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Vårfesten 2018
Årets fest blev både som tidigare år – och samtidigt inte. 20 hade
skrivit upp sig på anmälningslistan, 4 anmälde förhinder och 2 st
hörde inte av sig. Vi var 13 som kunde gå Leif Ruuds tipspromenad
som hade Svenska Akademien som tema. Frågorna och svaren finns
på annan plats i tidningen.
Efter promenaden kunde vi ”kasta” oss över den goda maten, som
Harold med hjälp av Carina dukat upp i köket. Vi satt som vanligt i
”salongen” vid ett långbord. De flesta av oss backade en eller två
gånger innan det var dags för kaffe och tårta. Leif presenterade de
rätta svaren på gångtävlingen. Det gick att få 29 poäng. Sten och Tomas fick 22 poäng, Maud fick 23, Peter knopade ihop 24 och kvällens värsting var Ulf med 25 poäng.
Vid det efterföljande lotteriet drog Anita lotterna. Det var tur för mig
för jag fick första/bästa vinsten på lottnummer 100. Jag var extra populär när jag kom hem till frun.
Vi tackade varandra för en trevlig vårsäsong och önskade alla en
trevlig sommar och att vi skulle mötas igen den 4 september i ny lokal.
Kvällen var fin. Inte ett moln, svag kvällsbris, ca 13 grader. Det var
en perfekt fest, som hade varit ännu bättre om alla som anmält sig
kunde ha kommit.
Peter Lidbeck

Leifs frågor:
Fråga 1
Svenska Akademien har varit högt på agendan senaste tiden, vem
instiftade den samma?
1 Gustaf III
X Nikodemus Tessin 2 Axel Oxenstierna
Fråga 2
Svenska Akademien har ett valspråk, vilket
1 Rätt och Sanning X Snille och Smak
2 Trogen till döden

Fråga 3
Vem av Svenska Akademiens avhoppade ledamöter har skrivit böckerna ”Häxringar”, ”Änglahuset”, ”Springkällan” och ”En stad av ljus”?
1 Klas Östergren
X Sara Danius
2 Kerstin Ekman
Fråga 4
3 av dessa har varit medlemmar i Svenska Akademien, vilka då?
1 Dag Hammarskjöld 2 Evert Taube 3 Albert Engström
4 Torgny Segerstedt 5 Sven Hedin 6 Gustaf Fröding
Fråga 5
Svenska Akademien instiftade en regel att den skulle bestå av ”Aderton
Herrar och Män”. Efter stadgeändring valdes den första kvinnan in, vem
då?
1 Anna-Maria Lenngren X Birgitta Trotzig 2 Selma Lagerlöf
Fråga 6
Svenska Akademien har en tjänsteman anställd som har titeln Räntmästare, vad sysslar hen med?
1 Tryckning av SAOL X Fastighetsskötsel 2 Ekonomi
Fråga 7
Flera som varit ledamöter i Svenska Akademien är representerade på
frimärke. Para ihop bildsiffran med rätt namn.
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Fråga 8
I vilket hus i Gamla Stan bedriver Svenska Akademien sin
verksamhet, bl a sina möten på torsdagar?
1 Sagerska Palatset
X Börshuset 2 Arvfurstens Palats
Fråga 9
Svenska Akademien har delat ut Nobels litteraturpris till oproportionerligt många svenskar och t o m till sina egna sittande medlemmar. Hur
många svenskar totalt?

Fråga 10
Många kända författare har suttit i Svenska Akademien, men flera har
inte gjort det.
Vilka 5 har inte valts in?
Erik Gustaf Geijer, Esaias Tegnér, August Strindberg, Frans G Bengtsson, Hjalmar Gullberg, Per Olof Sundman, Torgny Lindgren, Sven Delblanc, Ivar Lo Johansson, P O Enquist
Fråga 11
Svenska Akademien har uppdraget att utse mottagare av Nobels
litteraturpris. I vilken byggnad i Stockholm delas priset ut?
1 Konserthuset X Stadshuset 2 Stockholms Slott
Fråga 12
Vem var författaren som bland annat uttryckte att en författares värsta
fiende var sprit, populism och Svenska Akademien?
1 Astrid Lindgren X Sara Lidman 2 Wilhelm Moberg
Fråga 13
Svenska Akademien äger en gammal känd tidning även om de idag inte
har ansvaret för utgivningen, vilken då?
1 Then Swänska Argus X Grönköpings Veckoblad 2 Post- och Inrikes
tidningar
Fråga 14
Några Nobelpristagare som Svenska Akademien utsett har varit lite
ovanliga val. Vilka är dessa två?

Fråga 15
Restaurang Gyldene Freden är förknippad med Svenska Akademien.
Vem köpte, renoverade och skänkte den till Akademien 1920?
1 Anders Zorn X Carl Larsson 2 Bruno Liljefors
Rätt svar till frågorna hittar du på näst sista sidan.

Vad man kan råka ut för
När jag var färdig med Taggen 2/2018 och lämnade in tidningarna för
stämpling på Postmuseum utspelades ett för mig nytt agerande. Museipersonen tog bunten och vände den fram och tillbaka och upptäckte att
det var en klubbfilatelistisk tidning. Han föreslog genast vilken stämpel
han tyckte frimärkena skulle stämplas med. Sedan såg han hur många
frimärken som jag klistrat på för att uppnå 9 kronor. Jag förstod att han
inte var van vid att försändelser hade så många frimärken. På en del tidningar var hela adressytan full med frimärken. För att muntra upp honom inför stämplingen var jag tvungen att låta honom få bryta etiketten
som håller ihop tidningen och låta honom skum-läsa exemplaret som
skulle till biblioteket. När jag gick sken han glatt igen.
Peter Lidbeck

Nelson Mandela skulle ha
fyllt 100 år i år. Han har
förärats med ett frimärke
av FN i Genève/Schweiz,
och som är graverat av
svensken Martin Mörck.
Citatet på franska blir på
svenska:
”Det är så enkelt, riv och
förstör allt. De sanna hjältarna är människor som sluter fred och
bygger upp allt.”
Det är glädjande att se att det produceras vackra frimärken fortfarande!!

Föredrag
18 september kl. 19.10 Sten-Anders Smeds från Uppsala
kommer och berättar om ”Motivsamlarens syn på material för en
hembygdssamling med exempel från Uppsala”.
16 oktober kl. 19.10. Då kommer Gunnar Lithén, ordförande i
Postmusei vänner, till oss och berättar om ”Värmlands kanaler” med
hjälp av vykort och stämplar. Det kommer att bli en minnesrik resa.
Programkommittén

Ny möteslokal
Från med hösten 2018 samlas vi i matsalen i Kungsklippeskolan ovanför Stuvsta centrum.
Hösten 2018
4 sep.
Frimärksbyte och auktion
18 sep.
Föredrag (se ovan) och auktion
2 okt.
Frimärksbyte och auktion
16 okt.
Föredrag (se ovan) och auktion
6 nov.
Frimärksbyte och auktion
20 nov.
Halvårsmöte och auktion
4 dec.
Julfest
På kartan till höger syns pendeltågsstationen i Stuvsta till vänster.
Från torget går en markerad promenadväg upp till Kungsklippeskolan
där matsalen är inringad med rött. Vid vändplanen (grönmarkerad)
finns ett antal bilparkeringsplatser. Den röda vingliga markeringen är
min väg från stationen.
Peter Lidbeck

Portotips
Nu när portot stigit till 9 kr för att skicka Taggen lärde jag mig att det
går alldeles utmärkt klistra på ett Julpost-märke fr.o.m. år 1997 och
komplettera med småvalörer upp till 50 öre som nedan.

Ett praktiskt sätt att bli av med alla småvalörer.

Hantering av personuppgifter
En ny lag beträffande hantering av personuppgifter inom EU har trätt i
kraft den 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen –
PUL.
Officiellt heter den GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. Här redovisar vi varför vi behöver personuppgifter och hur vi
hanterar dem. En personuppgift är data som direkt eller indirekt rör en
fysisk person som är i livet t.ex. namn, adress, e-mail, personnummer,
bild etc.
För att kunna administrera deltagandet i våra aktiviteter behöver vi följande information från deltagarna:
Namn
Medlemsnummer
Födelseår
Telefonummer
Mailadress för att enkelt kunna kommunicera med deltagarna
Vi gör allt för att skydda dina data så att de inte kommer i orätta händer.
På aktiviteter frågar vi alltid om det är OK att fotografera. Om ingen säger NEJ har deltagarna gett sitt samtycke.
Styrelsen

Rätt svar:
1-1, 2-X, 3-2, 4-Hammarskjöld, Engström, Hedin, 5-2, 6-2, 7Berzelius/6, Franzen/3, Söderblom/4, Bergman/2, Lagerkvist/8,
Walllin/5, Wägner/7, Karlfeldt/1, 8-X, 9-8, 10-Strindberg, Bengtsson,
Deblanc, LO Johansson, PO Engquist, 11-1, 12-2, 13-2, 14-Bob Dylan och Churchill, 15-1
Annons

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

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.

