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Årsmöte
Tid: Onsdag 6 april kl. 18.30
Plats: Postmuseum, Forskarrummet plan 2
Efter årsmötesförhandlingar ”roar” vi oss med vinterns fynd.
Säsongens sista möte äger rum onsdagen den 4 maj kl. 18.30. Eftersom postmuseum då
har övergått till ”sommartid” träffas vi på ”Tegelbacken” som vanligt. Ämne för dagen är
då MkB 1 och MbK 1 & 2!

Senaste nytt på bokfronten

Den 1 januari 1940 började
Generalpoststyrelsen att utge
“Postlägenheter till utlandet”. Dessa var till
en början endast avsedda för tjänstebruk
men kunde så småningom även fås som
abonnemang. Priset för fjärde kvartalet
1945 var 50 öre.
Dessa cirkulär är en guldgruva för alla
som är intresserade av posthistoria under
det andra världskriget. Här finns uppgifter
om
PLU Postlägenheter till utlandet
1940-1945

Ordförande:

Sveriges postförbindelser med utlandet
blev naturligvits därför starkt påverkade.
Vilka förbindelser som var tillgängliga
vid olika tidpunkter varierade naturligtvis
med krigsläget.

Efter Tysklands ockupation av Danmark
och Norge i april 1940 var Sverige i stort
sett inringat. Det fanns ett andninghål
via Petsamo, men det varade bara tills
Tyskland anföll Ryssland.
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Det vill säga alla uppgifter som ska finnas i en
posthistorisk samling.
Eftersom originalen i Postmuseums bibliotek
håller på att sönderfalla i sina beståndsdelar
har SSPD låtit scanna alla cirkulär. Detta har
varit möjligt tack vare ekonomiskt stöd av två
medlemmar.
De scannade cirkulären har nu utgivits i bokform,
som print-on-demand. Boken är på 511 sidor och
kostar 190 kr + 72 kr i porto.
Boken erhålles enklast genom att sätta in 262 kr
på SSPD:s Plusgirokonto nr 48 97 24 – 5. Glöm ej
att ange namn och adress.
Det går också bra att kontakta redaktören för
MPT.	
¤

och njuta av pensionärslivet.
Heter man Donald Rumsfeld så blir man åter igen
försvarsminister 2001 för president Bush. Nio månader senare drabbas USA av landets värsta terrordåd någonsin följt av krig i Afghanistan och Irak.
Bokens titel är hämtad från en omtalad presskonferens där Rumsfeld yttrade: ”there are also unknown unknowns... things we do not know we don’t
know.”
Rumsfeld lider inte av skrivkramp. Boken är på
drygt 800 sidor. När Rumsfeld satt i Kongressen
på sextiotalet började han samla på ”maximer” som
han kallade Rumsfeld’s rules. ”If you are not critized, you may not be doing much”.
Denna bok liksom andra politikers memoarer har
fått många kritiska recensioner. Washington Post’s
välkände reporter Bob Woodward skriver bland
annat:
” Rumsfeld’s memoir is one big clean-up job, a
brazen effort to shift blame to others -- including
President Bush -- distort history, ignore the record
or simply avoid discussing matters that cannot be
airbrushed away. It is a travesty, and I think the
rewrite job won’t wash.”
Hur som helst det finns mycket intressant att läsa i
boken, t ex Rumsfeld möte med Saddam Hussein.
Rumsfeld donerar sitt honorar för boken till
välgörenhet (military charities supported by the
Rumsfeld Foundation).
Till boken finns också en egen hemsida

Har man fyllt 68 år, varit CEO, haft sitt första
politiska jobb på Capitol Hill under Eisenhowers
administration, haft viktiga kabinettspositioner
under både Nixons och Fords presidenttid, tjänat
president Reagen, varit USAs yngste försvarsminister mm så skulle väl de flesta av oss dra oss tillbaka

http://www.rumsfeld.com/
Response to Known and Unknown
”Be very careful when you go to the Rumsfeld Papers. The stuff can be addictive. Try to limit yourself to maybe no more than 30 minutes a day.”
The Washington Post
¤
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Hänt se’n sist mm
Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening

Månadens objekt

Föreningen höll sitt 71:a årsmöte på Karlberg den
11 mars. Mötet inleddes med Korum i Slottskapellet med Slottspastor Per Mellqvist.
Ämnet för mötet var Hangökriget. Ett finskt tvprogam med samma namn visades. Programmet
kan ses i SvT Kunskapskanalen under rubriken
Krig i Norden:
*
*
*
vår
*
*
*

Lördag 2 april kl 20.00 - Finlands sak är vår
Tisdag 5 april kl 22.00 - Finlands sak är vår
Torsdag 7 april kl 23.00 - Finlands sak är
Lördag 9 april kl 20.00 - Hangökriget
Tisdag 12 april kl 22.00 - Hangökriget
Torsdag 14 april kl 23.00 - Hangökriget

Läs mer på Föreningens hemsida!

¤

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

¤
Karlberg Slott

Prenumeration på Fältposten erhålles enklast
med att skicka ett mejl till faltposten@smps.se ◊
Nästa nummer av Fältposten beräknas utkomma
omkring den 30 april.
◊

Eventuella åsikter i artiklarna står endast för författarna och inte för SMPS.
Gunnar, Chefredaktör
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