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NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
Hur stämplar
man egentligen?
Lützenmärkena gavs ut den 1 november 1932. Förstadagsbreven stämplades med en specialstämpel avsedd för
dessa märken den dagen.
Den skilde sig från en normalstämpel genom att det finns tre stjärnor
nedtill. På vidstående vackra FDC
ser man hur den stämpeln ser ut.
Vad som är något egendomligt är att
även Luftpostmärkena som kom ut
1930 också har försetts med samma
FDC-stämpel.

På jubileumsdagen den 6 november användes en särskild minnesstämpel som framgår på brevet med Lützenmärken till
Finland här intill. Det kuriösa är det lilla rekommenderade brevet till Finland med de två Luftpostmärken som har blivit
stämplade enbart med Lützenstämpeln. Kan det vara färglikheten som gjort att det blivit så?

Möt oss i
Näsbypark
9 mars

Frimärksmässan i Näsbypark arrangeras av Norrtälje frimärksklubb och
Norrorts frimärksförening den 9 mars i Näsbyparks centrum kl 10 - 15.
Man kommer ha 36 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 och utländska FDC.
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Många signerade när frimärket
Slöjdkraft gavs ut
Vi på Svenska FDC-sällskapet är alltid
på postmuseum när nya frimärken
presenteras. Vi låter experterna stämpla de nya frimärkena på våra speciella
kuvert, och får dem oftast signerade av
gravörer, illustratörer och andra som
varit med vid tillverkningen.
På plats finns också ofta föredragshållare, det bjuds på kaffe med speciellt
frimärksformade kakor och Sveriges
duktigaste stämplare ser till att förstadagsstämpeln sätts precis där den ska
vara.
Gå gärna dit om ni har möjlighet, och
kombinera med ett besök på Postmuseum som har många intressanta
objekt i sin samlingar.
Den senaste utgivningen i januari
var det extra många som var på plats
för att signera och möte en fulltalig
publik som hade massor med frågor.
Det var många inblandade när Slöjdkraft gavs ut.
Frimärkena, med porto till hela världen och för brev inom Sverige, visar
ett axplock av textil skaparkraft och
kreativitet.

Textilierna var gjorda av Emma Ihl,
Maria Yvell, Anneli Lindberg, Monika Aldehag, Lotta Sjöberg och Karin
Holmberg .
Bakgrund på souvenirarket, ”Inspiration från tradition”, stod Eva Eriksson
för och Eva Wilsson designade de
foton som Per Myrehed tagit.

Från vänster Maria Yvell, och Karin Holmberg
sätter sina signaturer på våra FDC. På bilden
bredvid sitter Anneli Lindberg och signerar bredvid designern Eva Wilsson. Och allt stämplas av
den tålmodiga personalen på postmuseum, exakt
med rätt stämpel och efter var och ens önskemål.
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Vi stämplar åt våra
medlemmar

I år är det den kungliga glansen som
vi stämplar åt våra medlemmar. Det
ingår i medlemsavgiften.
Det är tradition att ha kungens
porträtt på frimärken för brev inom
Sverige liksom drottningens porträtt
på aktuellt utrikesporto i sortimentet; Carl XVI Gustaf sedan 1974 och
drottning Silvia sedan 1981.
Nu kommer nya färgkombinationer på
de stiliga porträtten från 2015.
Foto av Anna-Lena Ahlström.
Designen är gjord av Daniel Bjugård
som håller upp ett av breven härintill.
Bredvid honom sitter Gustav Mårtensson som designat ”Tulpaner”, fotograferade av Vince Reichardt.

Frimärksåret 2019
Redan utgivna:

Kommande utgåvor:

10 januari 2019:

9 maj 2019:

22 augusti 2019:

7 november 2019:

Tulpaner
Slöjdkraft
Drottning Silvia och
Kung Carl Gustaf

#mininbjudan:
Månlandning 50 år
Europa - Nationalfåglar

Mode
Ev något mer

Stationshus
Jul - I Julgranen

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 2018
(över 500 kr inklusive provisionsavgifter)
Under hösten har antalet dyrare objekt ökat något på
marknaden. Försäljningen i mellanklassen (200-300
kr) går fortfarande bra. Speciellt med olika vinjetter.
Försäljningen av FDC-samlingar ligger också kvar på
hög nivå.
Frimärkshuset Skandinavisk filateli
F Tj 16A tjänstebrev 1/1 1885			
F 172 Postemblem 23/10 1933			
F 234-7 Lützen (6) 1/11 193			
F 238-9 Postsparbanken typ 1, 4-block 6/12 1933
F 269 BC Gustaf V 22/3 1939			
F 273 CB Gusstaf V 11/12 1939		
F 276Ax2 Gustaf V 13/4 1940 			

17 100 kr
1 700 kr
2 800 kr
850 kr
500 kr
1 450 kr
1 700 kr

F 276 BB Gustaf V 17/3 1942			
F 320 CB Berzelius 2/6 1939			

1 600 kr
850 kr

Tradera (ej provision)
BL38 Bordtennis 23/9 2013			
BL38 Bordtennis 23/9 2013			

950 kr
900 kr

Atlas häftes AB
F 240-5 Riksdagshuset, 9 ex i par, 10/1 1935
F 246-57 Postverket (12), SJP 7 20/2 1936
F 269 A+BC Gustaf V 22/3 1939			
F 471-5 STOCKHOLMIA (474v) 1/7 1955

750 kr
600 kr
650 kr
4 450 kr

Höstens dyraste FDC
Tjänste 16A, 10 öre, stämplat SKOG 1 januari 1885. ett FDC känt i endast 2 exemplar.
Sålt på Frimärkshusets höstauktion för
17 100 kronor inklusive provision.

Märke stämplat första dagen
Det är inte alltid som ett förstadagsstämplat frimärke sitter kvar på sitt
kuvert. Men det kan ha ett stort värde ändå. Märket intill är 30 öre
vapen, stämplat i SÖDERHAMN 1 juli 1858. Det är bara känt i 3
exemplar.
Sålt på Postiljonens höstauktion för 43 200 kronor inklusive provision.

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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