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I juli var det Jubileumsmarathon 2012. Man sprang i stort sett samma 
bana som 1912. Alla har väl hört talas om japanen som försvann. 822 
Yoshiaki Kurado Japan, är barnbarn barn till denne japan.
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nya Mötestider

i höst koMMer sMps Möten att äga ruM onsdagar kl 17.30 - 19.00

oBservera den nya starttidpunkten. orsaken FraMgår av nedanstående 
citat:
Start citat: “Detta gäller för hösten, och framöver:
1/ Vi ser helst att föreningarna bokar in sig på onsdagar då museet har öppet 
till 19.00. Eftersom vi har fått dra ner kraftigt på våra kostnader, kan vi 
inte längre ställa upp och betala vaktkostnaden som uppstår kvällstid andra 
dagar.
Den kostnaden ligger på flera hundra/timme i minst 3 timmar, och 
föreningarna betalar mellan 150:- och 500:- per hyrestillfälle. 

2/ Det finns inga tider efter kl. 19.00 någon dag, åtminstone inte till 
föreningspris. Vill ni betala vaktkostnaden (runt 1500:-) är ni naturligtvis 
välkomna att boka lokal efter 19.00 vilken veckodag som helst.

Så bister ser verkligheten ut numera..”   Slut citat.

redaktören har ordet

Som framgår av sista sidan kommer Postmuseums nya regler för bokning av 
lokaler att medföra ständiga krockar mellan olika föreningsmöten. Troligtvis 
blir reslutatet att flera föreningar kommer att byta till andra lokaler!

http://www.smps.se/
http://www.smps.se/society/faltposten_contents.php
http://www.smps.se/society/faltposten_contents.php


Fältposten
Söndagen den 2 september 2012

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_42.pdf 3(4)

rapport Från ordFöranden

Under året har det avhållits två fint utförda utställ-
ningar, dels Huddex & Frimung 2012 i Huddinge 
och dels Hallfrim 2012 i Falkenberg. Sammanfatt-
ningsvis så är mitt intryck att båda utställningarna var 
mycket väl genomförda. Lokalerna var bra och det var 
lätt att hitta till respektive utställning. Avvägningen 
mellan handlare och utställda ramar var i båda fallen 
bra avvägda. När man först ser i utställningskatalogen 
vad som ställs ut så tycker jag ofta att det ser tunt ut 
avseende det utställda materialet, men när man sedan 
kommer till utställningen och verkligen tittar på ra-
marna så inser man att det faktiskt finns otroligt bra 
material i ramarna. Ofta förstår jag inte vilka rariteter 
som ställs ut. Det är så man nästan önskar att respek-
tive samlare mer ska framhäva det som är svårt att få 
tag på. Tyvärr fanns inte någon militärpostsamling 
med på Hallfrim, men när man granskar ramarna så 
finns det fina militärobjekt medtagna i en del sam-
lingar.

Jag vill även rikta ett tack till Staffan Karlson som på 
båda utställningarna har sett till att SMPS är repre-
senterat med bokbord och att intresserade kan få svar 
på sina frågor genom personlig service.

Jag hör ofta att det inte dyker upp några fynd inom 
militärpostområdet. Vad är då ett fynd? Det får du 

själv avgöra, ibland  är det ett billigt objekt för en tia 
och ibland så blir det dyrare. Titta bara på Tradera, 
Frimärkshuset eller Philea mm så ser ni prisbilden. 
Jag vill fortfarande varna för i efterhand gjorda M1 
stämplade märken och svarsbrev.

Jag ser med oro framtiden an med avseende på 
verksamheten i Postmuseum. Reducering av 
personal kommer på sikt att innebära att den 
nuvarande fantastiska kunnighet som idag finns 
kommer att utarmas. I samband med det nämnda 
så har även bibliotekets öppettider reducerats, 
vilket främst berör de som bor utanför Stockholm. 
Risk finns även att de nuvarande utställda 
basutställningarna kan komma att betraktas 
som ren dagisverksamhet. Jag får hoppas att 
de specialutställningar som trots allt sätts upp 
kommer att balansera intrycket.

Nästa stora utställning i närheten är Nordia i Ros-
kilde som beräknas äga rum 2-4 november 2012. Så 
vitt jag vet så kommer inte SMPS att ha något bok-
bord vid Nordia.

Med vänlig hälsning
Jan-Ove Brandt
Ordförande SMPS

saxat ur ”posthistoriska 

Notiser” 
Vårt svenska postmuseum har blivit ett sorgebarn. 
Personalminskningar har gjorts med 50 % och den 
1 november avskedas 10 personer. Detta slår hårt på 
biblioteket, som ska skötas av en person, som även 
ska ansvara för samlingarna. Biblioteket kommer re-
dan från juni att endast vara öppet två dagar i veckan, 
tisdagar och onsdagar med kvällsöppet på onsdagar 
från september till året ut. Detta innebär att möjlig-
heterna till hjälp i forskningsarbetet för våra med-
lemmar blir påtagligt begränsat. Användningen av 
lokalerna har ju som tidigare nämnts förändrats.

Omfattande utgallringar av föremål och litteratur 
kommer att ske under hösten.

Det här bara visar bara att Posten AB inte önskar 
driva något museum. Förändringarna är de mest om-
fattande museet har gjort på 112 år. Man skär korven 
i båda ändar och nu faller den sista skivan!

Som jag ser det, så måste Postmuseum skiljas från 
Posten AB och föras in under Kulturdepartementet.
Staffan Karlsson
Ordförande SSPD



Fältposten
Söndagen den 2 september 2012

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_42.pdf 4(4)

Mötestider För 2012
(Med reservation för ändringar)

(FöreningsMöten under 

septeMBer på Postmuseum)
sMps

(OBS tsv gäller nya mötestider pga museet höjt 
lokalhyran efter kl 19.00)
Onsdag 5 september kl 17:30 M 7

sspd

Onsdag 12 september kl 18:30 ”Brevkortets 
Posthistoria 1872-1911”, Tomas Karlsson

stFF

(OBS alla möten flyttade till ONSDAGAR)

Onsdag 12 september: Liten auktion
Onsdag 26 september: Årsmöte

heMBygdsFilatelisterna

Onsdag 26 september: ”Att ställa ut på 
nätet   Läs mer på deras hemsida.

kalendariuM

oktoBer

On 3 SMPS: ”Rädda” Danmark & Norge
On 10 StFF: Liten auktion
On 17 SSPD: ”Svensk lösen...”
On 24 Hembygdsf: Trosa med omnejd.
On 24 StFF: Auktionsafton med fika

noveMBer

On 7 SMPS: ”Spektakulära” objekt
On 14 StFF: Liten auktion
Lö 10: Frimärkets dag 
Lö 24 SSPD Posthistoriska dagen
On 28 Hembygdsf.: Örebro
On 28 StFF: Föredrag Yngve Rydberg 

deceMBer

On 5 SMPS + SSPD: ”Postala Mysterier”
On 12 StFF: Höstavslutning

pekingträFFen

välkoMMen till årets frimärks- och vykortshöjdpunkt i Östergötland
 
Pekingträffen, en frimärks- och vykortsmässa den 13 oktober 2012 i Norrköping:

Läs mer på: http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-12.htm

http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/
http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-12.htm

