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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 — kanske handlarmaterial!

Kallelse till halvårsmöte
19 november
Härmed kallas du till medlemsmötet i Huddinge Frimärksklubb, som avhålls i Tomtbergaskolan matsal den 19 november 2013 kl 19.00.
Följande ärenden kommer att behandlas:
- Budget för 2014
- Medlemsavgift för 2014
- Familjemedlemskap för 2014
- Övriga ärenden
Välkommen
Svenskarna fortsätter att köpa och sälja varor via nätet. Under
2012 växte e-handeln med tvåsiffriga tal. Här ska Posten vara
närvarande och fortsätta att vara näthandlarnas bästa alternativ.
Ett sätt för posten att underlätta handeln på nätet är att erbjuda
frimärken som passar dem som skickar lite tyngre försändel-

Kunskapsavdelningen
Här får ni några kommentarer som ni kan ha i bakfickan när
ni snackar med grannar och vänner:
- Vendetta är när två släkter ideligen utrotar varandra
därför att de har blivit ovänner.
- Min önskedröm är att få flytta från Skövde till Göteborg. Det blir närmare Texas. Ortnamnen kan få varieras så det
passar.
•
Dessutom hade nog
•

Gustav Vasa flera andra äventyr
i Dalarna, men där om har han hållit tyst.

Kunskapstest
Här nedan finns några citat av svenskar (inte nödvändigtvis författare). I
några citat har stavning och språk moderniserats. Försök att klara svaren
utan att titta i Facit.

A
Björn och Fritiof sutto båda
vid ett schackbord, skönt att skåda.
Silver var varannan ruta,
och varannan var av guld.
B
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade
ännu icke blivit öppnad för allmänheten, och rabatterna voro ej uppgrävda;
C
Ware thet Gudhi j himmelen klaget
Huru förrädlige Danske haffue oss bedraget
Är här någen Suensk som thette här seer
Låte sigh aldrigh förråde så meer.
D
Äntligen stod prästen i predikstolen.

E
Odlaren strör i mörka mullen
fröets sådd för kommande skörd.
Däröver vandra höstens skurar,
däröver bäddas vinterns snö.
Han gör som jag: begraver sitt hopp;
F
Tjänare Mollberg! Hur är det fatt?
Var är din harpa? Var är din hatt?
G
Ni alla himlar med alla planeter, var tysta! Ni alla djävlar, som sitter i
mörkret, lyssna! Alla ni andra, som finns på mörka orter, lyssna! Ty den
högste kejsaren har för avsikt att höra domarna över jordens furstar.
H
Här åker sankt Elia upp till himlens land
i en kärra så blänkande ny.
Han bär gravölshatt och skinnpäls, han har piska i sin hand,
och mot knäna står hans gröna paraply.
I
För sexti år sen gick en stor gondolder
med fjorton tusen själar helt förlorad,
fick instrumentkollaps i riktningen Orion
och dök med snabbt adderad hastighet
mot Jupiter och uppslöks av dess öknar,
J
Hon kunde lyfta en hel häst, om hon ville. Och det ville hon.
K
Tänk att få sätta på TV2, åhåhå.
Tänk att få sätta på flickorna på TV2, åhåhå.
Upphovspersonerna till citaten A – K finns på svenska frimärken. För att
göra det lite svårare visas inte frimärkena. I stället anges valör, färg och
utgivningsår för respektive märke. Para ihop rätt frimärke med rätt citat
genom att skriva in rätt bokstav i kolumnen ”citat”.

Valör

Färg

År

140 öre

Svart

1921

5 öre

Grön

1940

10 öre

Violett

1946

5 öre

Grön

1947

20 öre

Röd

1949

20 öre

Röd

1958

2,50 kronor

Flerfärgstryck

1991

4,50 kronor

Flerfärgstryck

1994

6,50 kronor

Flerfärgstryck

1994

6 kronor

Röd/Svartblå

1996

40 kronor

Flerfärgstryck

2003

Citat

Nya sommarfrimärken
Posten gav den 8 maj ut årets sommarfrimärken med småkakor som motiv. Samma dag kom ytterligare två frimärken
som passar lite tyngre försändelser. Motiven var en barometer
och ett solur och är en fortsättning på serien Mäta tid och
rum.
Svenskarna fortsätter att köpa och sälja varor via nätet. Under 2012 växte

ser. I mars lanserades första frimärket i serien Mäta tid och
rum, och nu kommer ytterligare två självhäftande frimärken i
valörerna 30 respektive 40 kronor.
Motiven är ett solur respektive en barometer. Solur användes
redan för 2500 år sedan och är sannolikt det äldsta astronomiska instrumentet. Barometern som avbildades på frimärket
är en så kallad aneroidbarometer. Denna mäter lufttrycket,
vilket är en indikation på väderutsikterna. Stigande lufttryck
brukar betyda solsken och vackert väder!
Fakta om de nya frimärkena 8 maj
Småkakor
Illustratör: Johan Hörberg. Frimärkena har tryckts i offset och
förpackats i häfte med 10 självhäftande frimärken i varje.
Valören är för inrikes brev och hälsningar.
Kakor på rad
Illustratör: Johan Hörberg. Frimärkena har tryckts i offset och
förpackats i rulle med 100 frimärken i varje. Valören är för
inrikes brev och hälsningar.
Barometer
Frimärket har utformats av Kristian Möller, graverats av Martin Mörck och tryckts i ståltryck. Förpackningen är rulle med
100 självhäftande frimärken. Valören är 30 kr.
Solur
Frimärket har utformats av Kristian Möller, graverats av Piotr
Naszarkowski och tryckts i ståltryck. Förpackningen är rulle
med 100 självhäftande frimärken. Valören är 40 kr.

Soldat Svejk
Författaren Jaroslav Hasek skapade Svejk och Josef Lada
tecknade honom och hans eskapader. Hasek levde 1883-1923
och Lada 1887-1957.

50 år
Den 23 maj för 50 år sedan såg Emil i Lönneberga dagens
ljus kan man säga. Lagom
till jul i år kommer en ny

De träffades ofta på krogen Bägaren i Prag, känd
från Svejks replik: ”Vi
ses på Bägaren klockan 6
när kriget är slut”
Sven-Gösta Liljekvist
film om illbattingen. Den är nytecknad ruta för ruta – producerad av Per Åhlin. Ett stort problem för filmmakarna har varit att för filmen omforma Bengt Bergs ursprungliga teckningar. Filmen blir på ca 60 minuter.
Astrid Lindgren ringde Björn Berg (1923-2008) och bad honom bildsätta den första boken om Emil. Han accepterade och
bosatte sig en hel sommar i Småland för att lära känna bygden
med stengärdsgårdar och snickarboa. Den 23 augusti 1963
lämnade han sina illustrationer till den första Emilboken.
Sven-Gösta Liljekvist

Södertälje kanal
Före landhöjningen tog man sig obehindrad med
båt från Saltsjön till Mälaren. Därefter måste man

rulla lätta båtar på stockar vid uppgrundade ställen. Engelbrekt beslutade 1435 om ett kanalbygge som misslyckades.
Först med Samuel Owens och Baltzar von Platens kunnande
förverkligades planerna och kanalen invigdes 1819. Den är
3,5 km lång och förbinder Mälaren med Östersjön. Den går
från Linasundet nordväst om Södertälje, genom staden med
sluss och mynnar i Igelstaviken. Kanalen moderniserades på
1920-talet och var klar 1924 med bl. a. Nordens största sluss.
Ytterligare modernisering skedde på 1970-talet med återinvigning 1976. Man hade då en kompassros i minneslogon.
Sven-Gösta Liljekvist

Valör

Färg

År

Citat

140 öre

Svart

1921

C

(Gustav Vasa)

5 öre

Grön

1940

F

(Carl Michael Bellman, Fredmans
epistel 45)

10 öre

Violett

1946

A

(Esaias Tegnér, Fritiofs saga)

5 öre

Grön

1947

E

(Erik Gustav Geijer, Höstsädet)

20 öre

Röd

1949

B

(August Strindberg, Röda rummet)

20 öre

Röd

1958

D

(Selma Lagerlöf, Gösta Berlings
saga)

2,50 kr

Flerfärgstryck
Flerfärgstryck

1991

K

(Per Gessle, Flickorna på TV2)

1994

H

(Erik Axel Karlfeldt, Elie himmelsfärd)

Flerfärgstryck
Röd/Svartblå

1994

I

(Harry Martinson, Aniara)

1996

J

(Astrid Lindgren, Pippi Långstrump)

Flerfärgstryck

2003

G

(Heliga Birgitta)

4,50 kr
6,50 kr
6 kr
40 kr

Jag genomgick det här kunskapstestet. Det gick så där — 7
rätt. Du som är bättre gratulerar jag. För dig som inte det gick
så bra för ska veta att bland dem som jag testades med gav
direkt upp efter de första två frågorna. Det var för svårt.
Peter Lidbeck
Till SALU
Är du intresserad av kyrkor på kort, interiört/exteriört?
Korten är från följande lön: D, F, G, H, L, M, N, P, R, S,
T, U, W. Det finns också utländska kort. Pris efter överenskommelse.
Peter Lidbeck – tfn 08-669 44 08

