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Fältposten

Fältposten är ett elektroniskt 
nyhetsbrev som ges ut av 
Sveriges Militärpostsällskap 
(SMPS).

www.smps.se

info@smps.se

Äldre nummer finns på

www.smps.se/society/faltposten_
contents.php

smps

RedaktöR

GunnaR ZetteRman

faltposten@smps.se

Nya Mötestider
decembeRmötet den onsdaGen den 5 äR Gemensamt med sspd. mötestiden 
äR kl 18.30 - 20.00

i våR kommeR smps möten att äGa Rum onsdaGaR kl 18.00 - 19.30

Redaktören har ordet

novembeR har varit en händelserik månad. Posthistorisk dag och ny 
utställning på Postmuseum.
Den nya utställningen på Postmuseum är i och för sig intressant, men vad har 
den på museet att göra. Man har importerat ett amerikanskt konstprojekt. Kan 
inte se att det här har något med postens verksamhet att göra. Utställningen 
borde passa bättre på Moderna museet! Har jag missat något?

oRdFöRande:

Jan-ove bRandt

08 - 85 48 98
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posthistoRiska daGen 2012

sspd:s oRdFöRande Staffan Karlsson hälsade alla 
välkomna och presenterade dagens föredragshållare, Ulf 
Ekenstierna, Richard Bodin och Valter Skenhall.

Ulf Ekenstierna visade delar av sin utställningssamling 
Interrupted Mail Connected to Sweden. Där fanns 
olyckspost, fördröjda brev med mera.
Efter en kort bensträckare var det dags för Richard 
Bodin.

Vi fick en historielektion om det Stora Nordiska kriget 
1700-1721, som Richard illustrerade med objekt från 
sin samling. Efter en kaffepaus blev det

Tjänsteförsändelser 1920-1990 med Valter Skenhall. 
Valter har byggt upp en utställningssamling med de 
där breven vi andra brukar slänga i soptunnan de som 
kommer från diverse olika myndigheter.
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Med sig hem ficka alla en bok om Postvägar postkontor 
och postgårdar i 1750-talets Sverige av Eliz Lundin. 

Tyvärr var mötet lite dåligt besökt. Kan ha berott 
på att det samtidigt ägde rum en större auktion på 
Söder. Med lite samråd borde detta i framtiden kunna 
undvikas!

svenska hemliGheteR

Ny utställning på Postmuseum. 
Utställningen pågår till den 17 november 
nästa år. Museet har en blog på sin hemsida 
där man löpande kommer att lägga ut 
hemlisar!
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mötestideR FöR 2012 & 2013
(Med reservation för ändringar)

Föreningsmöten under 
December på Postmuseum
smps + sspd kl. 18.30  (obs tiden)

Onsdag 5 december kl 18:30 Postala Mysterier”

stFF       (obs alla möten Flyttade till onsdaGaR)
On 12 StFF: Höstavslutning

hembyGdsFilatelisteRna
Inget möte

Kalendarium 2013

JanuaRi
On 9 SMPS: M 8
On 30  Hembygdsf.: Posten, ett verktyg att ena Europa 

1519-1558, Bo Göran Hellers
 Läs mer på deras hemsida.

FebRuaRi
On 6 SMPS
On 27 Hembygdsf. Normalstämpel 59g  

”klumpstämpeln”, Hans von Euler 
Läs mer på deras hemsida.

maRs
On 6 SMPS
On 20 Hembygdsf. Årsmöte + gemensamt möte med 

SSPD
 Läs mer på deras hemsida.
On 20 SSPD Gemensamt möte med 

Hembygdsfilatlisterna

apRil
On 3 SMPS

God Jul

och

Gott nytt åR


