Om SDB – den svenska ortstämpeldatabasen
Välkommen till SDB, en ortstämpeldatabas som innehåller information om de
flesta kända poststämplarna från 1819 fram till och med år 2005. Efter 6 års
arbete är nu programmering, uppdatering och test klart för presentation på
webben.
Hembygdsfilatelisterna har sponsrat programutvecklingen.
Jönköpings Posthistoriska Förening har huvudansvaret till programvaran för att
SDB ska fungera på ett bra sätt avseende presentation av datainnehållet som
Bernt Wahlberg har bistått med.
Databasens innehåll/uppgifter som har registrerats i en dator under lång tid i
ett datorbaserat elektroniskt register som innehåller mycket detaljerade
uppgifter om svenska poststämplar. Sammanställningen har gjorts av Sten och
Bernt Wahlberg. Uppdateringarna slutade under år 2005.
Stämpeldata om de svenska poststämplarna kommer till stor del från landets
många stämpelforskare (se fliken: Uppgiftslämnare SDB) där underlagen bl.a
har varit utgivna handböcker, Postens arkiv, enskilda samlingar, auktionskataloger, olika webbaserade säljsajter samt många kontakter som Wahlbergs
hade med landets stämpelsamlare.
År 2013 fick Hembygdsfilatelisterna i uppdrag att ”ta hand om databasen” och
våren 2018 tog Jönköpings Posthistoriska Förening över ansvaret med
stämpeldatabasen SDB. Det har skett ett stort arbete från år 2013 fram till idag
för att strukturera om den information som finns registrerad i dataregistret.
Arbetet har i första hand utförts av Göran Heijtz, Stockholm och Hans-Ove
Aldenbrink, Bankeryd. I slutfasen har Nils-Ivar Johansson, Ängelholm bistått
med test av programvaran, analys och korrigering av innehållet samt
komplettering av stämpelbilder i den nya databasen SDB.
Stämpeldabasen innehåller närmare 70.000 olika stämpeluppgifter. I stort sett
finns alla kända poststämplar i Sverige med fram till och med år 2005.
Stämpeldatabasen SDB innehåller svenska ortsstämplar och postställen. Den
nya databasen SDB är förberedd för att lägga in alla typer av stämplar såsom
Postombud, Lantbrevbärare, Järnväg, Ångbåt mm.

Tyvärr fanns inga bilder på stämplarna i den databas som ligger till underlag för
SDB. Komplettering av stämpelavbildningar kommer att ske efter hand. NilsIvar Johansson och Rickard Sjögren har redan påbörjat att lägga in bilder.
Efter år 2005 har det tillkommit många nya stämplar bl.a gummistämpel Nst 64
och ”SFF:s” nya filatelistämplar, ett 70-tal olika, som landets filateliföreningar
förfogar över. Dessa uppgifter kommer efter hand att tillföras registret.
Ett problem som vi har jobbat med är att lägga till århundrade 18/19/20
framför de 6-siffriga datumen. Under ett antal år före och efter år 2000 hade
Nst 61 årtalet både i början och slutet av stämpeldatumet på samma stämpel.
Uppgifter om stämpeltyp, littera, mm har bearbetats så gott det gått.
Hur söker man i databasen?
På startsidan kan du ange upp till 8 olika sökfält med bl.a fritextsökning. Med
fritextsökning menas att man kan ange delar av ett ord och anges en * före
och/eller ordet hittar SDB förhoppningsvis rätt stämpelpost. I dessa fall visas
orter upp från den del av den text som man har angivet. De fält man ska kunna
söka på är själva orten med dagens stavning. Vidare ska man kunna söka på vad
som står i stämpelns övre och undre del, man kan söka på ortens gamla
stavning. Normalstämpeltypen är också sökbar med flera fält. Det är bara att
prova sig fram. Se vidare dokumentet: Att söka stämplar i SDB.
Vi söker nu stämpelintresserade personer som kan ta åta sig ett län för
uppdatering. Redan nu har vi några som kommer att påbörja uppdateringarna,
se dokumentet: Uppdateringsansvariga Länsombud.
Samarbete sker också med Hembygdsfilatelisterna och Facit Förlags AB, detta
samarbete gynnar stämpelsamlandet och dess framtid.

Alla kan titta lite grann i stämpeldatabasen, det går att visa upp 10 poster utan
att vara inloggad. För att kunna titta på allt material krävs medlemskap i
Hembygdsfilatelisterna eller Jönköpings Posthistoriska Förening.
Medlemsavgiften är 150 kr

Hembygdsfilatelisterna har plusgiro 98 86 28-4
Jönköpings Posthistoriska Förening har plusgiro 5 22 27-6

Inloggning:
Du som är medlem i någon av ovan föreningar ska ta kontakt på nedan
e-postadress, så får du information hur inloggning kommer att gå till.
hoa@aljodata.se

Skicka meddelnde:
Vill du rapportera om en ny stämpel skickar du en bild till nedan e-postadress.
sdbjpf@gmail.com

Jönköpings Posthistoriska Förening
Hans-Ove Aldenbrink
Tel. 0706 95 88 88
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