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Viktiga saker
Vårfesten
Vårfesten torsdagen den 17 maj i Magasinet börjar kl 18.00!
Anmäl dig till festen antingen genom att skriva på listan som finns
vid våra möten eller kontakta någon i styrelsen.
E-mailadresser
För att kunna ge medlemmarna bättre och snabbare information och
service vill vi i styrelsen att de medlemmar som har e-mailadresser
kontaktar styrelsen i detta ärende så snart som möjligt. Ibland vill
styrelsen snabbt komma i kontakt med medlemmarna i något speciellt ärende. Det kan vara t.ex. en extra aktivitet på annan dag än ordinarie möte. Vi kan inte skicka ut ett extra nummer av Taggen vid
sådana tillfällen.
Postens klister på frimärkena
Bo Dahlner har skrivit en mycket bra artikel om problemet och hur
man kan kringgå detta. Han avslutar med synnerligen tänkvärda ord
om framtiden om Postnord fortsätter med klistret. Vad han inte tar
upp är vad samlare i andra länder tycker om klistret. Postnords terminalstämplar har redan skrämt bort ett par av mina utländska bytespartner. Klistret kan ”ta kål” på mina sista bytesvänner.
Klubbmöte på Postmuseum
Den 11 april planerar vi ett klubbmöte på Postmuseum. Vi har en
plan för mötet enligt nedan:
16.30 – 17.00 visar Kristina Jägerbäck Transitutställningen + Biblioteket + Skattkammaren med förfilateli och frimärken.
17.00 – 19.00 har vi tillgång till lokal Brevet där vi kan genomföra
ordinarie möte med något extra inslag. Vi kan ha närvarolotteri och
ordinarie lotteri.
Intresserade anmäler sig snarast till någon i styrelsen.

Scouting, ungdomsrörelse
på frimärken
Den internationella scoutrörelsens
grundare var engelsmannen Robert
Baden Powell (1857-1941). Han ordnade 1907 det första scoutlägret som
innebar födelsen av den världsomfattande ungdomsrörelse som idag har
48 miljoner medlemmar i snart alla
världens länder.
Scouting kom till Sverige 1910 och
idag har vi över 120.000 svenska
scouter. Det är vargungar, blåvingar,
scouter, seniorscouter och ledare.
Många deltar varje år i något av de
många scoutläger som anordnas.
Scouting har en fostrande målsättning. Medlemmarna har allmänt
sunda livsvanor och skall verka för
en miljö fri från alkohol, droger och
narkotika. Friluftsliv står för en stor del av scouting och lägerlivet har
en viktig betydelse.
Scoutliljan är en symbol för scouting, och har snarlika utseenden i
många länder. Svenska scoutförbundet, det
största av de fem svenska förbunden med
53.000 medlemmar, har en lilja ovanpå en
treklöver. Treklövern är flickscouternas
emblem.
Scouting är ett omtyckt samlarområde och
redan för 30 år sedan så hade det givits ut
över 3100 olika frimärken med scoutmotiv
i 240 olika länder.

Man måste dock räkna bort ca 400 frimärken som är så
kallade ”icke önskvärda utgåvor” (svartlistade frimärken). Dessutom finns det ett stort antal stämplar, helsaker
och block. Hur många scoutmärken det finns idag vågar
jag inte säga men en gissning skulle kunna vara 15.000.
Varför samlar man då scoutfrimärken? Kanske för att man en gång varit
scout och därför ”alltid” scout. Själv är det nu många år sedan jag lämnade scoutlivet på grund av skola och avflyttning från hemorten. Med
mina scoutfrimärken är jag kvar inom scouting, och minns för alltid
scoutkvällarna, utflykterna till scoutstugan, lägren och kamraterna.
Bertil Eriksson

Programmet 2018
Våren 2018
3 april
11 april
17 april
17 maj

Frimärksbyte och auktion
Extra möte på Postmuseum (på en onsdag)
Föredrag
Våravslutning - OBS tidigare utlyst möte 1 maj utgår.
(17 maj är en torsdag.)

Hösten 2018
4 sep.
Frimärksbyte och auktion
18 sep.
Frimärksbyte och auktion
2 okt.
Frimärksbyte och auktion
16 okt.
Föredrag och auktion
6 nov.
Frimärksbyte och auktion
20 nov.
Halvårsmöte och auktion
4 dec.
Julfest

Sluta med permanent klister,
Postnord!
Postnord införde permanent klister på frimärkena för att förhindra
återanvändning av frimärken som de har missat att stämpla. Nu
visar det sig att de har underlättat återanvändningen!
Vi är många i landet som har testat olika metoder att tvätta frimärken
med permanent klister, men i januari fick jag ett tips från Johan Göthe i
Hudiksvalls Frimärks och Vykortsförening där man testat en metod som
är mycket bra och bättre än den jag beskrev i Filatelisten nr 7 2017.
Så här går det till att lösa upp ett frimärke med permanent klister från
pappersklippet:
1.

Klipp ur märket och häll några droppar kemiskt ren bensin på kuvertpapperets baksida.

2.

Efter några sekunder släpper märket från underlaget.

Frimärket har dock så mycket klister kvar att det kan återanvändas utan
problem. Därför måste man avlägsna klistret innan man sätter in det i ett
album.

Lerin postfriskt
3. Droppa lite kemiskt ren bensin på frimärkets baksida och skrapa
sedan bort gummeringen. Avskrapningen kan ske med till exempel en
linjal.

4.

Känns märket fortfarande klistrigt kan man åter tillföra lite bensin
och torka bort klistret med ett hushållspapper.

5.

Därefter kan frimärket sättas in i ett album utan problem.

Lerin snyggt stämplat
Genom införandet av permanent klister skulle således Postnord förhindra återanvändningen av frimärken, men resultatet blir det motsatta.
Permanent klister befrämjar återanvändningen av frimärken och gör det
enklare för de som återanvänder dem! Men för barn och ungdomar som
inte får använda bensin är frimärken med permanent klister slutet för
dem att samla nya svenska frimärken. Jag vädjar därför till Postnord:
Tänk om! Upphör att tillverka frimärken med permanent klister!
Bo Dahlner
Annons
Jag håller på med att göra en liten samling om gatukonstnärerna i
Södra Ängby i västra Stockholm och saknar material (vykort, frimärken och häftesomslag) på:
John Börjeson
1835–1910
Egron Lundgren
1815–1875
Gustaf Lundberg
1695–1786
Johan Fredrik Höckert 1826–1866
Elias Martin
1739–1818
Johan Peter Molin
1814–1873
Per Ekström
1844–1935
Pehr Hörberg
1746–1816
Kontakta mig på klubbmöte.
Peter Lidbeck

Behöver du kartor för din
samling?
Postmusei Vänner har bekostat en nyinskanning av 62 av våra 1700och 1800-tals kartor. Det rör sig till största delen om postvägar.
De kommer successivt att bli tillgängliga på Digitalt Museum, som är
en samlingsdatabas för många svenska museer.
Här är en direktlänk till vår del: https://digitaltmuseum.se/owners/SPM
Här finns såklart mycket, mycket mer än bara våra kartor.
Man skriver in det man är intresserad av i sökfältet, t ex ”karta” eller
kanske ”karta Stockholm”.
Nedan en karta över Stockholm från 1948 som några av oss känner
igen från skolundervisningen.

Under sökfältet finns droplistor där man kan smala av sitt sök. Till
exempel efter årtal.
När du har hittat en karta du vill ha finns det oftast två vägar att spara
ner en större kopia. Antingen knappen ”ladda ner bild” till höger eller
om den inte syns ”beställ bilder” kundvagnen.
Observera att det ibland finns både fram och baksida med information.
”Ladda ner” kan användas hur många gånger som helst.
”Beställa bilder” är för riktigt högupplösta bilder. Som privatperson
som inte ska publicera bild så kan man beställa 3-4 bilder, sen måste
jag börja ta betalt.
Det är jag som tar emot bildbeställningarna så man kan skriva till mig
där om man vill bli kontaktad eller om man har någon fråga.
Jag ser också om man kommenterar någon bild.
Jag kan tipsa om att skapa ett konto på Digitalt Museum för då kan
man spara saker som man tycker är intressanta i mappar. Man kan
hålla mapparna privata eller välja att göra de publika om man vill
dela sitt intresseområde med andra.
Hanna Nydahl
Intendent, Föremåls- och arkivansvarig

Annons

FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort – plastfickor – insticksalbum
pergamynkuvert – pinsetter – förstoringsglas – kataloger.
Tfn: 0768-514102
kjell.svedjeby@gmail.com
Kjell Svedjeby

Årsmötet den 20 mars
Klubben tackar Ernst Schaffer och Janne Eriksson för deras arbete i
styrelsen när de avgick i och med årsmötet. I deras ställe invaldes Bertil Eriksson (från Tumba) och Ulf Nyström som ledamöter. Annars
gick mötet efter kallelsen och Harold som ordförande klarade av mötet
på 20 minuter.
Efter mötet höll Leif Bergman ett mycket intressant miniföredrag om
brev som dimper ned i våra brevlådor vid andra tidpunkter än när vi
får besök av våra ordinarie postutbärare från postnord och Citymail.
Miniföredraget blev till slut som ett vanligt föredrag på grund av alla
frågor och kommentarer. Mycket trevligt. Leif avslutade föredraget
med en uppmaning att alla som får brev samtidigt med morgontidningen eller brev med orange kod som är tryckt på baksidan istället för
postnords som sitter längst ned på framsidan så ber han att få dessa
kuvert med uppgift om ankomstdag och innehåll.
Sedan hade vi lotteridragning på närvaron och köpelotter. Kvällen avslutades med auktion på bl.a. mycket frimärkstomma pärmar, visirblad
och plastfickor för diverse arkivering. Klubben har fått några flyttkartonger från Ulf Tjärnlunds dödsbo. Innehållet kommer vi att auktionera ut på kommande möten. Alla objekt börjar på budnivå = 10 kr så
det finns stora chanser till att göra riktiga fynd.

Till hösten bygger kommunen om Tomtbergaskolan och
klubben måste hitta en ny möteslokal. Vi har lagt in en

Klubben har fått ett antal landsamlingar i donation. Flera av dem sitter i 6-ringspärmar
och kan omfatta 30, 40, upptill 50-60 visirblad som kommer att auktioneras på klubbmötena. Så kom och fynda!
bokning till kommunen på Kungsklippeskolans matsal nära
Stuvsta station. Men om vi får den är inte säkert ännu.

Frimärkskataloger
A
B

Länder
Facit
Facit postal

År
2014
2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
10
11a
11b
12a
12b
12c
13a
13b
14

Mellaneuropa (Lichtenstein – Ungern)
Sydvästeuropa (Andorra – Spanien)
Sydeuropa (Albanien – Vatikanen)
Sydosteuropa (Bulgarien – Cypern)
Nordeuropa (Danmark – Sverige)
Västeuropa (Belgien – Holland)
Östeuropa (Karpatien – Ukraina)
Tyskland
China
Japan – Mongoliet
Nord- och Centralamerika
Sydamerika
Karibien
Syd- o Centralafrika
Västafrika
Nord- o Östafrika
Syd- och Sydostasien
Central- och Östasien
Australien

2008
2008
2008
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
2005-06
2008
2008
2000
2001
2000
2002
2001-02
1997
1998
1998
2005-06

Regler för lån av kataloger i HFK
Klubbens frimärkskataloger sköts av Ernst Schaffer. Du beställer kataloger endera vid klubbmöten eller genom att ringa Ernst på 08-604 19
95 eller 070-578 81 06. Lånetiden är två veckor. Vill du behålla den ytterligare en tvåveckorsperiod, måste du kontakta Ernst, för att efterhöra
att den inte är beställd. Hantera katalogerna varsamt och gör inga anteckningar eller markeringar i dem.
Förlorad eller förstörd katalog ersätts av den som lånat den.
Klubben har en speciell lampa för att studera vattenmärken o.d. Här
gäller samma regler.

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

