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Programmet 2013
Programmet för hösten är planerat att bli som nedan.
3 sep.
Byteshäften och auktion
17 sep.
Byteshäften och auktion
1 okt.
Auktion med evt besök av handlare
15 okt.
Föredrag
5 nov.
Byteshäften och auktion
19 nov.
Halvårsmöte
3 dec.
Julfest
Notera att den 1 oktober har vi bara auktion – inga byteshäften!

Apropå 8 mars

(Kvinnodagen)

Det är viktigt för män att komma ihåg att, när kvinnor blir
äldre, så är det svårare för dem att upprätthålla samma höga
kvalité på hushållsarbetet som när de var unga. När du upptäcker detta så skrik inte till dem. Några är överkänsliga och
det finns ingenting värre än en överkänslig kvinna.
Mitt namn är Kevin. Låt mig berätta hur jag hanterade den
här situationen med min fru. När jag gick i pension för åtskilliga år sedan blev det nödvändigt för henne att skaffa ett arbete på heltid vid sidan av hennes deltidsarbete. Vi behövde
verkligen den extra inkomsten.
Kort efter att hon börjat arbeta märkte jag att hon ”visade” sin
verkliga ålder. Jag brukar komma hem från golfklubben vid
ungefär samma tid som hon kommer från arbetet. Fastän hon
vet hur hungrig jag är så säger hon nästan jämt att hon måste
vila en halvtimme innan hon börjar göra middagsmaten. Jag
skriker inte till henne. Istället säger jag till henne att ta den tid
hon behöver och att hon väcker mig när hon sätter fram maten
på bordet.
Jag äter vanligtvis lunch på golfklubbens grill och den kostar
en del och när jag kommer hem är jag väldigt sugen på hem-

lagad mat.
Hon brukade klara av disken omgående efter middagen. Men
nu kan det ta timmar innan hon befattar sig med den. Jag försöker varje kväll på ett diplomatiskt sätt påpeka att disken
inte blir ren av sig själv. Jag vet att hon uppskattar detta eftersom detta verkar motivera henne att fixa disken innan hon
går och lägger sig.
Ett annan symptom på åldrandet är klagomål. T.ex. säger hon
att det är svårt för henne att hinna med att betala de månatliga
räkningarna under hennes lunch. Men, vi män har lovat att
älska våra fruar i nöd och lust. Så jag bara ler och försöker
muntra upp henne. Jag säger till henne att inte ta alla räkningarna vid ett tillfälle utan dela upp betalningarna över flera dagar. Då behöver hon inte stressa så mycket. Sedan påpekar
jag för henne att missa lunchen helt och hållet då och då inte
skulle skada henne (om ni förstår vad jag menar). En av mina
starkaste sidor är att tänka taktiskt.
När hon gör enkla jobb verkar hon behöva fler vilopauser.
Hon behöver ta en paus när hon klippt halva gräsmattan. Jag
försöker att undvika att göra en kommentar om detta. Jag är
en vänlig man. Jag säger till henne att hon ska ta ett stort glas
med färsk pressad apelsinjuice och slå sig ned en stund – och
när hon ändå är i farten kan hon också göra ett glas för mig.
Jag vet att jag antagligen är den mest underbare man med det
sätt som jag supportar henne. Jag säger inte att visa så här
mycket omtanke är en lätt uppgift. Många män tycker det är
svårt. Några klara överhuvudtaget inte av det. Ingen vet så bra
som jag hur frustrerade kvinnor blir när de blir äldre.
Emellertid om ni karlar använder lite mer omtanke och
mindre kritik gentemot er åldrande fru så anser jag att tiden
för skrivandet av den här texten varit väl värd. När allt kommer omkring så är vi födda på denna jord för att hjälpa
varandra.
Hälsningar/Kevin
Några slutord: Kevin dog plötsligt i mars p.g.a. perforerad
ändtarm. I polisrapporten stod att han hittades med en extra
lång 50-tum Bertha Driver II golfklubba stoppad upp i baken

på honom, med bara några tum av klubban synlig samt en
kraftig hammare bredvid kroppen. Hans fru arresterades och
åtalades för mordet. Den helt kvinnliga juryn behövde bara 15
minuters överläggning för att förklara henne oskyldig med
motiveringen att Kevin på något konstigt sätt hade satt sig på
klubban.

Vår möteslokal
i Tomtbergaskolan har en intressant bakgrund. Skolan invigdes 10 juni 1923 och blir 90 år i år. Den är Huddinges näst
äldsta idag varande skolbyggnad. Äldst är Beatebergs från
1909. I Segeltorp fanns en skola från 1912 men den finns inte
mer.
Utmed Kommunalvägen ligger den f.d. Kyrkskolan från
1914. Kyrkoherden trodde då att den skulle räcka för evig tid.
Men redan 9 år senare så invigdes Centralskolan (som den då
kallades) – idag Tomtbergaskolan. Det som invigdes 1923 var
huvudbyggnaden som ligger parallellt med vägen. 1931 tillkom flygeln och 1954 byggdes matsalen, där vi håller till.
Trots all tillbyggnad var det trångt i skolan. Skiftläsning förekom = en del elever läste på förmiddagen och andra kom efter
kl. 12. Att ha ett eget klassrum var inte vanligt.
När folkskolan fyllde 100 år 1942 firades detta i alla skolor i
kommunen, men mest i Tomtberga som då var kommunens
största skola.
Från början var den obligatoriska skolgången 6 år. 1936 tillkom klass 7 och 1943 var det 8 år som gällde. Från 1955 gäller 9 års grundskola.
(En fylligare beskrivning finns i Huddinge Hembygdsförenings skrift.)

Fynd
Vid sidan om frimärken samlar jag också stämplar och vykort. Kanske lite amatörmässigt men jag har väldigt kul med
dessa samlingar.
När jag nu senast sorterade mina Stockholmskort fann jag

kortet nedan och kunde efter en stund konstatera att det var ett
litet fynd. Varför – frågar Peter Lidbeck.

Mitt liv som frimärke
Brevbäraren Marie Andersson är motiv i häftet Årets
Europafrimärken. Marie Andersson är en av ca femtio medarbetare på utdelningskontor Sofia som ser till att alla hushåll
och småföretag får sin post varje dag.
Marie Andersson ansvarar för utdelningen till närmare tusen
hushåll i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Hon har jobbat i
Posten hela sitt liv, började i hemstaden Södertälje och kom
till Sofia 2007. Under sina snart 20 år som brevbärare har hon
avverkat tusentals mil. Mestadels på cykel, med och utan

elektrisk hjälpmotor, men även i den miljövänliga lilla elbilen
Club Car. Nu är Marie Andersson och hennes elbil motiv på
ett frimärke.
En stor fördel med Club Car jämfört med en cykel är att hon
får med sig all post till hushållen och företagen. Hon behöver
inte besöka buntlådorna här och var i distriktet för att fylla på
väskan med mer post.

Thorsten Sandberg, Nyhetsposten 2/2013

Auktionsinfo
Vi har på våra klubbauktioner i vår sålt material som klubben
fått i gåva. Nu till hösten kommer vi fortsätta försäljningen av
Visirblad, olika typer av insticksböcker samt FDC-pärmar
med svenska (1962-85) och norska brev (1986-91). Årgångarna är kompletta.
Givetvis kan du som medlem lämna in eget material till försäljning på auktionerna.
Välkommen att lämna in samt bjuda på auktionsobjekten.

Årsmötet 19 mars

Vid mötet fick styrelsen fortsatt förtroende av revisorer och
närvarande medlemmar. På omslagets sida ser du hur styrelsen ser ut idag.

Så uppfanns frimärket
Det sägs att engelsmannen Rowland Hill såg en brevbärare ge
en ung kvinna ett brev från hennes fästman. Året var 1840,
och på den tiden betalades portot av den som fick brevet.
Kvinnan gav tillbaks det oöppnade kuvertet till brevbäraren,
och Hill frågade varför hon inte tog emot brevet. Då förklarade hon att fästmannen hade ritat några hemliga tecken på
kuvertet som berättade allt hon behövde veta. Därför behövde
hon inte betala för det dyra brevet.
Händelsen bidrog till att Rowland gjorde om det engelska
postsystemet. Kostnaden för brevet skulle hädanefter betalas
av avsändaren. För att lättare kunna ta betalt började man tillverka små papperslappar som fungerade som ett kvitto frimärken.

Kunskapsavdelningen
Här får ni några kommentarer som ni ska ha i bakfickan när
ni snackar med grannar över staketet eller i glada vänners lag:
De flesta romerska kejsarna mördades mer eller mindre.
Det tredje puniska kriget skulle ha slutat mycket förr om
det börjat tidigare.

Klarade du frågan om det vackra vykortet över Gamla Stan med Riddarholmen?
I sanningens namn tog det mig en stund att klura vad det är för fel på bilden. Bilden är spegelvänd. Ännu trevligare är att kortet är skickat från
Stockholm till Eskilstuna 1974.
Peter Lidbeck

Frimärksspråket
Frimärksspråket var ett
slags kodspråk med av
oklart ursprung som innebar att man genom frimärkets placering och
vridning på olika sätt förmedlade diverse fördolda
budskap. Frimärkets
valör saknar betydelse.
1902 skulle tolkningen
göras på följande sätt:
Placering
Övre vänstra hörnet
Övre högra hörnet
Nedre vänstra hörnet
Nedre högra hörnet
Under adressen
Vänster om adressen

Rättväntfrimärke
Jag älskar dig!
Skänk mig er vänskap!
Trohet får sin lön
Din kärlek gör mig lycklig
Jag svär dig evig trohet!
Besvara min kärlek!

Frimärket vridet 45°
Bränn upp mina brev!
Skriv genast!
Bestäm tid och ställe
Huru skola vi träffas?

Placering

Frimärket vridet 90°

Frimärket upp och ner

Övre vänstra hörnet
Övre högra hörnet
Nedre vänstra
hörnet
Nedre högra
hörnet
Under adressen
Till vänster om
adressen

Mitt hjärta tillhör en annan!
Älskar du mig?
Lämna mig ensam i min
smärta!
Var försiktig, man ger akt på
dig!

Farväl, min älskling!
Skriv ej mera!
Du har bestått provet
Kan ej mottaga
er hyllning
Jag sänder dig en kyss
Jag är förlovad

