Kassör: Leif Ruud, leif.ruud@comhem.se
Klubbmästare: Jan-Olov Edling, jan-olov.edling@bahnhof.se

SSPDs adress: c/o Giselher Naglitsch, Neptunusbacken 1, 195 55 Märsta
Sällskapets Plusgiro: 48 97 24-5
Hemsida: www.SSPD.se

Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation

Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD) har till syfte är att främja
intresset för och kunskapen om allt som kan hänföras till svensk posthistoria. Sällskapet
verkar även för internationellt främjande inom posthistoriska områden.

För medlemskap krävs att man har bedrivit
egen forskning inom området Svensk post-
historia, publicerat detta i artiklar/bokform
eller visat detta i eget exponat vid utställ-
ning.

SSPD utger tidskriften Posthistoriska
Notiser, med fyra nummer per år, och vart
annat år den lite större och mera veten-
skapliga Aktuellt om Posthistoria (AOP).

Att samla posthistoria kan t.ex. vara att
följa en försändelse från A till Ö med eller
utan tilläggstjänster, forska i portotaxor och
därmed komma fram till postrouten, mm.

Nu ska vi inte glömma bort filatelin (sam-
landet av frimärken), men traditionell filateli
(tryckvarianter, färgnyanser) ska inte blan-
das ihop med posthistoria. Ett frimärke med
en vacker stämpel har ju ofta anknytning
till hembygdsfilatelin och det är verkligen
posthistoria om än inom ett något begrän-
sat geografiskt område.

Det är förvånande att en utrikes försän-
delse, som postades för 75 år sedan, ibland
kunde komma fram fortare än vad ett lokal-
brev i Stockholm idag gör.

Nästa år fyller SSPD 50 år. Det ska upp-
märksammas på NORDIA 2020 i Malmö.

Staffan Karlsson
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Hur hittar jag pärlorna?

De posthistoriska källor som presenteras av SSPD under
Stockholmia finns för närvaran de tillgängliga för alla intresserade
samlare och forskare enligt adresserna nedan.

Postmuseum håller på att digitalisera ett 50-tal postkartor, ett 20-tal
res-/vägkartor, samt ytterligare ett 20-tal kartor som kan vara av
intresse för post- och lokalhistoriker. Kartorna täcker stora delar av
1700-1800-talen. De kommer efterhand att bli tillgängliga på webben
enligt nedan. (Gå in och kolla när sommaren är över.)

Postmuseums kartor
Finns tillgängliga på webben:
https://digitaltmuseum.se/owners/S-PM
Sökord: karta
Tips: Använd knappen ”tidsperioder” för att precisera ditt resultat.
Kontaktperson: Hanna Nydahl, se nedan

1692 års posttaxor med introduktion och transkribering
Finns för närvarande tillgängliga på två sätt:

Postmuseums bibliotek under öppettider
Kontakt:
biblioteket@postnord.com
Tel: +46 (0) 10 436 4436

PDF-filer att ladda ner till din egen dator via
Kontaktperson: Hanna Nydahl
Föremåls- och arkivansvarig Postmuseum
hanna.nydahl@postnord.com
Tel: +46 (0)730 79 78 59

USB med Kersti och Bertil Larssons cirkulärsamling
Finns att köpa hos Postmusei vänner för 250 kr + frakt 20 kr
Kontaktperson: Lennart Lundh

fam.lundh@mbox301.tele2.se

Postlägenheter till utlandet (PLU 1940-1945)
och

Posthistorisk handbok 1920-1994
Finns tillgängliga på SSPD:s hemsida: www.SSPD.se
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Sällskapet för Svensk
Posthistorisk Dokumentation

SSPD är en ideell sammanslutning som skall främja intresset
för och kunskap om allt som kan hänföras till svensk post-
historia. Sällskapet skall även verka för att internationellt främja
forskningen inom det posthistoriska området.

SSPD, som riksförening, tillhör Sveriges Filatelist-Förbund.

SSPD arrangerar årligen ca 8 allmänna möten och en
posthistorisk dag på postmuseum i Stockholm. Dessutom
arrangeras ca 8 årliga möten i Folkets Hus Limhamn, Malmö.

Gäster i ledamots sällskap är välkomna.


