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till Sveriges Filatelistförbund, medlemsavgiften 520 kr, totalt 620 kr där
förbundstidskriften Filatelisten ingår.
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Programmet 2015
Programmet för hösten är planerat att bli
som nedan.
1 sep.
15 sep.
6 okt.
20 okt.
3 nov.
17 nov.
2 dec.

Byteshäften och auktion
Byteshäften och auktion
Byteshäften och auktion
Föredrag
Byteshäften och auktion
Halvårsmöte
Julfest

Kallelse till halvårsmöte
17 november
Härmed kallas du till medlemsmötet i Huddinge Frimärksklubb, som avhålls i Tomtbergaskolan matsal den 17 november 2015 kl 19.00.
Följande ärenden kommer att behandlas:
- Budget för 2016
- Medlemsavgift för 2016
- Familjemedlemskap för 2016
- Övriga ärenden
Välkommen

Nya frimärken
PostNord gav den 20 augusti ut frimärken som uppmärksamar 100årsminnet av skådespelerskan Ingrid Bergmans födelse. Frimärksutgåvan är ett samarbete med US Postal Service.
Ingrid Bergman (1915-1982) var en av de starkast lysande stjärnorna i den internationella filmvärlden. Tre Oscarstatyetter erövrade hon – två för bästa kvinnliga huvudroll i ”Gasljus” 1944 och
”Anastasia” 1956 – och den filmintresserade publikens hjärta.
Hennes karriär inleddes i Sverige, nådde toppen i Hollywood och
American Film Institute rankar henne som den fjärde största stjärnan genom tiderna i amerikansk film.
Ingrid Bergman var en naturlig gemensam nämnare för PostNord
och US Postal Service i detta frimärksprojekt som är en fortsättning
på samarbetet för tio år sedan kring Greta Garbo-frimärkena.
Frimärkena har formgivits av Gustav Mårtensson. Förlagor är ett
porträttfotografi av Laszlo Willinger/Heritage/TT, och en akvarell
av Stina Wirsén efter foton av Sven-Gösta Johansson/TT. Lars
Sjööblom graverade Willinger-porträttet. Tryckning har skett i
kombination ståltryck och offset (Willinger-porträttet) och offset
(Wirsén-porträttet). Förpackningen är rulle med 100 frimärken och
två motiv. Valören är 14 kronor, för utrikes hälsningar och brev.
Det amerikanska frimärket Ingrid Bergman 100 Years – USA
Frimärket har utformats av Ethel Kessler efter ett fotografi av
Laszlo Willinger. Tryckning har skett i offset och förpackningen är
ark med 20 frimärken.

Gamla visdomsord
Att bli gammal är förbannat, man kan inte säga annat.
Det är rent helvetiskt, osympatiskt, oestetiskt.
Allting hänger, torrt är skinnet, trist är sinnet, svagt är minnet.

Älgen på Vikbolandet
Sommaren 2013 hade jag besök på landet av Wolfgang och Birgitte från
Herford i Tyskland. Vi har haft kontakt under många år och som tysk är,
speciellt han, lite älgtokig och har också en fin motivsamling på detta tema.
Han hade dittills aldrig sett en älg i fria naturen. Efter en dag i Nävekvarn
så skulle de ner mot Jönköping och min fru och jag följde med en bit på
vägen, via Kvarsebofärjan och ner till Söderköping. Vad händer, jo jag låg
först och fick bromsa in efter en mil på Vikbolandet för det kom en älgko
som ville över vägen. Birgitte, i bil nummer, två slängde sig nästan ut genom vindrutan och tog ett kort på älgen. Nu har den kommit på frimärke
och bilden skäms inte för sig.
Bertil Eriksson

HURTIGRUTEN
Hurtigruten är en klassisk norsk båtlinje mellan Bergen och
Kirkenäs längst uppe i norr. Den transporterar både gods
och passagerare och speciellt sommartid är det många turister från alla möjliga länder som åker kortare eller längre
sträckor.
Norge saknade vägförbindelse till de nordligaste fylkena
fram till i början av 1960 talet. Därför var båttrafiken ett
måste. Båttrafiken startade 1893 men det var inte förrän
1953 som alla turer gick hela vägen Bergen - Kirkenäs.
I dag trafikerar 11 olika båtar sträckan och det tar 12 dagar
att åka sträckan t.o.r. via de 34 olika hamnarna som båtarna
anlöper.
Jag åkte en dagstur med M/S Midnatsol mellan Trondheim
och Kristiansund. Den båten är en av de nyaste och är
byggd 2003. Längden är 136 meter, bredden 22 meter och
djupgåendet är 5 meter. Båten kan ta 1000 passagerare och
har 300 hytter.
Säkerheten är hög på båtarna och alla får ett personligt kort
som scannas vid ombordstigning och när man går av fartyget, detta så att de vet exakt vilka som är ombord på respektive sträcka.
Påpassligt nog så har man också tagit fram "personliga" frimärken som man kan frankera de vykort som man skickar.
Bertil

Stadsstorlekar
Vi var några stycken "äldre" som satt och pratade och undrade vilken Sveriges 4:de stad var. Vi kom väl håg att på vår
skoltid så var det Norrköping som följde efter Stockholm,
Göteborg och Malmö. Idag är Norrköping den 10:de staden
men vilka ligger däremellan??? Svar på sidan 10.
Hälsning Bertil

Tävlingsbestämmelser för
fototävling i Huddinge Frimärksklubb (HFK)
För att klubbens medlemmar skall lära känna hemkommunen arrangerar vi en fototävling under hösten. Tanken är vidare att vi
skall få fram underlag till några vykort, som klubben kan använda
vid FD och andra aktiviteter.
1) Huddinge är temat för tävlingen. Bilder skall vara fotograferade inom Huddinge kommuns gränser samt spegla något specifikt för Huddinge.
2) Inlämnarna garanterar att de själva fotograferat och innehar
rättigheterna till insända bilder.
3) Bilder skall lämnas in i digitalt format. Filformatet skall vara
jpeg. Storleken skall vara större än 200 kb och mindre än 2 Mb.
Högst tre bilder får lämnas per medlem.
4) En jury kommer att bedöma bilderna och välja ut de bästa. Härvid kommer såväl bildens kvalitet, komposition och dess Huddinge-anknytning att beaktas.
Juryn kommer att bestå av Ingvar Larsson och Håkan Bull från
Huddinge Konstnärsklubb.
5) Sex priser kommer att delas ut. Juryns beslut kan inte överklagas.
6) Bilderna skall skickas eller lämnas till Harold Löwing, senast
15/10 2015.
harold.lowing@spray.se,
7) HFK har rätt att utan kostnad publicera insända bidrag på hemsidan och att framställa kopior för klubbens olika arrangemang
samt för vykortsframställning.
Fotografens namn kommer alltid att anges på vykort och kopior.
8) HFK motsätter sig och reserverar sig mot bidrag som kan anses
stötande, kränkande eller diskriminerande.
Harold

Scheele
Han kom ut på frimärke på 1940-talet. Jag var på guidad visning på
Apotekarsocietetens museum under sommaren på Wallingatan och
fick lära mig mycket om apotekarlivet. Bl.a. att bilden på Scheele
inte är den rätta. I verkligheten såg han ut mera som på bilden nedan.
Liksom många andra kemister under
hans tid arbetade Scheele ofta under
svåra och farliga förhållanden.
Kanske är detta en orsak till hans
förtida död – i sitt arbete
om blåsyra nämner han enligt tidens
kemiska kutym dess smak – och mot
slutet av sitt liv uppvisade han tecken på kvicksilverförgiftning. I Köping ingick Scheele 18 maj 1786
äktenskap med sin värdinna och företrädarens änka fru Pohl för att ge
henne äganderätt till den efterlämnade egendomen och bekräftade
detta i ett testamente den 21 maj på morgonen. Samma söndag halv
tolv på förmiddagen avled Scheele 43 år gammal. Hans vän prosten
Karl Johan Ahlström förrättade jordfästningen 28 maj 1786 och
Scheele vilar nu på Köpings kyrkogård. Carl Wilhelm Scheele på
en medalj från Svenska Familj-Journalen, 1874. Tyvärr finns inga
riktiga bevarade porträtt av Scheele. Denna bild utgår från de minnesbilder hans bekanta gjorde sig av honom efter hans död, och som
senare tolkats av diverse olika konstnärer. /Peter Lidbeck

I Taggen 2 i år skrev vi om ”Klubbvernissage”.
Vad är en frimärksklubb utan möjlighet att visa upp sitt
samlande? Antagligen som en orkester utan publik!
Vi vill nu erbjuda våra medlemmar att komma ut i ljuset och
visa oss andra vad man kan samla på.

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.

Sveriges största orter.
Stockholm 1,37 miljoner, Göteborg 550 tusen, Malmö 280, Uppsala 140, Västerås 111, Örebro 107, Linköping 104, Helsingborg
97, Jönköping 89 och så den 10:de staden Norrköping med 87 tusen
invånare.
Hälsningar Bertil

Visste du detta om toaletter?
855.000 mobiltelefoner tappas årligen ner i brittiska toaletter.
Av jordens 7 miljarder människor har 64% tillgång till en toalett.
19% av det vatten en svensk använder varje dygn går till att spola
toaletten.
Toaletten är renare än en fjärrkontroll som har 5 gånger så mycket
bakterier per kvadratcentimeter.
15% av världens skogsskövling går åt till toalettpapper.
6 liter vatten behövs i snitt för att spola en modern toalett i dag, för
25 år sedan behövdes det dubbelt så mycket.

Frimärkskataloger
A
B

Länder
Facit
Facit postal

År
2014
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.
Läs Reglerna för kataloglån till vänster.
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.
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