
Census of Swedish Mail until 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In vier delen behandelt Staffan poststukken uit de posthistorische periode van 1872 tot 1940. In deel 1 word 
de binnenlandse post behandeld. Daar vinden we de tariefmogelijkheden (en bestaande voorbeelden 
daarvan) voor de lokale post, binnenlandse brieven, briefkaarten, drukwerk en pakketten. Ook de 
bijkomende zaken zoals het gebruik van postale formulieren, "strafport" en belasting leges etc. worden 
opgevoerd. In deel 2 zijn de verzendingen naar Europese landen terug te vinden. Elke bekende bestemming 
heeft een eigen hoofdstuk gekregen. Dit geldt ook voor de bestemmingen opgenomen in deel 3. Dit is gewijd 
aan de post verzonden naar overzeese bestemmingen en ten slotte vinden we in deel 4 inkomende post die 
op een of andere wijze een Zweedse postale berekening mee kregen zoals met port belastte stukken. Tevens 
vinden we hier een negental andere speciale onderwerpen. Elk deel bestaat uit een aantal hoofdstukken (in 
totaal 26) en eindigt met een appendix waarin belangrijke data vermeld word en een tweetal indexen 
evenals een literatuur overzicht. Elk hoofdstuk heeft aan de rechter- of linkerbovenzijde een kleurcodering 
meegekregen wat het opzoeken van een bepaald onderwerp vergemakkelijkt. 
 
 Deze hele set doorgronden en waarderen is op het eerste gezicht een hele klus. De hoeveelheid informatie 
in deze boeken is enorm en het gebruikte systeem lijkt in eerste instantie lastig te begrijpen maar wijst zich 
van zelf. In de introductie, die in elk deel herhaald word, wordt de gebezigde systematiek uitgebreid 
uitgelegd, waardoor na enige oefening alles duidelijk word. Dankzij deze publicatie kan de geïnteresseerde 
verzamelaar snel de zeldzaamheidgraad van een bepaald poststuk c.q. frankering terug vinden. Tevens 
vinden we opbrengstprijzen van stukken die op een veiling zijn aangeboden inclusief de data van verkoop en 
bij welke veiling. Vele honderden poststukken zijn "full colour" afgebeeld en voorzien van ter zake doende 
details. Voor al deze informatie zijn bergen werk verzet. Zo zijn er ruim 1550 veiling catalogi (60.000 veiling 
resultaten) en aanbiedingsfolders van dealers doorgespit evenals ruim 100 boeken en 
tentoonstellingscatalogi alsmede een 100-tal verzamelingen en tentoonstellingscollecties doorgelopen. 
Uiteraard zijn via internet ook vele bronnen evenals diverse post musea bezocht. 
 
Recapitulerend zijn dit de belangrijkste mogelijkheden van deze set: 
 
Voor het eerst in een publicatie is het mogelijk de betrekkelijke zeldzaamheid van een bepaald poststuk of 
frankering te bepalen. De vele gegevenssecties, waar onder andere vele veilingresultaten zijn opgenomen, 
maken het mogelijk dat de verzamelaar een op zichzelf gericht overzicht kan maken van de gewenste typen 

 

Goede doorwrochte boeken op het gebied van de 
Zweedse pothistorie zijn op de vingers van één 
hand te tellen. De serieuze verzamelaar en 
onderzoeker van Zweedse posthistorie en de 
daarbij behorende filatelistische stukken moest tot 
op heden teruggrijpen op publicaties die soms al 
enige decennia oud zijn. Met het verschijnen van 
Staffan Ferdén's werk is een ware schatkamer van 
kennis geopend. Staffan was al van jongs af aan 
verzamelaar en geïnteresseerd in de Zweedse 
posthistorie. Hij heeft een aantal mooie 
bekroningen behaald met zijn verzamelingen op dit 
gebied en heeft vele artikelen in Zweedse 
filatelistische bladen geschreven. Al zijn kennis, en 
die van veel andere geraadpleegde verzamelaars, 
heeft hij gebundeld en op een verhelderende wijze 
samengevoegd in deze publicatie.  
 



verzendingen. Hiermee kan hij/zij makkelijker bepalen wat wel of niet in zijn verzameling opgenomen dient 
te worden. Ook het maken van een zeldzaamheidstabel van gewenste stukken is een stuk makkelijker met 
deze gegevens. De informatie is in deze hoeveelheid nooit eerder in één publicatie bijeen gebracht. De 
combinatie van gegevens en afbeeldingen vereenvoudigt ook de mogelijkheid tot het signaleren van 
gemanipuleerde en/of vervalste stukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit werk word in het voorwoord door Jonas Hälström Staffan's "Magnum Opus" genoemd en ik wil me daar 
graag bij aansluiten. Het is voor de serieuze verzamelaar van Zweedse posthistorie een must om het werk 
door te nemen en er uit te leren. Aanschaffen zal helaas niet (meer) mogelijk zijn. Het werk was n.l. alleen bij 
voorinschrijving (á € 300 exclusief verzendkosten) te bestellen. Er zijn 130 complete werken (4 delen in een 
harde slipcase) vervaardigd. Gelukkig heeft de bondsbibliotheek één set opgenomen in de collectie en is 
deze schat aan informatie daar gratis in te zien en te bestuderen voor leden van verenigingen die 
aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 
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Voor buitenlandse post wordt 
niet alleen de periode 1872-
1940 behandeld, maar ook de 
prefilatelistische periode en 
klassieke postzegelperiode. Bij 
deze periode worden ook de 
Zweedse bezittingen en Duitse 
staten voor het eerst 
afzonderlijk behandeld. Niet 
alleen verzamelaars van 
Zweden kunnen gebruik 
maken van de informatie. Veel 
informatie onder andere bij 
introductie tot verschillende 
bestemmingen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot postroutes, 
maar ook met betrekking tot 
UPU valuta-eenheden die voor 
veel gebieden hier worden 
gespecificeerd kunnen 
vergeleken worden. Door deze 
te vergelijkingen is het 
mogelijk om tarieven van post 
uit andere landen te herleiden 
en op correctheid te 
controleren. 
 

 


