
Sällskapet för Svensk  

Posthistorisk Dokumentation 

 
En riksförening inom  

Sveriges Filatelistförbund 



SSPD är en ideell sammanslutning som 
skall främja intresset för och kunskaper  
om allt som kan hänföras till svensk  
posthistoria.  

SSPD skall även verka för att  
internationellt främja forskningen  
inom det posthistoriska området.  

SSPD består av drygt 100 ledamöter.  
Inval sker efter inbjudan från styrelsen. 



Mötesverksamhet 
Under normala omständigheter har sällskapet 

möten varje månad vår och höst i Stockholm 

och Malmö. Ofta lyssnar vi på något  

föredrag, ibland tar medlemmarna själva med 

intressanta posthistoriska objekt att diskutera. 

Mötesprogrammet annonseras på sällskapets 

webbplats och mötena är öppna för  

medlemmar och gäster.  

Under coronahösten 2020 har sällskapet  

istället haft digitala medlemsmöten med  

föredrag på Skype. 

Varje höst anordnar sällskapet Posthistoriska 

dagen, med föredrag och gemensam middag. 

 

SSPD:s ordförande Staffan Karlsson delar  

ut sällskapets uppmuntringspris till Rikard  

Azelius, sedermera ordförande i Sveriges  

Filatelistförbund, vid den Posthistoriska  

dagen 2018. 



 

 

Sällskapets webbplats, sspd.se, presenterar 
medlemmarnas posthistoriska forskning i 
form av publikationer, dokumentations-
projekt och utställningsexponat.  
 
På webbplatsen finns också information om 
sällskapets möten samt ”Månadens brev”. 



Vartannat år publiceras  
Aktuellt om Posthistoria. 
 
Där bidrar sällskapets  
medlemmar med längre 
posthistoriska uppsatser. 
 
Aktuellt om Posthistoria  
finns att köpa genom  
sällskapets hemsida.  



Sällskapets medlemsblad, 
Posthistoriska Notiser, 
utkommer med fyra  
nummer per år.  
 
Notiserna innehåller  
föreningsinformation men 
också korta posthistoriska 
artiklar, frågor och  
diskussionsinlägg. 
 
Lösnummer av Notiserna 
finns också att köpa genom  
sällskapets hemsida.  



Posthistoriska dokumentationsprojekt 

SSPD har flera projekt  
där medlemmarna hjälps  
åt att dokumentera svensk 
posthistoria.  

Bland de nu aktiva  
projekten finns  
Posthistorisk handbok  
1920–1994 och  
Portotabeller. 

Projekten är tillgängliga  
på sällskapets webbplats.  

Där finns också flera äldre 
projekt arkiverade. 

Rekommenderat expressbrev med luftposttillägg  
från Sverige till USA 1935. Brevportot var 25 öre,  
rekavgiften 20 öre, expressavgiften 50 öre och  
luftposttillägget 40 öre. Totalt porto 1 kr 35 öre. 

Information och illustration från projektet om  
en ny Posthistorisk handbok, som sammanställer  
information om posttjänster, porton och postala  
regler från år 1920 och framåt.  



SSPD 50 år 1970-2020 
 

Sällskapet bildades år 1970 och firar sitt femtioårsjubileum år 2020.  

Vi firar bland annat med: 

 Ett extra omfattande jubileumsnummer av Posthistoriska Notiser,  

nr 1/2020, med 16 artiklar om medlemmarnas forskning och samlande. 

 Ett nytt nummer av Aktuellt om Posthistoria som ges ut under hösten. 

 En jubileumsutställning där medlemmarna visar mindre smakprov från 

sina samlingar. Utställningen visas på utställningssajten Netex. 

 Under hösten har vi digitala möten med föredrag för första gången i 

sällskapets historia. 

 


