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Ordförande:

Jan-Ove Brandt

08 - 85 48 98

KOmmande möten

SmPS
Onsdag 5 oktober: MbK 3 (Om allt går 
vägen kommer detta möte att bli lite speci-
ellt! ”Orsa kompani lovar inget bestämt!”)

Onsdag 7 november: Programpunkt ännu 
ej bestämd. Kom gärna med förslag.

Ondagen den 7 december har vi gemen-
samt möte med SSPD.

SSPd
StOcKhOlm

Onsdag 19 oktober och 7 december

malmö

Tisdag 18 oktober, 22 november och 13 
december.

hemBygdSfilateliSterna

Onsdag 26 oktober: Upplands Väsby

Onsdag 30 november: Västar Jämtland..

Läs mera på http://sff.nu/hembygdsfilate-
listerna/index.php

POSthiStOriSKa dagen

äger i år rum lördagen den 26 november.
Ur programmet: Interrupted Mail 
connected to Sweden (Ulf Ekenstierna), 
bytesbörs och middag (endast för 
medlemmar).
Läs mera på http://www.rootsweb.an-
cestry.com/~swesspd/mote.htm

raKetPOSt

(forts. på nästa sida)

fältPOSten
Söndagen den 2 oktober 2011

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_35.pdf

Sm
P

S 
- S

ve
r

ig
eS

 m
il

it
ä

r
P

O
St

Sä
ll

SK
a

P

Nummer

35

http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/index.php
http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/index.php
http://www.rootsweb.ancestry.com/~swesspd/mote.htm
http://www.rootsweb.ancestry.com/~swesspd/mote.htm


2(2)

På Postmuseum visas nu Fredrik Ydells samling av svensk 
Raketpost och raketer, foton, stämplar mm från museets 
samlingar. Raketposten i Sverige har nämligen 50-årsjubi-
leum i år.

På utställning kan man även titta på filmer från uppskjut-
ningarna, vilka inte alltid gick så bra.

Ambitionerna var  större än vad dåtidens teknik medgav, 
men man hade säkert roligt och man kunde tillföra museet 
ett icke föraktligt penningbidrag.

Utställningen pågår till den 25 mars 2012. ¤

Nästa nummer beräknas utkomma i månadsskif-
tet oktober/november. Eventuella åsikter i artik-

larna står endast för författarna och inte för SMPS.
Gunnar, Chefredaktör

Försök med raketpost har även gjorts i andra 
länder, bland annat i Tyskland, Nederländerna , 
Indien . Ett udda men ganska intressant samlings-
område. Brevet till höger finns i en av Redaktörens 
samlingar. ¤

månadenS OBJeKt

Bläckmakulerat svarsmärke på brev, unikt 
utställningsobjekt? Läs mer på vår hemsida!

Redaktören vill gärna ha bidrag till månadens ob-
jekt. ¤
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