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Fältposten

Fältposten är ett elek-
troniskt nyhetsbrev som 
ges ut av Sveriges Mili-
tärpostsällskap (SMPS).

www.smps.se
info@smps.se

Äldre nummer finns på

www.smps.se/society/falt-
posten_contents.php
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Detta är nummer 40 av ett Nyhetsbrev som startade med 
enkla epostförsändelser med uppgifter om nästa föreningsmö-
te. Jag tycker därför att nummer 40 kunde vara ett lämpligt 
tillfälle att se över Nyhetsbrevets design.

Många av oss är medlem i flera föreningar och därför har jag 
sorterat mötena i datumordning istället för att dela upp dem 
på respektive förening.

Eventuella åsikter som framförs i artiklar står för författaren och behöver inte överensstämma med sällskapets!
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Boktips
gustaF aulén

Biskop och Motståndsman
Jonas Jonson
Artos 2011

Jonas Jonson var biskop 
i Strängnäs stift 1989 - 
2005. Han har nu skrivit 
en bok om en av sina 
företrädare. Gustaf Aulén 
var biskop i samma stift, 

professor i Lund och preses i Musikaliska Akademin.

Han var en av de främsta försvararna av rättsstaten 
och de mänskliga rättigheterna när de totalitära 
regimerna hotade.

Aulén vigdes till biskop i maj 1933 och samma år 
uppsöktes han i biskopsgården av Eric och Mary 
von Rosen (syster till Carin Göring) och hennes 
vän prinsessan av Wied (hustru till den nye tyske 
ministern i Stockholm).

De tre kom till Strängnäs för att fråga om det skul-
le vara möjligt att förmedla apostolisk succession 
till den tyska rikskyrkan, genom att viga riksbiskop 
Ludwig Müller.

Aulén var till en början positiv men som väl var 
rann det hela ut i sanden. I mars 1934 publicerade 
han sin fösta uttalat nazikritiska artikel i Svenska 
Dagbladet.

De svenska kyrkoledarna blev alltmer indragna 
i den tyska kyrkokampen. 1935 besökte Aulén 
Lutherakademin i Sonderhausen i Thüringen. För 
att inte hans föreläsning skulle bli besvärande för 
akademin lät han akademins ledare Stange läsa ma-
nuskriptet och gick med på att stryka några satser. 
Det fanns rapportörer i salen och Aulén ville inte 
att andra skulle råka illa ut för hans skull.

Aulén berättade senare: ”När jag så i mitt föredrag 
kom till de farliga satserna, gjorde jag en ordentlig 
paus, stod tyst och såg på mitt auditorium i hopp 
om att alla skulle förstå att något var utelämnat.”

1935 förmörkades också av kriget i Abessinien. 
Aulén deltog i opinionsmöten och höll tal i radion.

Men Aulén är nog mest känd som Norges röst un-
der kriget. Hans fru var norska. I och med ockupa-
tionen av Danmark och Norge försämrades Sveri-
ges läge dramatiskt.

Den 17 maj 1941 var det gudstjänst i Engelbrekts-
kyrkan med norska flyktingar. Tyska legationen 
försökte förhindra att norska flaggor skulle finnas 
i kyrkan och att ingen nationalsång skulle sjungas 
eftersom det stred mot sedvänja. Aulén som ledde 
gudstjänsten lät sig inte skrämmas utan en stor fan-
borg med norska flaggor ställdes upp i koret. Guds-
tjänsten avslutades med ”Ja vi elsker” med Oskar 
Lindberg vid orgeln.

Boken rekommenderas varmt till alla som är in-
tresserade av 1900-talshistoria. ¤

stril 60

Teknik, vetenskap och svensk 
säkerhetspolitik under det kalla 

kriget
Johan Gribbe

Gidlunds förlag 11

B o k e n  i n g å r  s o m  n r 
32 i FOKK:s skriftserie. 
Forskningsprojektet 

Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett 
samarbetsprojekt mellan Försvarshögskolan, 
Kungl. Krigsvetenskapsakademin och Kungl. 
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Örlogsmannaskapet med stöd av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse.

Boken är en avhandling inom ämnet Teknik- och 
Vetenskapshistoria på KTH.

Stril var ett automatiserat stridsledningssystem för 
det svenska flygvapnet under det kalla kriget. Av-
handlingen studerar framväxten av systemet från 
de första tekniska kommitterna tills system var i 
drift 1959.

Det har skrivits mycket om Sveriges neutralitet 
under det kalla kriget. Författaren har intresserat 
sig för hur utvecklingen av ett stort militärtekno-
logiskt system påverkan själva neutralitetspolitiken.

Stril 60 var den mest betydande teknologiska in-
vesteringen svenska flygvapnet gjorde under det 
kalla kriget. Genom att studera systemet får man 
en inblick i flygvapnets struktur.

Genom att studera införandet av systemet har för-
fattaren kunnat rekonstruera informella nätverk, 
som påverkade den svenska säkerhetspolitiken 
bakom den officiella fasaden. Många av dessa nät-
verkskontakter dokumenterades aldrig. Dessa halv-
institutionella nätverk etablerades utomlands av de 
svenska militära myndigheterna med avsikten att 
i yttersta nödfall kunna samoperera med västmak-
terna ifall krig skulle utbryta.

Medan den officiella utrikespolitiken gick ut på 
att Sverige skulle vara en fredad zon under det 
kalla kriget, så byggde försvarspolitiken på det helt 
motsatta scenariot att ända chansen att undvika ett 
nederlag och ockupation var att få hjälp från väst-
makterna.

Boken är ännu ett exempel på intressant läsning 
om det Kalla kriget som kommit ut under de se-
naste åren. ¤

Månadens oBJekt
 

Månadens objekt finns som vanligt på sidan:   
http://www.smps.se/member/monthly_object.php

Bilden till vänster är objektet för februari.

Alla 2011 års objekt finns nu på sidan http://www.
smps.se/member/monthly_objects_2011.php

http://www.smps.se/member/monthly_object.php
http://www.smps.se/member/monthly_objects_2011.php
http://www.smps.se/member/monthly_objects_2011.php
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pressgrannar

Mpt

Nytt späckat nummer av MPT har nu  kommit 
ut. 

HeMBygdsFilatelisten

I nummer 1 av årets hembygdsfiltatelist kan man 
bland annat läsa om:

* Poststationen i Tureberg; Bo Dahlner
* När järnvägen kom till västjämtland  

 1880-82, Gustaf Ankarcrona
* Annorlunda posttransport

Numret innehåller också två artiklar om konsten 
att mäta och förstå stämpelavtryck skrivna av Tord 
Larsson och Erik Idhult.

Med numret bifogas en stämpelmätare som un-
derlättar mätningen av diameter, vinkeln för orts-
namnets utbredning, bokstavhöjd mm.

Mätaren säljs inte separat utan anskaffas enklast
genom att sätta in Årsavgiften 100 kr på förening-
ens PlusGirokonto : 98 86 28 - 4. Då erhåller man 
årets fyra nummer.

Stämpelmätare som medföljer nr 1



5(7)

Fältposten
Söndagen den 26 februari 2012

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_40.pdf

Evert Zetterberg skriver om ”Sörmlandsmanövern”, 
Generalstabens fältövningar 1929. 1929 var det 
första året då Militärbrev med Svarsmärken användes. 
Övningen ägde rum i Trosa - Vagnhäradstrakten.

Redaktör Karlsson har varit flitig som vanligt. 
från hans penna finns

* kontroll av militärposten
* tilläggstjänster
* förfalskade militärförsändelser
* transiteringsavtalet - permitenttrafiken
* interneringspost

* mm
Lars Höjing bidrar också med intressanta artiklar.

Detta nummer anskaffas enklast genom att sätta 
in 250 kr på SMPS PlusGirokonto nr 27 809 -3.
Man får då även nummer 72 som kommer i höst.
Om pengarna sätts in före den sista mars (2012-
03-031) så skickar redaktören med en liten ”pre-
sent”.

Brev Från BaBs

Brevet till vänster är skrivet av en 
svenska, som gifte sig i Tyskland och 
blev värvad av Gestapo. Mottagaren 
är skribentens mor. Brevet är daterat 
den 12 mars 1944.
Att biskop Auléns röst även hördes i 
Tyskland framgår av vidstående brev:

”Över Aulén fingo vi oss ett verk-
ligt gott skratt. Det är de stora hjäl-
tarna, så länge det räcker att fäkta 
med munverket, men när det gäller 
då springa de och tappa fattningen. 
Hoppas att svansen brinner på ho-
nom nästa gång han får springa gat-
lopp. Skämt åsido, så tycker man väl, 
att ögonen borde väl öppnas på folk 
nu även hemma i Sverige.”

Läs mer om Dagmar Imgart i:
  Svenska i Gestapos tjänst : V140  
  Babs 

Perwe, Johan, 1964- (författare)
ISBN 978-91-7331-402-2 (inb)
Stockholm : Carlsson, 2011
Svenska 278 s.

Brev
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FriMärksutställningar MM
Huddex2012

3 - 4 Mars 2012

ARRANGÖR: Huddinge frimärksklubb tillsam-
mans med Sveriges Frimärksungdom www.hud-
dingefk.se och www.sfustockholm.se Ett samar-
rangemang med Posten Frimärken, www.posten.se
Utställningen är sanktionerad av SFF och SFU. 
Huvudsponsor: Philea
Läs mer på http://www.huddingefk.se/Hud-
dex-2012.php.

Läs reklamblad på www.smps.se/newsletter/hud-
dex2012.pdf ¤

saMlarMarknad

norrorts FriMärksFörening i 

täBy

Samlarmarknad äger rum lördagen den 10 mars 
kl 1000-1600 i Näsbypark Centrum. Mer info fin-
ner Du/Ni på deras hemsida - http://www.norrp-
hil.se/ - från cirka en månad före marknaden.

Enklaste sättet att ta sig till Näsbypark Centrum 
från Stockholm är att ta Roslagsbanan till Näsby-
park. Stationen är alldeles utanför centrumanlägg-
ningen. ¤

din post
Öppnar den 10 mars.

Utställning Postens historia och om hur Posten 
fungerar idag

august strindBerg 2012
Öppnar den 24 mars.

Om Strindbergs kreativa korrespondens

postMuseuM

PLU Postlägenheter till utlandet 1940 -1945

Köp SSPDs nytryck av PLU 1940-1945!
Packad med 511 sidor information.

* 190 kr avhämtning hos Staffan Karlsson
* 264 kr inkl. inrikes porto + emballage
* 366 kr inkl. utrikes porto + emballage

Sätt in beloppet på SSPDs pg 48 97 24 -5
Ange namn & adress för snabb expediering.

http://www.huddingefk.se
http://www.huddingefk.se
http://www.sfustockholm.se
http://www.posten.se
http://www.huddingefk.se/Huddex-2012.php
http://www.huddingefk.se/Huddex-2012.php
http://www.smps.se/newsletter/huddex2012.pdf
http://www.smps.se/newsletter/huddex2012.pdf
http://www.norrphil.se/
http://www.norrphil.se/
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Mötestider För 2012
(Med reservation för ändringar)

(Föreningsmöten under mars på Postmuseum)

postMusei vänner

Tisdag 6 mars: Årsmöte

Läs mer på deras hemsida.

sMps

Onsdag 7 mars kl 18:30
Tema: Kustartilleriet

sspd

Onsdag 21 mars: Staffan Ferdén
Läs mer på deras hemsida.

stFF

Måndag 26 mars:
Möte med Liten auktion

HeMBygdsFilatelisterna

Onsdag 28 mars: Årsmöte. 
Efter förhandlingarna blir det: Diskussion om 
Hembygdsfilatelin i framtiden. Vad ska vi samla 
och dokumentera? Nya trender? Hur får vi fler in-
tresserade?

kalendariuM

april

On 11 SMPS:  Årsmöte
On 18 SSPD: Årsmöte
Må 23 StFF: Våravslutning, liten auktion
On 25 Hembygdsfil.:  Solskensolympiaden, Göran 

Heijtz berättar om de Olym-
piska Spelen i Stockholm 1912, 
med hjälp av filateli, brevmärken 
och vykort.

 Läs mer på deras hemsida .

MaJ

On 2 SMPS: Tema: Propaganda

septeMBer

On 5 SMPS: M 6

oktoBer

On 3 SMPS: ”Rädda” Dnamark & Norge

noveMBer

On 7 SMPS: ”Spektakulära” objekt

deceMBer

On 5 SMPS: Militära ”julförsändelser”

En mer omfattande evenemangs-  och 
möteskalender finns på sidan: http://www.smps.
se/anslagstavlan.php#calender

http://www.postmuseivanner.se/
http://www.smps.se/anslagstavlan.php#calender
http://www.smps.se/anslagstavlan.php#calender

