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Medlemsavgiften, som kan betalas in på postgironumret ovan
(glöm ej namn och adress) är 70 kr för seniorer. Nya medlemmar
kan anslutas till Sveriges Filatelistförbund, medlemsavgiften 430
kronor, totalt 500 kronor där förbundstidskriften Filatelisten ingår.
Juniorer (25 år och yngre) betalar 70 kronor för medlemskap i
Huddinge Frimärksklubb och SFU.

Klubbens frimärkskataloger sköts av René Ericson, som tar med
sig beställda kataloger till vår möten. Du beställer kataloger genom
att ringa René på tfn 08-88 15 09 för att kontrollera om katalogen
du vill ha tag på finns hemma eller om den är utlånad.

Härliga sommar
Solen skiner och värmer. Äntligen! Troligen har flera av er annat att
göra än att pyssla med frimärken. Säkert mycket trevligare än att
skriva och publicera detta nummer av Taggen.
Här kommer helt kort en kort resumé av vårens senare händelser i
vår klubb:
Vid årsmötet den 16 mars fick klubben följande styrelse och övriga
funktionärer:
Ordförande
Peter Lidbeck
Kassör Leif Ruud
Ledamot
Lars Nyström, Harold Löwing, Sylvia Sköld
Suppleanter
René Ericson, Ernst Schaffer och Sune Mårtensson
Revisorer
Bertil Eriksson och Roland Liljestam
Revisorsup.
Bo Krantz
Valberedare
Bertil Eriksson, Roland Liljestam och René Ericson
Vid årsmötet beslutades att klubben ska genomföra en utställning i
samband med att klubben fyller 40 år 2012, HUDDEX 2012.
Klubbens våravslutning skedde traditionsenligt på Magasinet. Leif
Ruuds knepiga frågor fick flera av oss att lägga pannorna i djupa
veck. Ordförande i klubben var ofin nog att för första gången vinna
den här tävlingen. (Leifs frågor finns på annan plats i tidningen.)
Ernst Schaffer var kvällens suveräne köksmästare med Hans
Lindberg som hjälpreda. Varmt tack för mycket god spis!
Notera att första mötet för höstterminen är den 7 september.
Redaktionen önskar trevlig läsning och en fin sommar!
Peter

Om inte tiden fanns. Skulle allting hända på en gång.

Utställningen i
Kungsbacka gav medaljer
Den regionala utställningen i Kungsbacka ägde rum i stadens ishall
(isen borta sedan ett par veckor).
Huddinge hade fem ungdomar som deltog med samlingar och alla
fick medaljer. Bäst lyckades Cecilia Nilsson som blev näst bäst på
utställningen med sitt exponat Alfred Nobel. Vi ber att få gratulera.

Bertil

HUDDEX 2012
har fått sanktion
Vid Sveriges Filatelistförbunds styrelsemöte den 23 maj beslöt man att ge
sanktion för HUDDEX 2012. Utställningen blir en regional utställning och
samarrangeras med en ungdomsutställning, FRIMUNG 2012.
Utställningen kommer att äga rum i Huddinge gymnasiums skrivsal, samma som
vår förra regionala utställning, Huddex 92.
Nu hoppas styrelsen att många av klubbens medlemmar ska våga sig på att ställa
ut sin samling. För att hjälpa till på vägen så kommer höstens andra möte att ge
en del tips om tillvägagångssättet. De som sedan vill kommer att få hjälp med
praktiska detaljer och om möjligt med material. Detta kommer att ske en eller flera
lördagar senare i höst och under 2011. Målet är att ingen av de som eventuellt vill
ställa ut ska behöva känna sig osäker.
På utställningen kommer vissa teman att finnas, Titanic 100 år, Stockholms OS
100 år och Strindberg 100 år sedan han dog. Kanske någon vågar ge sig på ett
av dessa teman?
Utställningen kommer att ha handlare och postverk, värdering av samlingar,
plockbord, lotteri, föredrag, auktion och mycket mer, har du tips på aktiviteter så
hör av dig.
Nu fortsätter förberedelserna och vi återkommer löpande med information.
Bertil

Frimärkets Dag 25/9
Klubben kommer att arrangera Frimärkets Dag den 25 september i
samband med 1000 meter konst i Huddinge Centrum. Någonstans
mellan Huddinge Centrum och Fullersta Bio kommer vi att vara mellan
kl 11 och 15.

Efterlysning
Eftersom detta är en konstutställning så ombedes alla medlemmar:
som har frimärken, stämplar eller annat filatelistiskt material med
konst som motiv att antingen donera detta – eller låna ut – till klubben
för detta tillfälle.
har du något konstnärligt filatelistiskt material som du vill sälja på FD
den 25 september?
Vill du vara funktionär den här dagen?
Kontakta Harold Löwing så snart du kan.
Peter

FRIMUNG 2010 och
EUROPHILA 2010
Sveriges frimärksungdoms Stockholmsdistrikt arrangerar en kombinerad
vuxen och ungdomsutställning i Hägerstensåsens medborgarhus den 2-3
oktober 2010.
Frimung är en regional ungdomsutställning och Europhila är en Europeisk
utställning för 15 olika klubbar i 8 olika länder. Här tävlar både vuxna och
ungdomar och det är första gången SFU Stockholm står som värd.
Till utställningen kommer 8 postverk och flera frimärkshandlare. Man har
också utlyst en teckningstävling för ungdom att rita en Älg. Vinnande
bidrag kommer att tryckas upp som en unik helsak (portofritt kort) av
posten och finnas tillgängligt på utställningen. Minnespoststämpeln är
också en älg och inte vilken älg som helst utan Hälge.
Gör ett besök och jag tror inte du blir besviken.
Bertil

1
Tomtbergaskolan
Med lummiga Rådsparken på ena sidan, en modern idrottshall på andra
sidan och biblioteket snett över gatan har Tomtbergaskolan ett idealiskt
läge.
När skolan byggdes, 1923, fick den namnet Centralskolan på grund av sitt
centrala läge. Någon gång omkring 1950 ändrades namnet till
Tomtbergaskolan. Historiskt kan namnet härledas till år 1433 och namnet
Tomtabergh, som var en tingsplats.
Bertil

Bytesmarknad på Söder
Bytesbörsen, som tidigare låg på Norrtullsgatan, har flyttat till Södermalm.
Lasse Haldenberg och Hans Zander, tillsammans med Föreningen
Fängslande Kultur försöker hålla liv i det hela. Det behövs dock fler aktiva
både säljare och besökare för att få bättre fart. Bordsavgift för säljare
ligger idag på 80:-/plats. Entrén är fri. Liten servering med billigt fika
finns.
Höstens dagar och tider.
29/8, 26/9, 31/10 och 28/11. Alla dagar 13.00 ca.15.30.
Allt händer på Tjärhovsgatan 34 Södermalm Stockholm.
Vidare upplysningar, bordsbokning osv. till hans.olof.zander@gmail.com.

Stämpelförslag till HUDDEX.
Klubben inbjuder alla att komma med ett förslag till minnespoststämpel
till HUDDEX 2012. Det kan vara ett färdigt förslag, en skiss eller bara en
idé. Du har hela hösten på dig men glöm inte bort detta.
Den som kommer med det segrande förslaget belönas med en fin
frimärksbok och ett par av de äldsta minnespoststämplarna i Huddinge
på julavslutningen.
Visste du föresten att vi har haft 25 olika minnespoststämplar i
Huddinge? Du kan se dem alla på mötet den 21 september.
Lycka till med ditt bidrag.

1

Leifs knepiga frågor

Tre svenska städer, vilka?

2
I år är det 100 år sedan den siste svensken avrättades i Sverige, dömd
av svensk domstol till döden. Med vilket redskap togs han av daga?
1 Giljotin
X Rep
2 Yxa

3
Skådespelerskan Harriet Bosse var gift med två
av dessa herrar. Vem var hon dock aldrig gift
med?
1 Edvin Adolphsson
X August Strindberg
2 Hugo Alfvén
4
För 140 år sedan,1870 belägrades Paris av tyskar i det Tysk-Franska
kriget. Det var svårt att få ut post från staden. Hur försökte man lösa
detta?
1 Luftballonger
X Rörpost
2 Miniubåtar i floden Seine
5

Två skådespelare som dog unga och som
fått stjärn- och kultstatus, namnen?
6
Om du ska göra marsipan, vilka ingredienser väljer du?

1 Mjöl, ägg och stärkelse
X Smör och nötter
2 Mandel och socker

7
Gustaf Fröding föddes 1860, dvs för 150 år
sedan, med vilken diktsamling debuterade han?
1 Guitarr och dragharmonika
X En dödsdansares visor
2 Med många kulörta lyktor
8
Senaste sommar-OS gick i Peking 2008, i
vilken av följande grenar är Sverige regerande
OS-mästare?
1 Dragkamp
X Starbåtssegling
2 Trappskytte för damer
9
Om presidenten och vicepresidenten i USA
båda samtidigt omkommer vem blir då ny
president?
1 Ingen av nedan, det blir nyval först
X Representanthusets talman
2 Utrikesministern
10
Kulan är i luften, fotbolls- allsvenskan har startat. Dessvärre har det
inte börjat så bra för de tre senaste årens svenska mästare, vilka tre
lag är det?
Och, vilket anrikt brukslag återkom till allsvenskan i år tillsammans
med Mjällby?
Skriv ner totalt 4 lag!
11
Alla vet väl att bokstäverna IK i företaget IKEA
står för Ingvar Kamprad men vad står EA för?
1 Egnahem Aktiebolag
X Elmhult Aktiebolag
2 Elmtaryd Aggunaryd

12
1950 fick Stockholm sin Tunnelbana, vilken
sträcka invigdes först?
1 Slussen - Hökarängen
X Hötorget - Slussen
2 T-centralen - Kungsträdgården
13

Vilket av följande länder producerar större mängd
apelsiner än alla de andra tillsammans?
Brasilien, USA, Spanien, Italien, Marocko

14
Tänk att jag dansar med Andersson.......
Vilken låt av Evert Taube är det?
1 Samborombon
X Rosa på bal
2 Sjösalavals

15
Kombinera 9 av dessa Landskapsvapen med respektive
Landskap på talongen genom att skriva en siffra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lappland___ Ångermanland___ Skåne___ Dalsland___
Gotland ___ Värmland___ Öland___ Blekinge___Västmanland___

Observera att ett vapen blir över!

Bilar, bilar och bilar
Att flertalet svenskar odlar någon form av hobbyverksamhet
vet vi. En av de lugnare är frimärkssamlandet och varför inte
då samla på bilar. Det finns en uppsjö av frimärken med
bilmotiv, Saab, Volvo, Scania, Tidaholm och Thulin för att nu
nämna några svenska bilmärken.
Trots bilens enorma betydelse dröjde det länge innan
postverken erkände den. Det är egentligen inte förrän de
senaste 50 åren som utgivningen tagit riktig fart och då med
bilar i alla möjliga och omöjliga varianter.
Det allra första bilfrimärket utgavs av billandet USA (som sig
bör) redan 1901. Det var i samband med Pan Amerikanska
utställningen i Buffalo, New York som man gav ut ett frimärke
med en el-bil av märket Dureya. Den var avbildad framför
Capitolium i Washington. Elbilar var vid denna tidpunkt
vanligare än bensindrivna bilar. I övrigt har både USA och
andra länder varit mycket restriktiva med bilfrimärken tills ca
1960 då det ”exploderade”.

Kronprinsessparet - nu
som frimärken
Den 13 maj presenterade Posten frimärkena på kronprinsessan Victoria
och herr Daniel Westling inför sommarens bröllop. Utgåvan består av
tre frimärken.
Det är femte gången Kronprinsessan avbildas på frimärke.
Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling har följt
framtagningen av frimärkena och besökte i februari Postens
frimärkstryckeri i Kista norr om Stockholm för att närvara vid
tryckningen och godkänna de färdiga frimärkena. Frimärkena är tre till
antalet och valören på respektive frimärke är 6 kronor. Motiven är:

Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling vid eklateringen av
förlovningen den 24 februari 2009 i Prinsessan Sibyllas våning på
Kungliga slottet i Stockholm.

•

• Kronprinsessan Victoria med det så kallade Ståldiademet av
stålkristaller och mässing, ett franskt arbete från Napoleontiden.
•
Kronprinsessparets gemensamma monogram - med initialerna V och D
både rättvända och spegelvända - krönt med en tronföljarkrona.
Marginalen runt frimärkena återger tapetmönstret från prinsessan
Sibyllas våning på Kungliga slottet i Stockholm, samt bär texten
Kronprinsessparet 19 juni 2010.
Frimärkena har utformats av Kristian Möller, formgivare med examen
från Konstfack i Stockholm och från Falmouth College of Arts, Art &
Design. Detta är hans debut som frimärksformgivare och hans uppdrag
inkluderade även typsnittet Philately som syns på den aktuella utgåvan.
Gravör för utgåvan är Lars Sjööblom, ett världsnamn inom
gravyrkonsten och som har graverat fler än 400 frimärken sedan
debuten 1982. I den här utgåvan har Lars delvis graverat i punktmanér
vilket ger ansikten en mjukare framtoning.
Fotografierna av kronprinsessparet och Kronprinsessan Victoria har
tagits av Henrik Montgomery, och kronprinsessparets gemensamma
monogram tecknades av heraldiske formgivaren Vladimir Sagerlund.

Haga slott
Haga slott uppfördes genom Gustav IV Adolfs initiativ eftersom Gustav III:s
paviljong blivit för liten som bostad åt den växande kungafamiljen.
I maj 1802 började man med grundläggningsarbetena och 1805 stod slottet klart. I
slottet har bott, Gustav IV Adolf, Oscar I, änkehertiginnan Therese av Dalarna, prins
Erik och kronprins Gustav Adolf (vår kungs pappa). Vår kung och alla
Hagasessorna är födda på Haga slott. Efter att kronprins Gustav Adolf avled så
flyttade familjen till Kungliga slottet.
1966 överlät Gustaf VI Adolf slottet till regeringen att användas som gästbostad åt
prominenta gäster från utlandet.
Den 23 april 2009 meddelade Statsrådsberedningen att dispositionsrätten skall
återföras till den kungliga familjen så att Haga slott ska kunna vara bostad åt
kronprinsessan Victoria. I december 2009 påbörjades en renovering för att anpassa
slottet till en värdig bostad för Kronprinsessparet. Renoveringen beräknas kosta 40
miljoner.
Bertil

Höstprogrammet 2010
Mötesdagarna för hösten år 2010 blir på följande datum:
7 sep.
23 sep.

Bytesafton
Inlämning av material till kvällens auktion

7 okt.
21 okt.
2 nov.
16 nov.
7 dec.

Bytesafton
Föredrag
Inlämning av material till kvällens auktion
Halvårsmöte
Julfest

Observera att mötesdagarna den 23 september samt 7 och 21
oktober är torsdagar. Övriga dagar är som vanligt tisdagar.

Svenska folket vill ha
viktig information i brev
Dubbelt så många svenskar föredrar att få viktig information om sin
privatekonomi som brev till sin postlåda än i elektroniskt format. Det
framgår av en ny undersökning från Posten där allmänheten har
intervjuats om sina vanor kring fysisk och elektronisk kommunikation.
Posten har de senaste fem åren låtit TNS Sifo intervjua 2 000
privatpersoner om deras attityder och vanor till fysisk och elektronisk
kommunikation. Resultaten från årets undersökning visar att åtta av tio
säger att det är viktigt att kunna få sina räkningar som brev till
postlådan. Motsvarande andel som säger att det är viktigt att kunna få
dem i elektronisk form är fyra av tio. Detta mönster har varit mycket
stabilt och förändringarna små under den femåriga
undersökningsperioden. Även när det gäller deklarationsblanketter och
pensionsinformation föredrar en klar majoritet av svenskarna att få
informationen i fysiska brev snarare än elektroniskt.
- Det kan tyckas paradoxalt att brevet som bärare av viktig information
om privatekonomin behåller en så stark ställning i ett av världens mest
uppkopplade länder. Vi vet från undersökningen att de allra flesta
betalar sina räkningar elektroniskt. Men underlagen vill man ha i
brevform. Detta pekar på den utmaning som många företag står inför att rationalisera och samtidigt lyssna på kunderna, säger Andreas
Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige inom Posten
Norden.
Undersökningen visar även att valfrihet värderas mycket högt. Åtta av
tio (78 procent) svenskar vill själva kunna välja hur de ska ta emot
viktig information om den egna privatekonomin. Sex av tio (58 procent)

blir irriterade om denna valfrihet tas ifrån dem och företag och
myndigheter ensidigt försöker bestämma hur
kommunikationen dem emellan ska ske.
Allt för hårdhänta effektiviseringar där enbart elektronisk
kommunikation erbjuds, kan i slutändan leda till ökade kostnader i
form av försämrade relationer. Därför är det viktigt för företag och
myndigheter med breda målgrupper att erbjuda alternativa
mottagningssätt, säger Andreas Falkenmark.
Andra resultat från undersökningen:
Ökad e-kommunikation splittrar - Inställningen till den ökade
e-kommunikationen i samhället splittrar de tillfrågade. Drygt fyra
av tio är positiva till utvecklingen medan knappt tre av tio är
negativa. Dessa resultat har varit stabila under de fem år som
undersökningen genomförts.
Få storanvändare av e-fakturor - Åtta av tio internetanvändare
betalar idag sina räkningar på nätet. Fyra av tio får e-fakturor i
någon utsträckning. Bland befolkningen som helhet kan drygt en
av tio benämnas storanvändare av e-fakturor, d v s de får alla eller
nästan alla räkningar elektroniskt.
Mail moment viktig vardagsrutin - Att ta hand om posten är en
viktig del i privatpersoners vardag. Nio av tio tar hand om posten
så snart de kommit hem, något som ibland kallas mail moment i
anglosaxiska länder.
Paradoxen - betalning på nätet men underlag på papper Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Åtta av tio
internetanvändare betalar också sina räkningar på nätet, en andel
som dessutom sakta ökar. Paradoxalt nog vill vi samtidigt få våra
räkningsunderlag i brevform, på papper vilket även gäller även den
yngsta gruppen, de mellan 15 - 29 år. Där säger 83 procent att det
är viktigt att kunna få sina räkningar i pappersform.
Anette Eriksson, pressansvarig Posten

Frimärkskataloger
Länder
1

År

Nord- och Centralamerika

2a Sydamerika

2000

2001

2b Karibiska öarna 2000
3a Syd- och Centralafrika

2002

3b Västafrika 2001/02
4a Nordöstafrika

1997

4b Västafrika 1998
5a Syd- och Sydostasien

1998

5b Central- och Ostasien

1998

6

Australien, Oceanien, Antarktis 1997

7

Väst- och Mitteuropa

8

Väst- och Centraleuropa 2002/03

9

Sydeuropa band 2

2005/06
2002/03

10 Nord- och Nordvästra Europa band 3
2002/03
11 Östeuropa band 4

2002/03

12 Nordeuropa, Baltikum

2006/07

13 Facit, ortstämplar och posthistoria VII
2004
14 Deutschland

2000/01

15

2010

Facit, special

