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kriget i söderManland
AVGÖRANDE 

SLAG VID 

HJORTSBERGA

A-armén har placerat sig mel-
lan Sillens och Långsjöns nord-
ändar i höjd med Hjortsberga.

B-armén står grupperad 
på en linje mellan de båda 
sjöarna. Huvudstriden står 
nu  i närheten av Hjorts-
berga. B-armén har nu satt 
in sina stridsvagnar, som 
stått  väl  gömda bakom fronten.
 
Året är 1929 och armén har fälttjänstöv-
ning under befäl av Gustaf V. Kungen resi-
derar på Tullgarns slott. Högkvarteret har 
inkvarterats sig på Stadshotellet i Trosa, så 
källarmästare Lindberg har några bråda 
dagar. Folkskolan har blivit krigssjukhus, 
vilket ger barnen i Trosa ett extra lov.

STARTSKOTTET

För oss filatelister är övningen star-
ten för ett helt nytt samlingsområde. 
Under övningen används för första 
gången Militärbrev med Svarsmärke. ◊
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SMPS PÅ NORDIA 2010

VI STÄLLER UT

 På Nordia ställer flera av vår medlem-
mar ut sina samlingar. Följande med-
lemmar visar Militärpostsamlingar.

MÄSTARKLASS

”Swedes in active service in Fin-
land 1918-1919”, Richard Bodin.
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Lars och Richard, två av våra flitiga 
utställare!

faltposten@smps.se            www.smps.se/newsletter/nr_22.pdf
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I egenskap av ordförande i Sve-
riges Militärpostsällskap häl-
sar jag Dig välkommen till vårt 
nyhetsbrev. Hur ser en genom-
snittslig militärpostsamlare ut? 
Svaret är inte lätt att säga, några 
medlemmar gräver djupt i arkiv 
medan andra beskriver mer det 
filatelistiska, men många nöjer 
sig med att bara vara samlare. I 
vårt sällskap finns det plats för 
alla. Kom gärna och besök oss 
på våra månatliga möten som vi 
håller från september till juni.
En vanlig fråga som jag ofta får 
är vad samlar en militärpostsam-
lare. Är det fältpost, krigspost, 
vykort med militära motiv eller 
något annat samlingsbart? Ofta 
är svaret inte givet eftersom vårt 
samlingsområde spänner över 
många områden. Till nybör-
jare brukar jag oftast säga att du 
som börjar samla militärpost 
bör avgränsa dig till ett område, 
som därefter kan vidarutvecklas 
i önskad riktning. Vad och hur 
du samlar avgör du själv, lika 
så vad som är en fin samling.
Gemensamt för de flesta sam-
lare av militärpost är att intres-
set för historien bakom ett ob-
jekt blir minst lika intressant 
som objektet. Svaret på många 
frågor finns ofta beskrivet i vår 
egen Militärpostal tidskrift. 
Vi försöker uppdatera vår hem-
sida kontinuerligt med en för-
hoppning om att den kommer 
att besvara många frågor inom 
militärposten. Vi får inte heller 
glömma bort den stora kunskap 
som finns hos våra medlemmar.

Jan-Ove Brandt

POSTHISTORISKT 

SEMINARIUM

SMPS kommer att tillsam-
mans med SSPD deltaga i ett 
Nordisk Posthistoriskt möte 
med deltagare från både Dan-
mark, Norge, Finland och USA.

Missa inte detta tillfälle att få 
diskutera militärpost. Mötet är 
öppet även för icke medlemmar.

Tid: Söndag 30 maj kl. 10.00-
11.30
Plats: Åhaga, Borås

Mötet blir ett av de största 
föreningsmötena någonsin på 
nordisk och svensk utställning!                                 
 ◊                                 

                

INFORMATION OM MEDLEMSSKAP

Under utställningen har vi ett specialerbjudande för nya medlemmar, 
som endast gäller på ”plats”!  Bli medlem för endast 175 kronor (ordi-
narie avgift är 250:-) och få årets bägge nummer av vår Tidskrift MPT.

Information om SMPS finns på vår hemsida: www.smps.se
Det går också bra att skicka epost till faltposten@smps.se
Om du vill  ha löpande information om våra möten och aktiviteter 
så är det bara att skicka ett mejl till faltposten och be om att bli med 
på vår sändlista!
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POSTHISTORIA

”Swedish Militaries and Vo-
lonteers in War, Campaigns or 
in Active Service Abroad 16th 
Century-1919”, Richard Bodin.
”Postrestriktioner och sä-
k e r h e t s å t g ä r d e r  u n d e r 
krigs- och beredskapsförhål-
landen”,  Sta f fan Kar l s son.
”Svenska militära tjänste-
brevkort och militära helsaks-
kort 1874-1979”, Lars Höjing.
” N o r w e g i a n  m a i l  c o n -
trol and censorship during 2. 
WW”, Rune Heggdal, Norge.

LITTERATUR

”Militärpostal tidskrift (2009)”, 
SMPS.           ◊


