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NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
En titt bakom
fasaden
Vi vet alla att det ligger ett stort arbete
bakom varje nytt frimärke som ges ut i
Sverige. Det gäller speciellt de frimärken som våra världsberömda gravörer
arbetat med.
Detaljerna är ofta så fina att de inte
alltid är synliga för blotta ögat. Ta
fram förstoringsglaset, så får ni se vad
Gråsiskan och Härfågeln heter, och
hur de låter.
Frimärkena som tecknats av Magnus
och Wilhelm von Wright på artonhundratalet, graverades av Lars Sjööblom.
De kom ut 25 augusti 2016.

FDC med
störst upplaga
Det svenska FDC som givits ut i störst
antal är Kungabröllopet den 19/6
1976. Det gavs ut i 303 000 exemplar.
Samtidigt gavs 497 000 förstadagsstämplade minneshäften (MH10) ut.
Totalt således 800 000 brev och häften
med den officiella förstadagsstämpeln.
Därtill kan läggas ett stort antal privatgjorda FDC, både med den officiella stämpeln och bruksstämplade.
Minneshäfte (MH10) den 19/6 1976

Världens vanligaste FDC
Det FDC som troligen givits ut
i flest exemplar i hela världen
är ett amerikanskt FDC den
9/9 1969 ”First man on the
moon”. Upplagan är på 8 743
070 stycken. Det finns med
över hundra olika vinjetter

dessutom på olika språk. Amerikanska FDC kan vara ett
intressant samlarområde och
kan läsas om på www.afdcs.
org (American FDC Society).
FDC 9/9 1969 ”First man on the moon”
med svenskspråkig vinjett
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Bruksstämplade FDC
Ett samlarområde som ökat i intresse
de senaste åren är bruksstämplade
FDC.
Äldre (30-40-talet) bruksstämplade
FDC är relativt ovanliga, men även
från massutgivningens tid 50-80-talet
kan det vara en utmaning att få tag på
bruksstämplade FDC.
Detsamma gäller riktigt moderna
FDC. Mest eftersökta är kompletta
FDC med alla valörer och tandningar,
men även äldre med enstaka märken.
Här är några exempel på bruksstämplade FDC (Lützen, Nya Sverige, GV
80 år, Järnvägen, Europa 93).

Lützen Göteborg 3 1932

Nya Sverige Vetlanda 1938

Gustav V 80 år Växvik 1938

Järnvägen Göteborg 1 1956

Europa 93 Älvsjö 2 1993
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Riksarkivet 400 år – FDC 4/1 2018

Blocket som gavs ut till Riksarkivets
jubileum har en intressant bakgrundshistoria. När Postnord skulle
fastställa frimärksutgivningen fanns
många sökanden. Bland annat ett
antal födelsedagar, av vilka man valde
Riksarkivet 400 år, Riksbanken 350
år och Ingemar Bergman 100 år. Det
sistnämnda kommer att ges ut senare
i år. Ett önskemål som framförts var
också att ”folkrörelsen” släktforskning skulle få ett eget frimärke. När
utseendet på märkena för Riksarkivet
skulle bestämmas så ville man ha
med vissa faktorer: grundaren Axel
Oxenstierna, något om hur det var
förr, något om hur det såg ut i framtiden, och något om vad Riksarkivet

Frimärksåret 2018
Redan utgivna:

förvaltar samt, som nämnts, något om
släktforskning. Resultatet blev blocket
med Axel Oxenstierna upp till vänster.
Bakgrund till vänster ett brev skrivet 1832 från Lasse-Maja (i fängelse)
och till höger samma brev uttryckt i
digital form, ettor och nollor. De tre

märkena visar bilder på äldre dokument: mantalslängd, lantmäterikarta
samt olika böcker från arkivet. Med
förstoringsglaset över mantalslängden
indikeras släktforskningen. Ett vackert
block med utlandsporto (3x21 kr) som
designats av Gustav Mårtensson.

Kommande utgåvor:

4 januari 2018:

3 maj 2018:

23 augusti 2018:

1 november 2018:

Fyrar
Riksarkivet 400 år
Riksbanken 350 år

Naturens skafferi
Fisk i Norden
Ingmar Bergman 100 år
Europa - Broar

Svenska flaggan
Lycka till!
Skogens djur

Jul - Jenny Nyström
Vinterfåglar

Söker du ett
speciellt FDC?

Nu har vi, som en service till våra
medlemmar, lagt ut ett hundratal
speciella FDC i vår butik på
http://svenskafdc.se/butik/.

Chansen är stor
att vi har det.

Där finns många FDC med vinjetter,
självklart några signerade och vi har
till och med hittat ett rött Waldner
FDC för hugad köpare.
Som medlem får du 15 % i vår butik.
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FDC auktionspriser andra halvåret 2017
(över 500 kr inklusive provisionsavgifter)
Philea
F332 BB Slottet STOCKHOLM 90 7/7 1953
F337 BB Svanar STOCKHOLM 90 7/7 1953

7 190 kr
8 430 kr

Frimärkshuset Skandinavisk filateli
F145 Ea Lejon 10/4 1930			
F157A GIIA 28/7 1920			
F226-30 Cancer SVENLJUNGA 16/6 1928
F231 Luftpost MALMÖ LUFTPOST 9/5 1930
F234-7 Lützen (4) 1/11 1932			
F269 A+CB 4-block GV 22/3 1939
		
F273 CB GV 11/12 1939			
F276 BB GV PITEÅ 17/3 1942			
F320 CB,321 CB Berzelius+Linné 2/6 1939
F320-1 A+C Berzelius+Linné, vinjett=8		

5 490 kr
850 kr
580 kr
1 100 kr
1 160 kr
1 020 kr
1 590 kr
1 220 kr
1 952 kr
516 kr

Swestamp
F9a Vapen Upsala 1/7 1858

			

57 000 kr

Tre kronor
F471-5 BL STOCKHOLMIA55,
blockserie, 1/7 1955 				

600 kr

Atlas häftes AB
F287-8 Tre Kronor, båda i 5-strip, 11/11 1949
F261 CB 4-block Delaware 8/4 1938		
F542-3 VM i ishockey 15/2 1963,
vinjett= Expo Resmål 				
F449-50 Stockholm 700 år 17/6 1953,
vinjett i brunt					

972 kr
624 kr
600 kr
504 kr

Högt pris på FD-stämplat
Vapen-märke

Höstens dyraste FDC

På Swestamps auktion i
oktober såldes fem förstadagsstämplade 12 öre Vapen. Den
dyraste var stämplad i Borås
den 1/7 1858. Den såldes för
22 000 kr plus 20% provision. Så även FD-stämplade
äldre märken finns det stort
samlarintresse för.
Förstadagsstämplat 12 öre Vapen. Såld för 26 400 kr inkl. provision.

F9a 12 öre Vapen stämplat UPSALA 1/7 1858 såld på Swestamps auktion för 57
000 kr (47 500 kr + provision)

Möt oss i
Näsbypark 10 mars

Frimärksmässan i Näsbypark arrangeras av Norrtälje frimärksklubb och
Norrorts frimärksförening den 10 mars i Näsbyparks centrum kl 10 - 15.
Man kommer ha cirka 30 bord där intressanta handlare och samlare kommer att sälja spännande material. Det som erbjuds kommer att inkludera
frimärken, vykort, brev, böcker, mynt, samlarprylar med mera.
Då kan du prata med oss, bläddra bland våra vinjetter och fynda bland alla
våra svenska FDC.

Bli medlem
Bli medlem i Svenska FDC sällskapet så får du medlemskort, två nyhetsbulletiner om året samt ett
förstadagskuvert stämplat med de senast utgivna frimärkena på Sällskapets speciella kuvert. Årsavgiften är 200 kronor, vilket också berättigar till 15 % rabatt i vår butik. Skriv eller maila oss på info@
svenskafdc.se så skickar vi inbetalningskort.
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