HUDDINGETAGGEN
Nummer 4 2014
I detta nummer bl.a.
Har Du Huddingekort?
Taj Mahal
Nya frimärken
Glöm ej betala medlemsavgiften!
Vi ses igen 20 januari 2015 —
God Jul och Gott Nytt År
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Ungdomsavdelningen

Bertil Eriksson, Peter Lidbeck

Klubben plusgiro

5 27 72-1

Medlemsavgiften, som kan betalas in på plusgirokontot ovan (glöm ej
namn och adress), är 100 kr för seniorer. Nya medlemmar kan anslutas
till Sveriges Filatelistförbund, medlemsavgiften 520 kr, totalt 620 kr där
förbundstidskriften Filatelisten ingår.
Adressen till klubbens hemsida: www.huddingefk.se
Juniorer (25 år och yngre) betalar 70 kr för medlemskap i Huddinge Frimärksklubb och SFU.
Information om klubbens kataloger hittar du på omslagets tredje sida.

Nu är det dags att betala årsavgiften till
Huddinge Frimärksklubb för 2015.
Antingen betalar du via nätet eller så använder du bifogad inbetalningsblankett.
Klubbens plusgirokonto är:

5 27 72-1
Skriv ditt namn på inbetalningstalongen.
Medlemsavgiften är 100 kr.
Familjemedlemskapet kostar 130 kr.
Betalar du för familjemedlemskap ange
namnen som medlemskapet avser.
Kassören Leif Ruud blir väldigt glad om du
betalar så snart som möjligt.

Peter Lidbeck

För dig som vill sälja
Under 2014 prövade vi att låta medlemmarna vara mer aktiva genom att sälja frimärken och annat material som vykort. Medlemmarna sätter ihop (namnade) pärmar med material som läggs på ett bord
där alla kan plocka ut vad de vill ha - och sedan betala till pärmägarna.
Vid senaste mötet i november (när vi hade möte om medlemsavgifterna) hade Ernst Schaffer ett antal byteshäften, Sten Flinke flera
pärmar med vykort och försändelser och Kjell Svedjeby ett rikhaltigt utbud av frimärken. Detta var nästan mer intressant att leta
material än att avgöra medlemsavgiften. Använd tiden fram till dess
vi börjar igen i januari med att sätta ihop din egen
”försäljningspärm”.
Du kan också lämna in material som du vill sälja till våra auktioner,
som vi har vid nästan alla våra möten.

Programmet 2015
Vårens mötesdagar är fastlagda.
20 jan
Byteshäften och auktion
3 feb
Byteshäften och auktion
17 feb
Byteshäften och auktion
3 mars
Föredrag
17 mars
Årsmöte
7 april
Byteshäften och auktion
21 april
Föredrag
5 maj
Våravslutning
Höstens mötesdagar
1 sep.
Byteshäften och auktion
15 sep.
Byteshäften och auktion
6 okt.
Byteshäften och auktion
20 okt.
Föredrag
3 nov.
Byteshäften och auktion
17 nov.
Halvårsmöte
1 dec.
Julfest

Vykort med Huddingemotiv
Har Du i Dina gömmor vykort (ett eller flera) från Huddinge av
lite modernare slag – från 1920-40-talet? Vi i styrelsen undersöker möjligheterna göra en ny vykortsbok med motiv från Huddinge och alla dess kommundelar. Gärna lite mer moderna kort.
Kontakta någon av oss så vi får se vad Du har.
Styrelsen

Har Du en emailadress
i Din dator? Har Du mobil?
Ibland behöver vi i styrelsen snabbt nå medlemmarna med information. Vi har ca 20-25 adresser, som vi använder. Men det
finns säkert fler som har email. Vidare så byter man ibland leverantör och får då en ny adress – och inte tänker på att meddela den
nya adressen till oss.
Det samma gäller om Du har en mobil? Här vill vi också få Ditt
mobilnummer.
Du kan antingen gå in på klubbens hemsida http://huddingefk.se
och via Kontaktknappen sända ett mail till klubben och skriva in
Din adress och mobilnummer. Eller kontakta någon i styrelsen på
ett klubbmöte.
Styrelsen

Föredragshållare i vår
Hans Harlén, Älvsjö, har under lång tid samlat på sig fakta, främst
från Stockholm, och presenterat detta i 14 olika böcker.
En bok är "Stockholm ur helikopterperspektiv" där det finns
mängder av flygbilder av Stockholm och hur staden ser ut år
2012. En annan bok är "Stockholmskuriosa" där man får veta allt
man inte behöver veta om Stockholm.
Hans har också, tillsammans med sin hustru Eivy, dokumenterat
konsten i Söderort och Västerort i två böcker med flera hundra
fina bilder. Hans, som också är filatelist och har tillhört Trygg
Hansas frimärksklubb, har tidigare besökt klubben i form av do-

mare i vårt klubbmästerskap och kommer nu på besök under våren 2015 för att berätta om sina böcker.

1000 meter konst
Lördagen den 27 september var det dags igen för det årliga kulturnöjet i Huddinge kommun - mellan pendelstationen och bort mot
Fullersta bio. 100 olika konstnärer och föreningar kantade gångvägen. Många av utställarna hade monterat sina stånd långt före
”öppningsdags” = kl. 11. Några hade haft turen att kunna få stå i
solen ända fram till slutet kl. 15. Andra, som vi, fick stå i skuggan
hela tiden. Det blåste friskt utmed stånden. Ibland fladdrade saker
iväg i de kraftiga vindbyarna. Harold hade tagit med tyngder som
höll våra saker på plats.
Det var förhållandevis många som stannade vid vårt bord och
ville prata frimärken och veta mer om klubben. Vi sålde vår vykortsbok och lite filatelistiskt material. De flesta som vi fick kontakt med planerade in när de skulle kunna komma och hälsa på
oss. Återstår att se om de frön vi sådde verkligen blir något.
Vi tyckte att tiden gick fort och att vi hade haft en trevlig eftermidddag.
Janne Eriksson, Harold Löwing och Peter Lidbeck

MEDLEMSLOTTERI i
Huddinge frimärksklubb
Nästa år, 2015, kommer klubben att ordna ett medlemslotteri med
fina priser. Syftet är att stimulera till ökad närvaro på tisdagsträffarna, att få nya medlemmar och att behålla gamla. Dessutom kan
det vara kul med lite spänning! Så här går det till:
Varje medlem, som betalt medlemsavgift, får en lott. För varje
besök på årets klubbträffar, 14 st, erhålls ytterligare en lott. Det
kan alltså löna sig att komma på mötena! Lotterna är gratis!
Dragningen sker vid julfesten i december.
Vinsterna kommer att bestå av presentkort och frimärken eller
tillbehör:
Pris
Värde

1
2
3
4
5
6-10
11-15

700 kr (presentkort)
350 kr (presentkort)
200 kr (presentkort)
100 kr
100 kr
75 kr
50 kr

Man kan inte få se allt
Då är det bra när postverket ger ut frimärken på fina sevärdheter.
Nu har FN:s frimärksförvaltning gett ut en serie om sex märken
på templet Taj Mahal i området Agra i Indien. Templet är ett av
våra kulturella världsarv och betraktas som ”juvelen i den
islamska konsten”.
Historien bakom byggnaden är denna:
År 1631 dog stormogulen Shah Jahan (under Mogulrikets blomstringperiod) av sorg över att hans tredje hustru dog vid födandet av
deras 14:e barn. Templet började byggas 1632 och var färdigt
1648. Sidobyggnader och trädgården var färdiga 5 år senare. Det
var fler än 1.000 stenhuggare, marmor-och mosaikkonstnärer,

Gösta Johansson
gick bort i september i år. Flera av
oss minns honom som styrelsemedlem i många år. Under flera år höll
han i klubban vid våra årsmöten.
Han var en idog biodlare samtidigt
med Bruno Dürr, f.d. redaktör för
Taggen. De båda herrarna var ofta

målare, kalligrafer och andra konstnärer som hämtades från hela Centralasien och Iran. Taj Mahal har därför islamska, ersiska, osmanska,
turkiska och indiska arkitekturelement i sig. Graven bildar själva mittpunkten i komplexet. Den stora vita marmorbyggnaden står på en
kvadratisk marmorsockel. På den symetriska byggnaden med sin bågformiga huvudentré vilar en enorm kupol med en lotusblomma på toppen. I huvudkammaren ligger de falska gravarna för den tredje hustrun
och stormogulen. De riktiga gravarna finns i en undervåning.
Marmorkupolen, som är 35 meter hög, har ungefär samma byggmassa
som basen på byggnaden. Fyra små lökkupoler i varje hörn av templet
betonar huvudkupolens storlek och skönhet. Fyra över 40 meter höga
minareter omramar mausoleet. Texter ur koranen finns överallt som
dekorativa element.
1983 listades Taj Mahal på UNESCO världsarvslista. Det är Rorie
Katz, grafisk designer, som komponerat de fantastiskt vackra frimärkena.

Ord och inga visor
Härintill ett frimärke från Guys idylliska
Ekenäs. Märket utkom 1946. På 1960talet låg Guys fartyg vid denna brygga.
Här avslutar Guy sin språkundervisning
med nedanstående:
Pama, Braka
Tora
Bali
Snåfsigt
Dåka
Firabla
arbete
Kånka
Hyar

Gått sönder
Gjort bort sig
Stor
Fint, förnämt
Dricka sprit
Arbeta med eget
Bära
Har slutat regna

Ped, peda
Håsa
Tråka
Ripa

Cykel, cykla
Skynda på
Sälja
Riva bort (tex. ogräs)

Observera att de flesta orden uttalas med kort vokal.

Lite historia

Guy

Mot slutet av år 3000 f.Kr. uppstod ett enat kungadöme i Egypten
med bildspråk och hieroglyfer. Man hade ett styrelseskick med en
farao som styrde riket och som ansågs vara utsedd av en högre makt.
Akhet Khufu, känd under det grekiska namnet Cheops, regerade under den s.k. 4:e dynastin 2620-2580 f.Kr.
Söder om Cheops pyramid ligger ett museum som hyser den nämnda
faraons solbåt. Det är en ceremoniell båt, som Cheops skulle färdas i
på Nilen efter sin död. När farao återuppstod skulle han segla över
himlen till solguden Ra.
År 1954 upptäckte arkeologerna båten, som låg i en uthuggen grav i
berget. Den var sönderdelad i 1224 olika delar som var märkta som
en byggsats och det tog forskarna 14 år att sammanfoga och konservera delarna till en hel båt. Den fick 1974 ett eget museum. Båten har
varit i vatten och troligtvis hade den byggts och använts för att föra
Cheops döda kropp från huvudstaden Memphis till gravplatsen vid
Giza.
Det är ingen liten modellbåt. Den är 43 meter lång och 6 meter bred,
byggd av libanesiskt cederträ och sammanfogad med rep av

flätat alfagräs. Graven var täckt av 41 stenblock som vardera vägde
16 ton. Att forskarna fann graven berodde på en inskription i berget, som man lyckligtvis upptäckte. Inskriptionen löd: ”Djederfe är
härskaren”.
Man förstod att det var något intressant under blocken, för Djederfe var Cheops son och den som hade ansvaret för faderns begravning.
Sven-Gösta Liljekvist

Karl Johan
Frimärket efter bonadsmålning 1836 av Kers Erik Jönsson, Dalarna. Det är osäkert om det är Karl Johan på märket men det ser passande ut. Stroferna nedan (första och sista) om Karl Johan är diktade av Erik Axel Karlfeldt.
Karl Johan, se Karl Johan!
Han står på Stockholms slott
med stort och krutsprängt väderhorn
och hår som skiner blått.
På svalen utmed strömmen
han står med stav i hand
och sträcker den befallande
ut över folk och land.
Så se vi dig, Karl Johan
en skymlande gestalt.
Men du var kunglig i dig själv,
och det förklarar allt.
Lugn steg du som en Fenix
ur tidens vilda brand,
den siste sagokungen
i Sveriges gamla land.
den siste sagokungen
i Sveriges gamla land.

Årets julfrimärken
Julkort är den mest uppskattade julhälsningen. Sju av tio svenskar
skickar helst sina julhälsningar som julkort och ifjol landade nästan 26
miljoner kort i svenska postlådor. Årets julfrimärken bjuder på populära godsaker i form av pepparkakshus, apelsiner med nejlikor, lussekatter, juläpplen, marsipangrisar och glögg i illustration av Molly
Bark. Bark ritar gärna efter riktiga förebilder och har därför bland annat bakat lussekatter, preparerat en apelsin med nejlikor och kanderat
ett äpple som förlagor till de juliga motiven.
Älskad kompositör blir frimärke
Den 13 november lanseras också två frimärken i valören 14 kr som
uppmärksammar 150-årsminnet av kompositören Alice Tegnérs födelse. Alice Tegnér (1865-1943) är en av Sveriges mest älskade kompositörer av barnvisor. Samlingen ”Sjung med oss mamma” utkom i
nio häften mellan 1892 och 1934. Den mycket spridda sångboken ”Nu
ska vi sjunga”, med illustrationer av Elsa Beskow, utgavs 1943 på
Alice Tegnérs initiativ. Frimärkena är illustrerade av Eva Wilsson som
låtit Elsa Beskows välkända illustrationer till Tegnérs verk bilda ett
festtåg där figurerna från visorna uppvaktar och hyllar henne.
Jul 2014 - Julgott
Frimärkena har illustrerats av Molly Bark och fått grafisk form av
Gustav Mårtensson. Tryckning har skett i offset och förpackningen är
häfte med tio självhäftande frimärken och fem motiv. Valören är för
inrikes julhälsningar (6,50 kr).
Jul 2014 - Glögg
Frimärket har illustrerats av Molly Bark och fått grafisk form av Gustav Mårtensson. Tryckning har skett i offset och förpackningen är rulle
med 100 självhäftande frimärken och ett motiv. Valören är för inrikes
julhälsningar (6,50 kr).
Alice Tegnér 150 år
Frimärkena har utformats av Eva Wilsson. Förlagor: Elsa Beskow och
foto från Bonnierarkivet/TT. Gravör: Lars Sjööblom. Tryckning har
skett i kombination ståltryck och offset och förpackningen är miniark
med två frimärken i varje. Valören är 14 kr, för utrikes hälsningar och
brev.

ute vid Sundby gård och pysslade
om sina husdjur.
Gösta var en hängiven föreningsmänniska. Många gånger ringde
han hem till mig för att kolla att allt
var i sin ordning för nästa klubbmöte.
Han var en mycket social människa
och lockade in till samtal som ofta
blev både långa och intressanta.
Inte minst när jag hade mina vägar
förbi hans bostad. Då blev det både
kaffe och dopp.
Världen skulle se annorlunda ut om
det fanns fler människor som
Gösta.
Peter Lidbeck

En ramsa med knorr
Nedanstående ramsa, som redaktionen för Taggen fått från en idog
insändare, kan användas på många sätt. I min samling om västra Södermalm skulle den sitta fint. Eller i en samling om transportmedel.
Så här går den:
Gamla drottning Juliana
skulle åka tunnelbana
knappt hon stigit på den förrän
någon skrek: Se upp för dörren!
När de for förbi Blåsut
höll hon andan en minut.
När hon kom till Zinkensdamm
vändes kronan bak och fram.
När hon kom till Hötorgs city
fyllde konduktören nitti.
När hon kom till Farsta strand
sjöng hon om sitt fosterland.
När hon kom till Brommaplan
tog hon taxi in till stan.

Annons
Stor reklamtvålsamling (över 500 olika), mest från 1970 och 80 talen. Från flygbolag och hotell.
En samling reklam tändsticksaskar, också mest från 1970 och 80 talen.
Hör av dig ifall du är intresserad till Bertil Eriksson 070-5881014
eller kontakta honom på något klubbmöte.

Frimärkskataloger
A
B

Länder
Facit
Facit postal

År
2010
2004

1
2
3
4
5
6
7
8

Mellaneuropa (Lichtenstein – Ungern)
Sydvästeuropa (Andorra – Spanien)
Sydeuropa (Albanien – Vatikanen)
Sydosteuropa (Bulgarien – Cypern)
Nordeuropa (Danmark – Sverige)
Västeuropa (Belgien – Holland)
Östeuropa (Karpatien – Ukraina)
Tyskland

2008
2008
2008
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
2005-06

9a
9b

China
Japan – Mongoliet

2008
2008

10 Nord- och Centralamerika
11a Sydamerika
11b Karibien

2000
2001
2000

12a Syd- o Centralafrika
12b Västafrika
12c Nord- o Östafrika

2002
2001-02
1997

13a Syd- och Sydostasien
13b Central- och Östasien

1998
1998

14

2005-06

Australien

Klubbens frimärkskataloger sköts av Ernst Schaffer, som tar med sig
beställda kataloger till våra möten. Du beställer kataloger genom att
ringa Ernst på telefon 08-604 19 95 eller mobil 070-578 81 06 för att
kontrollera om katalogen du vill ha tag på finns hemma eller om den är
utlånad.

Avsändare:
Huddinge Frimärksklubb
c/o Peter Lidbeck
Brännkyrkagatan 87 V
118 23 Stockholm
Glöm inte att informera
klubben när du byter
adress.
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