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Gustaf Ankarcrona, Postmusei Vänner, gratulerar museichef Pernilla Klingof-
ström för den nya Basutställningen på Museet. Läs mera på sidan 4

Huddex 2012, läs mer på sidan 3
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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

smps

ordFörande:

Jan-ove Brandt

08 - 85 48 98

redaktör

gunnar ZetterMan

faltposten@smps.se

redaktörens ruta

Mars har varit en händelserik månad på den filatelistiska 
fronten. Frimärksutställning i Huddinge och 3 nya utställ-
ningar på Postmuseum.

Fältpostens utsände var naturligtvis på plats.

Alla som besökte Huddex2012 kan intyga att det var en 
mycket väl genomförd utställning. Det kom nästan 1000 be-
sökare. Där fanns något för alla oavsett om man var nybörjare 
eller gammal i gården.

Postmuseum har nu invigt sin nya basutställning. Tyvärr så 
fick inte den gamla postdiligensen plats, men det finns myck-
et annat sevärt.

Ingen har väl undgått att märka att det är Strindbergår i år. 
Strindberg var en flitig skribent. Den vetenskapliga utgåvan 
av hans brev omfattar mer än 20 volymer. Några originalbrev 
finns nu utställda på museet.

Årets Frimärkets Dag ska arrangeras lördagen den 10 no-
vember. Minnespoststämpeln blir 9–10 november i och med 
att frimärket Opera ges ut fredagen den 9 november. Detta är 
den enda information SFF har just nu, men förbundet räknar 
med att få mer information i slutet av månaden.

Till sist vill jag också passa på att tack Malin Valentin på 
Postmuseum för all hjälp jag fått!
 Gunnar Zetterman

Eventuella åsikter som framförs i artiklar står för författaren och behöver inte överensstämma med sällskapets!
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Huddex 2012
Huddinge frimärksklubb firade 40 år med en frimärksutställning. Det var extra roligt att klubben själv 
kunde visa upp så många egna deltagare i de olika bedömningsklasserna, hela 17 av de 50 exponaten kom från 
klubben.

En nöjd ordförande omgiven av 
välkända Huddingeprofiler

Sveriges Filatelistförbund fanns förstås på plats

Per-Johan Weidolf Hans-Uno Hansson Redaktör Ulf Nilsson
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ny Basutställning på postMuseuM

Flaggan i topp Hanna Nydahl och Lotte Edsbrand

Två postmuseichefer, nuvarande och emerita Postfordon anno dazumal

Modern version Postsortering
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Å så var det där med tekniken Flygpost

Hanna  Nydahl, Lotte Edsbrand, Vivi Nybom 
Strid, Vesela Stridsberg, Bo Anderson, Louise 
Lind med flera har varit med och producerat 
denna utställning.

Vesela Stridsberg har researchat

Vivi Nybom 
Strid förväntans-
full inför invig-
ningen

Bo Andersson i spänd förväntan
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avsändare a. strindBerg

Lotte Edsbrand hälsades oss välkomna och berät-
tade om utställningen

Vi var många som ville se och höra

Lotte Edsbrand introducerar prof. Björn Meidal, 
som varit utgivare/redaktör för Strindbergs brev

Elever från Kungl. Musikhögskolan spelade 2 sat-
ser från en av Beethovens stråkkvartetter

Dags för saxen

Skådespelare Hannes Meidal läste Strindbergsbrev
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FörFattarBrev

Missa inte Jan Billgren lilla ”miniutställning” av 
brev med anknytning till författare.
Montern står utanför entrén till Biblioteket.

Göran Heijtz i samtal med Pia Fischer SSPD fanns naturligtvis på plats

På utställningen finns flera exempel på Strindbergs 
korrespondens. Bland annat brevet med troligen 
Strindbergs längsta mening. Bara sex bisatser.

Vill man ha en språklektion rekommenderas brevet 
till George Bernard Shaw, som avfattades på inte 
mindre än fem olika språk; svenska, franska, tyska, 
engelska och latin.

Utställningen pågår till den 3 februari 2013. 

Läs mer på: 

http://www.postmuseum.posten.se/

http://www.postmuseum.posten.se/
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Mötestider För 2012
(Med reservation för ändringar)

(Föreningsmöten under april på Postmuseum)

sMps

Onsdag 11 april kl 18:30
Årsmöte

sspd

Onsdag 18 april: Årsmöte
Läs mer på deras hemsida.

stFF

Måndag 23 april:
Våravslutning, liten auktion

HeMBygdsFilatelisterna

Onsdag 25 april:
Solskensolympiaden,  Göran Heijtz berättar om de 

Olympiska Spelen i Stockholm 
1912, med hjälp av filateli, brev-
märken och vykort.

 Läs mer på deras hemsida.

kalendariuM

MaJ

On 2 SMPS: Tema: Propaganda

septeMBer

On 5 SMPS: M 6

oktoBer

On 3 SMPS: ”Rädda” Danmark & Norge

noveMBer

On 7 SMPS: ”Spektakulära” objekt
Lö 10 Frimärkets dag  

deceMBer

On 5 SMPS: Militära ”julförsändelser”

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

Månadens oBJekt
Månadens objekt finns som vanligt på 
sidan:

http://www.smps.se/member/monthly_
object.php

http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/
http://www.smps.se/anslagstavlan.php#calender
http://www.smps.se/anslagstavlan.php#calender
http://www.smps.se/member/monthly_object.php
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