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Kallelse till extra årsmöte
5 september 2017
Härmed kallas du till extra årsmöte i Huddinge Frimärksklubb, som
avhålls i Tomtbergaskolans matsal den 5 september 2017 kl. 19.00.
Följande ärende kommer att behandlas:
- Förslag till nya stadgar.
Välkommen

Programmet 2017
Höstens mötesdagar
5 sep
Extra årsmöte samt byteshäften och auktion. Det är Seni
orvecka och det kan komma gäster som vill prata om fri
märken och få råd.
19 sep
Byteshäften och auktion
3 okt
Byteshäften och auktion
17 okt
Föredrag
7 nov
Byteshäften och auktion
21 nov
Halvårsmöte
5 dec
Julfest
Annons

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

Leifs frågor på vårfesten i Magasinet.
1

Vilka av följande herrar hittar man på ett Schackbräde?
1 Riddare

2

X Bonde

2 Knekt

Varför kallas Midsommarstången för majstång?
1 Ordet maja betyder att smycka med löv
X Månaden maj
2 Det var Maja Sigfridsdotter i Dalarna som startade traditionen
att resa majstång

3

För 80 år sedan, 6 maj 1937 störtade en luftfarkost i USA
och 35 ombord dog. Typen av farkost hade sedan 1920-talet
gått i reguljär trafik, främst mellan Europa och Amerika. I
samband med olyckan upphörde all passagerartrafik. Vilken
typ av luftfarkost var det?
1 Enmotorigt flygplan X Luftballong

4

Vilket allsvenskt fotbollslag kallas ”Järnkaminerna”?
1 Djurgården

5

2 Luftskepp

X Kalmar

2 Sundsvall

Många öar i Europa är populära turistmål. Vilka av nedan
öar tillhör respektive land?
Cypern, Ibiza, Kap Verde, Korsika, Madeira, Malta, Santori
ni, Sardinien
1 Frankrike 2 Portugal 3 Italien 4 Spanien 5 Grekland
Para ihop ö med rätt land. Observera att det blir ett par öar

över!
6

Vilken religion är den största med ca 2,5 miljarder anhängare?
1 Islam

X Kristendom

2 Hinduism

7

Om en man föddes i Sverige, växte upp i Norge, emigrerade till
USA och dog i New York, vad är han då?

8

Postverket startade Post-sparbanken 1884. Genom åren har banken
deltagit i en rad sammanslagningar. Vilken bank kan idag sägas
inhysa vad som en gång var Postsparbanken?
1 Nordea X SBAB 2 Swedbank

9

I helgen avgjordes Eurovision Song Contest med Portugal som
vinnare. Sverige vann 1974 med ABBA, men hur många gånger
har Sverige vunnit totalt sedan tävlingen startade
1956?

10

Att Ryssland är världens största land till ytan och därmed också
Europas känner väl alla till. Men vilka av nedan Europeiska
länder placerar sig därefter i storlek. Skriv ned dem i rätt ordning
och börja med den största som nummer 1.
Frankrike, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland, Ukraina

11

Vad är Kolera?
1 Sjukdom av mindre trevligt slag
X Hudkräm för nötboskap
2 Tidpunkt i historien då fossila bränslen var vanliga

12

Vad hette de första människornas barn enligt Bibeln?
1 Adam och Eva X Kain och Abel 2 Moses och Maria

13

Fyra berömda personer; författare, vetenskapsman, skådespelare och statsman.
Vilka då? (Se bilderna på nästa sida)

14 Under detta år för 100 år sedan åker
en man från Schweiz i plomberad järnvägsvagn genom Tyskland på väg
till ett land i stor förändring. På sin väg kommer han till Sverige och
köper sig en kostym på PUB för att sedan fortsätta resan. Vem är mannen och vilket är landet?
15

När har man gått för långt?
1 Man kan aldrig gå för långt
X Jag orkar aldrig gå längre än 5-6 km
2 Han som skrivit dessa frågor ligger riktigt nära gränsen kan jag
säga!

De rätta svaren finns längst bak i tidningen. Men fuska inte. Det går att
få 28 rätta svar. Lycka till!

Gustav III - en stor kulturpersonlighet
Gustav III anses av många historiker vara en av de mest begåvade, aktiva och kontroversiella kungarna i den svenska
historien. Gustav är nog den kung som har betytt
mest för det svenska kulturlivet. Gustav föddes
1746 och uppfostrades till stor del i den franska
upplysningens anda. Det svenska hovet hade goda
relationer med det franska. 1766 gifte sig Gustav
av politiska skäl och delvis mot sin vilja med prinsessan Sofia Magdalena av Danmark. Äktenskapet
blev olyckligt. 1771 kröntes Gustav till Sveriges
konung. Redan året därpå genomförde han en
statskupp som ledde till en ny regeringsform som
gav kungen större makt. Gustav använde denna
makt till att genomföra en mängd förbättringar på
nästan alla samhällslivets områden. Dödsstraffet
avskaffades, hälsovården förbättrades och statsförvaltningen blev mindre korrumperad. Därigenom blev han mycket populär hos folket men
skaffade sig en del fiender. 1789 drev han igenom
en ny grundlag som gav honom nästan oinskränkt
Gustav III och drottning
makt. 1788-1790 bedrev Gustav med stor framSofia Magdalena
gång krig mot Ryssland. Slaget vid Svensksund
1790 anses vara Sveriges största seger någonsin i ett sjökrig.
Under vintern 1791–92 bildades en sammansvärjning inom adeln, vars
syfte var att mörda kungen. Attentatet mot konungen skedde under en
maskeradbal på operan i Stockholm den 16 mars 1792. Gustav blev
skjuten i ryggen av Anckarström och dog två veckor senare.
Maskeradbalen är tema i två operor. Den franske kompositören Daniel
Auber skrev den opera som visas i en samutgåva med Frankrike.
Under sin tid som regent hann Gustav med en hel del inom kulturens
område. Gustav startade Svenska akademien, Musikaliska akademien, Målar- och bildhuggarakademien och Vitterhetsakademien.
Svenska akademin är världsberömd genom att den delar ut Nobelpriset
i litteratur varje år. Gustav grundade också Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga operan och ett Antikmuseum. Många av dessa institutioner finns på frimärken.
Hans-Uno Hansson

Frimärken med anknytning till Gustav III
(F = Facitnummer)
F 338. Porträtt, ingår i serien Nationalmuseum 150 år. Även som häfte
H62. Finns som minnespoststämpel med samma porträtt.
F 356 och F 592. Akterspegeln från skonerten Amphion, GIIIs flaggskepp i slaget vid Svensksund 1790, ingår i serien Svenska Flottan respektive häfte H182 Fartyg på frimärken.
F 522-523. C G Pilo självporträtt som del av tavlan ”GIIIs kröning”. F
522 även som häfte H140.
F 731-732. Musikaliska akademin 200 år, grundad av GIII. F 731 även
som häfte H245.
F 789 resp F 792. Amphions galjonsfigur resp porträtt av GIIIs gemål
Sofia Magdalena. Båda ingår i häftet H260 Gustaviansk konst.
F 809-810. Kungliga teatern 200 år, grundad av GIII. F 810 även som
häfte H264.
F 1364-1365. Konstakademin 250 år, grundad av GIII.
F 1399-1400. Akademijubiléer. Svenska Akademien och Vitterhetsakademien grundades av GIII.
F 1511. Kungliga Dramatiska Teatern 200 år. Ingår i serien Jubiléer.
F1705-1707. Slania-block GIIIs kröning, jfr F 522-523. Häfte H419.
F 1835. Målningen ”Fest för GIII i Trianon”, ingår i häfte H446 Kulturutbyte Sverige-Frankrike.
F 2034-2035. GIIIs Antikmuseum. Häfte H486.
F 2072. Kungliga operan, grundad av GIII. Ingår i häftet H497 Stockholm - Staden på vattnet Europas kulturhuvudstad ´98.
…till sist blocket GIII på Kungliga Operan, samutgåva med Frankrike.

Ny stämpeltyp i USA
Jag har en frimärksvän i USA.
Normalt är frimärkena
inte stämplade eller så
ser stämpeltryck ut
som en svart fläck
med oläsligt ortsnamn
och datum.
I höstas fick jag ett
brev (se till vänster)
med en stämpel som
var ny för mig.
Här syns ortsnamn,
månad och datumet
vid pilen. Det är antagligen en handstämpel där posttjänstepersonen får ställa in
årtal, månad och datum för hand.
Tyvärr har jag bara
fått ett fåtal brev med
den här typen av
stämpel.
Peter Lidbeck

Tusen meter konst
Denna trevliga aktivitet i Huddinge centrum sker den 23 september.
Man kan börja vid pendeltågstationen och gå mot f.d. Fullersta bio. Eller
tvärtom. Går man bara i en riktning så blir promenaden bara 500 meter.
Det hela brukar pågå kl 11-15. Sedan flera år och så även i år står vi där
och informerar och ger tips och råd om frimärken och vykort.
På Fullersta gård är det ett flertal aktiviteter och utställningar. Dessutom
finns det gott kaffe med bröd där.

Vårfesten i Magasinet
Vårterminen avslutades i Magasinet vid Juringe gård med en liten fest.
På anmälningslistan till fanns 24 namn. Två föll bort p.g.a. kroppsliga
hinder. Två kom inte. Två hade skrivit upp sig två gånger, kanske för att
de ville försäkra sig om extra mattilldelning. Leif hade som vanligt knåpat ihop ett batteri med knepiga frågor, som han satte upp i området för
att vi skulle vandra runt, besvara och få lite extra aptit till Kjells fru Majlis goda buffé. Vid kaffet hade vi lotteridragning och redovisning av
Leifs frågor. Det gick att få 28 rätt. Bäst var Leif Bergman med 23 rätt.
Som goda tvåor med 21 rätt kom Tomas Westman, Arnold Boström,
Sten Flinke, Johan Hedström och Peter Lidbeck.
Vi tackade varandra för en trevlig vårtermin och önskade alla en skön
och avkopplande sommar. Det efterföljande arbetet i köket och återställandet av bord och stolar gick med förenade krafter med blixtens hastighet.
Väderleksprofeterna hade varnat för att det skulle kunna börja regna mot
kvällen. Vi brukar ha tur med vädret. Så också denna gång. Regnet kom
först runt midnatt och då låg de flesta av oss under sängtäcket.
Rätt svar till Leifs frågor
1 = X, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 1, 5 = 1 Korsika 2 Madeira 3 Sardinien 4 Ibiza
5 Santorini, 6 = X, 7 = Död, 8 = 1, 9 = 6
10 = 1 Ukraina 2 Frankrike 3 Spanien 4 Sverige 5 Norge 6 Tyskland
11 = 1, 12 = X, 13 = 1 Hemingway 2 Nicholson 3 Einstein 4 Lincoln,
14 = 1 Lenin 2 Ryssland, 15 = 1, X, 2

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.

