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3 maj 2011
Vid klubbens våravslutningar brukar vädret vara svalt och ibland lite regn. I
år var det kallt och mycket regn. Därför blev det ingen utomhuspromenad
utan Leif nålade upp sina frågor och vi fick motionera våra hjärnkontor.
Efter den goda maten, som Ernst fixat till, så redogjorde Leif för
frågetävlingen. Vi kunde maximalt nå 26 poäng. Bäst var Richard med 19
poäng, sedan kom Bertil och Peter med 18 och på tredje plats med 17
poäng kom Maud, Harold och Lars Janeklev. Sedvanligt lotteri följde
medan fikat intogs med ett gladlynt och något högt sorl. Innan vi skildes så
kom vi överens om att lämplig dag att synas igen är den 6 september.
4 maj 2011
Botkyrka-Alby Frimärksklubb hade inbjudit alla medlemmar i Huddinge
och Södertälje klubbar till Botkyrkaklubbens avslutning. Från Huddinge
kom Guy, Leif Bergman och undertecknad. Vi blev bjudna på
smörgåstårta, dricka och fika. Vi blev utsatta för frågor av filatelistisk stuk,
där laget med Leif Bergman i vann. Kvällen avslutades med ett lotteri med
10 vinster. Vi från Huddinge var på hugget och lyckades ”roffa” åt oss
hälften. Det var ett lite annorlunda klubbmöte än vad vi i HFK är vana vid.
Men det var väldigt trevligt.
Peter

Auktion på vår hemsida
Regler för annonser på hemsidan beslutades enligt nedan:
Annonsrubrik om max 3 ord. Beskrivande text ska ha max 5 ord/rad
och max 4 rader. Därtill kommer namn, tfn eller mailadress
Max 2 sep. annonser/medlem/tillfälle. Annonsen får sitta uppe i 2
veckor. Detta är gratis för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig rätten
att stoppa annons. Endast frimärken, material och böcker om frimärken
får säljas. Annonsönskemål skall sändas via mail till Peter Lidbeck.

Leifs frågor
Vid våravslutningen var Leif Ruud frågvis som
vanligt. Vi övriga kunde raskt konstatera att vi
inte visste så mycket.
Precis som förra året presenterar Taggen frågorna. På annan plats i
tidningen finns svaren. Men fuska inte!
Fråga 1
Den 5 oktober 1957 gällde det att se upp för många. Varför?
1 Sputnik 1 sköts upp
X Vi bytte till högertrafik
2 Koreakriget utbröt
Fråga 2
Vad använder du lämpligen om du blir bjuden på kalvdans?
1 Öronproppar
X Dansskor
2 Bestick
Fråga 3
Lakrits har blivit populärt, både i godis och som smaksättare i glass,
choklad etc. Men hur framställs lakrits?
1 från lakritsroten
X från gummiträdet + svart färgämne
2 av ammoniak + saltsyra
Fråga 4
En del månader har 30 dagar, andra 31 dagar.
Hur många månader har 28 dagar?

Fråga 5
USAs president Barack Hussein Obama har tills för några veckor sedan
vägrat visa sitt födelsebevis. Var är han född?
1 Beirut i Libanon
X Honolulu på Hawaii
2 Nairobi i Kenya
Fråga 6
Fyra svenska litterära personer har jubileer i år vad gäller dödsår och
Nobelpris. Kombinera person och år. Skriv siffran på talongen.
Per Lagerqvist får Nobelpris
Gustaf Fröding dör
Nils Ferlin dör
Erik Axel Karlfelt får Nobelpris och dör
Fråga 7
Italien firar ett jubileum som nation i år. Hur många år?
1
X
2

2 500 år
1 500 år
150 år

Fråga 8
Vilket av följande är rätt stavat?
1 Kallabalik
X Kalabalik
2 Kalaballik

Fråga 9
Vad heter skådespelerskan?

Fråga 10
Vad av följande står INTE på UNESCO:s världsarvslista?
1
X
2

Sala Silvergruva
Visby stad
Falu gruva

Fråga 11
Odens häst Sleipner hade…?
1 Två vingar
X Åtta ben
2 Långt horn i pannan

Fråga 12
Om du bara har en tändsticka och går in i ett mörkt rum där det endast finns
en oljelampa, en tidning och lite brasved. Vad skulle du tända först ?
Fråga 13
Vems flagga är detta?

1 FN
X EU
2 USAs flygvapen
Fråga 14
Vilket år under 1900-talet skedde dessa välbekanta händelser?
1. Spanska inbördeskriget bryter ut
2. John F. Kennedy mördas
3. ABBA vinner Eurovisionsschlagern
4. Japan attackerar Pearl Harbour
5. Titanic sjunker
6. Motboken avskaffas i Sverige
7. Selma Lagerlöf får Nobelpris
8. Charles Lindberg flyger över Atlanten
9. Vinter-OS i Nagano
10. Björn Borg vinner femte raka Wimbledonfinalen

Långt mellan Huddinge
och Tyresö?
Posten ska ju gå fram över en natt i hela Sverige. Det är en myt!
Den 27 april postades ett brev i Huddinge till mig i Tyresö. Brevet skickades utan
frimärke och blev lösenbelagt, och det är ju helt ok. Vad som inte är ok är att avin
om lösenbrev inte kom i min låda förrän den 3 maj. Avin borde kommit den 28
april, men inte heller den 29 april eller den 2 maj kom någon avi.
Svagt av posten tycker Bertil

Visste du detta om strutsen,
världens största fågel
Den kan springa i 80 km i timmen
Kan bli 3 meter hög
Ser en tändsticksask på 1,5 km avstånd
Kan väga över 200 kilo
Har klor på sina vingar
Äter i första hand frön och blad
Måste ha grus i magen för att smälta
födan
Har två tår och klo på den största
Sparkar lika hårt som en häst fast
snabbare
Lever i flockar
Kan inte flyga
Trivs utmärkt i kallt klimat
Växer från 0,8 kilo till 100 kilo på tio
månader
Har fötts upp i Sydafrika i 150 år
Är mest känd för sina vackra fjädrar
Är inte utrotningshotad
Lägger världens största ägg, ca 1,5 kilo
Är släkt med Kivi fågeln på Nya Zeeland
Bertil

Cecilia uttagen till det
svenska laget i Polen
Cecilia Nilsson med sin Nobel samling är uttagen till den Europeiska
ungdomsutställningen i Polkowice, Polen i början av oktober i år. Hon är
en av de 10 utställare från Sverige som deltar i den Europeiska
ungdomsutställningen under FEPA patronage.
Det är inte ofta som en ren ungdomsutställning arrangeras så därför är det
extra glädjande att Huddinge får en representant i tävlingen.
Vi håller alla tummar vi kan för Cecilia.
Bertil

HUDDEX 2012
Arbetet med vår utställning rullar på och följer tidplan. Vi har redan ett 10tal som sagt att de kommer att ställa ut och fler hoppas vi på inom klubben.
Huddex är en regional seniorutställning och då kan alla vara med. I Open
klassen behöver man inte ens vara medlem i SFF. Sista anmälningsdagen är
1 oktober men Leif tar redan nu emot anmälningarna.
Vykort är populärt och i den klassen får vi säkert flera utställare liksom i
Open klassen. Open är ett ganska nytt sätt att samla och där kan man blanda
fritt bara man får in det under glaset i ramen. Det kan vara bilder, biljetter,
foldrar, varuprov, ja precis vad som helst som blandas med lite frimärken
och dylikt. Vad man ska komma ihåg är att minst 50% av objekten måste
vara filatelistiska. Kanske du har något som platsar här? Ett tema som
kommer i en samling är vad som hände 1912, dvs för 100 år sedan. Någon
mer som vågar sig på detta ämne?
Har du några funderingar så var inte rädd att höra av dig till någon i
utställningskommittén på våra möten eller per telefon. Peter Lidbeck har
telefon 08/6694408, Leif Ruud 08/6467486, Harold Löwing 08/7749237,
Christer Gillner 08/55069167 och Bertil Eriksson 08/7421014.
Lycka till/Bertil

Studiebesök hos
Huddinge Företagscenter

All post sorteras i Årstaterminalen. Huddinge stämplar ingen post, men
de har två snarlika stämplar som huvudsakligen används på blanketter
Onsdagen den 6 april hade Harold Löwing ordnat ett ett studiebe-sök hos
postens företagscenter på Sjödalsvägen i Huddinge. Vi var runt 10
medlemmar som kom denna gråa vårdag för att få en inblick i hur posten
hanteras i Huddinge.
Först fick vi kaffe och smaskiga wienerbröd medan vi fick lite basfakta:
De tidigare tre utdelningsställena har nu reducerats till ett, det på
Sjödalsvägen. Det här företagscentret är en pilot där man har
dubbelutnyttjande av arbetsplatsen där sorteringen av posten sker.
Postvolymen har minskat under ett antal år med 5% om året. Ca 4070.000 brev per dag hanterar man här. Man har ett bra miljötänk med 15
st elbilar och 3 st elcyklar. Den totala arbetsstyrkan är 56 personer.
Postens värsta konkurrent är Bring Citymail, som har koncentrerat sig på
ett riktigt russin i postkakan: datasorterad företagspost.
Det finns en tydlig trend: mindre frimärksfrankering och mer portobetalt
och frankeringsmaskinsporto.
Alla gula och blå brevlådor i Huddinge töms och posten fraktas till Årsta
där den sorteras på postnummer. Sedan kommer posten tillbaka till
Huddinge (Sjödalsvägen) och sorteras manuellt på område, gata och
gatunummer och slutligen i flerfamiljshus efter våning.

Vår guide Eva Nilsson visade oss hur brevbärarna sorterar
in posten i fack som ser ut som gamla ställ för LP-skivor,
där varje fack är ett hushåll.
Varje cyklande brevbärare kan per utdelningspass få hantera upp till
125 kg. Post hämtas från de grå boxar som finns centralt placerade
inom de olika distrikten. Bilburna brevbärare kan få med sig upp till
250 kg.
Nyordningen inom postutdelningen har på vissa håll medfört
fördröjning av privatposten. Företagsposten har förtur i sortering och
utdelning. Tidigare arbetade brevbärarna från kl 6-7 på morgonen till
de var färdiga vid kl 14-15. Nu har det införts ”dubbelskift” vid
sorteringen och utbärning där en del brevbärare börjar runt kl 11 och
arbetar till kl 18-19. Denna tidsförändring har inte blivit något vidare
populärt.
Efter 1,5 timmes rundvandring späckad med många frågor från oss och
mycket fakta från Eva Nilsson tackade vi för oss och kände oss väldigt
nöjda med besöket.
Peter Lidbeck

Mässingsvikter
De äldsta svensktillverkade vikterna som man känner till daterar sig
från år 1663. I Posten började man använda vikter efter 1879. Måttet
var då lod men man gick successivt, under några år, över till att mäta i
gram.
Samtida förändringar var att man bl.a. kortade den svenska milen från
10800 meter till 10000 meter och att man övergick till att mäta i
centimeter i stället för tum. Man införde också samma tid i hela Sverige.
Tidigare hade t.ex. Stockholm och Göteborg haft olika tidszon. Det
skiljde 20 minuter.
Vikter har sedan 1636 varit utslagsgivande för portots storlek i Sverige.
I England däremot var det antalet pappersark som avgjorde portot, före
enhetsporto och frimärkets införande 1840.
I Sverige användes brevvåg, eller s.k. pendelvåg. De var försedda med
både priser och viktskala och var från början gjorda för ett visst porto, så
vid varje portohöjning fick nya vågar sändas ut till alla postkontor.
När de mekaniska och elektroniska vågarna gjorde sitt intåg så
kasserades de gamla mässingsvikterna. Ett fåtal har räddats till
eftervärlden och är ett tidsdokument från en del av Postens långa
historia.

Nya frimärken
Fakta om de nya frimärkena
Glass (12 maj)
Frimärkena har formgivits av Fellow Designers - Eva Liljefors och
Paul Kühlhorn - och tryckts i offset. Förpackningen är dels häfte med
tio självhäftande frimärken och fyra motiv, dels rulle (Banana split).
Valören är för Sverige Brev (6 kronor).
Näckrosor (12 maj)
Näckrosen är en flerårig vattenväxt med stora flytblad. I vårt land
finns gula och vita näckrosor och den mycket sällsynta röda, som är

en variant av den vita. 1856 fick den botanikintresserade studenten Bernhard
Kjellmark höra att det fanns röda näckrosor i sjön Fagertärn i Närke. Han tog
sig dit genom Tivedens vildmark och plockade några exemplar till sin
professor i Uppsala. Kjellmarks fynd blev en botanisk sensation. Nuförtiden
finns den röda näckrosen också på andra platser i Sverige.
Frimärkena har utformats av Inga-Karin Eriksson och tryckts i offset.
Förpackningen är häfte med fyra frimärken och fyra motiv. Valören är 12
kronor.
Struves meridianbåge (6 maj)
Struves meridianbåge finns sedan 2005 på Unescos världsarvslista. Med
denna utgåva fortsätter serien svenska världsarv på frimärken.
Under första halvan av 1800-talet verifierade astronomen Wilhelm Struve
med triangelmätning formen och storleken på jorden. Idag görs samma sak
med satelliter och GPS.
Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter längs en ca 280 mil lång
sträcka som går genom tio länder från Norra ishavet till Svarta Havet. I
Sverige finns sju mätpunkter varav fyra är med i världsarvet. De är belägna i
kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.
Frimärksblocket visar bland annat ett porträtt av Wilhelm Struve,
mätinstrumentet teodolit, gamla observatoriet i Tartu i Estland där Struve var
verksam, och en av de svenska mätpunkterna berget Jupukka i Tornedalen.
Frimärkena har utformats av Gustav Mårtensson efter en målning av
Christian Albrecht Jensen samt fotografier av Bo Nilsson och Lennart
Lindegren. Gravör: Lars Sjööblom. Tryckning har skett i kombination
ståltryck och offset och förpackningen är block med två frimärken och två
motiv. Valören är 12 kronor.

Rätt svar på Leifs frågor:
1 = 1, 2 = 2, 3 = 1, 4 = alla 12, 5 = X, 6 – 1911 = 2, 1931 = 4,
1951 = 1, 1961 = 3, 7 = 2, 8 = X, 9 = Elisabeth Taylor, 10 = 1,
11 = X, 12 = tändstickan, 13 = X, 14 – 1 = 1936, 2= 1963, 3 = 1974,
4 = 1941, 5 = 1912, 6 = 1955, 7 = 1909, 8 = 1927, 9 = 1998,
10 = 1980.

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
2000-01

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 René Ericson, som tar med sig
beställda kataloger till våra möten. Du beställer kataloger genom att
ringa René på telefon 08-88 15 09 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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