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SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
NYTT FRÅN NR 13 JULI 2019

Möt oss i Norrtälje Frimärksmässan i Norrtälje arrangeras av Norrtälje frimärksklubb och
Norrorts frimärksförening den 13 oktober i Norrtälje Folkets Hus, Galles gränd 
5 kl 10 - 14. Man kommer ha ett trettiotal bord där intressanta handlare och 
samlare kommer att sälja spännande material. Frimärksvinster utlovas på inträ-
desbiljetten, och det finns folk på plats som kan värdera och ta emot samlingar.
Du kan också prata med oss, bläddra bland våra vinjetter och fynda bland alla
våra svenska och utländska FDC.

Världens första FDC

Det engelska frimärket One Penny 
Black var världens första frimärke 
och gavs ut den 6 maj 1840. 

Frimärket var resultatet av en por-
toreform föreslagen av den brittiske 
ämbetsmannen Rowland Hill, (1795–
1879).

Rowland Hills revolutionerande idé 
gick ut på att man skulle ta betalt 
för post utifrån försändelsens vikt. 
Man betalade en penny per 14 gram, 
oavsett hur långt försändelsen trans-
porterades inom rikets gränser.

Tidigare hade postpersonal ägnat 
mycket tid åt att räkna ut portot uti-
från hur lång transporten var, vilket 
medförde stora kostnader.

Det existerar ett fåtal FDC:er med 
singlar och ett enda med ett par.

Detta brev kallat ”Sandeman Port” innehåller faktura från Sandeman, Forster & Co. Märket är makulerat 
med normalstämpel (Malteserkorset) och har en datumstämpel på baksidan (framvikt på bilden). Anses 
vara det vackraste av de existerande One Penny Black FDC:erna. 

Den kungliga brittiska frimärkssamlingen har naturligtvis One Penny Black FDC. Men inte vilket som 
helst. Förutom de ovannämnda FDC:erna finns ett brev med ett 10-block stämplat första dagen. Detta 
brev inköptes till drottningens samling år 2001 för 250 000 pund (enligt uppgift). Detta FDC skulle man 
kunna anse vara alla förstadagsbrevs förstadagsbrev. Eller förstadagsbrevens gula treskilling.
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Kommande utgåvor:
9 maj 2019:

#mininbjudan: 
Månlandning 50 år
Europa - Nationalfåglar

29 maj 2019:

Månlandning 50 år 
STOCKHOLMIA 2019

22 augusti 2019:

Mode 
Ev något mer

7 november 2019:

Stationshus
Jul - I Julgranen

Redan utgivna:

10 januari 2019:

Tulpaner
Slöjdkraft 
Drottning Silvia och 
Kung Carl Gustaf 

Frimärksåret 2019

STOCKHOLMIA 2019 
bjöd på ny variant

Så har vi fått ännu en variant av ett 
frimärke, som inte fanns med på 
utgivningsdagen den 9 maj i år, när 
mininbjudan, fåglar och månland-
ningen 50 år gavs ut. Det är rymd-
blocket som kommit i ett modifierat 
utförande i samband med Stockholmia 
2019, 29 maj. Det här överraskade de 
flesta samlare.

Modifieringen består av att texten 
STOCKHOLMIA2019 i guld har 
lagts till, fotsteget på månen har 
tryckts i relief och långsidorna har fått 
ett filmremseutseende. Enligt både 
Postnord och Postmuseum, som hade 
block och minnesbrev till försäljning, 
skulle dessa bara säljas under utställ-
ningstiden 29 maj till 2 juni. Osålda 
minnesbrev skulle därefter makuleras. 
Priset för blocket var 63 kr och för 
minnesbrevet 290 kr. 

POSTNORD har vid förfrågan inte 
kunnat upplysa om abonnenter av 
FDC kommer att få dessa brev. Eller 
är det en ny skandal liknande den 
med de röda Bordtennisblocken 2013, 
vilka skulle säljas i Kina och som 
FDC-abonnenter inte erhöll? 

Och allt stämplas av den tålmodiga personalen, 
här  på postmuseum, här Annelie Tuunanen 
Angberg, exakt med rätt stämpel och efter var 
och ens önskemål 

Minnesbrevet 29/5 2019 med filmremsesi-
dorna, relieftrycket och tilläggstexten STOCK-
HOLMIA2019

FDC med STOCKHOLMIA-stämpel 29/5 2019

Lars Sjööblom kan vara en av Sveriges mest sed-
da konstnärer. Hans motiv har spridits kors och 
tvärs över världen i nästan fyra decennier.
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STOCKHOLMIA 2019 bjöd på 
många rariteter 

STOCKHOLMIA 2019 hölls i må-
nadsskiftet maj -juni i det kanske inte 
så vackra, men funktionella Water-
front mitt emot Stockholms betydligt 
vackrare stadshus. 

Det blev dock ett välbesökt evene-
mang där filatelister från hela världen 
träffades.

Undr sex dagar kunde man räkna in 7 
832 betalande besökare från 51 olika 
länder. Enligt Jonas Hällström, som 
chefade för eventet, betydde det att 
STOCKHOLMIA 2019 blev den mest 
internationella filateliutställningen 
någonsin.

Där visades naturligtvis det gula 
skilling banco, men eftersom brittisk 
filateli, Royal Philatelic Society 
London,  fyllde 150 år, så fanns 
där också en unik samling brittiska 
märken, tagna ur Drottning Elisabeths 
personliga samling. 

Många besökare från 51 olika länder minglade bland skärmar och unika frimärken när Stockhomia 
2019 pågick i månadsskiftet maj juni. Svenska FDC sällskapet var självklart på plats genom vår ordfö-
rande Mats Renhuldt, som kunde stämpla några unika exemplar av den speciella månlandningsutgå-
van. Den finns för övrigt att köpa i vår butik.

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. Årsavgif-
ten är 200 kronor, vilket också berättigar till 15 % rabatt i vår butik. Skriv eller maila oss på info@
svenskafdc.se så skickar vi inbetalningskort. 

Alan Warren har länge varit verksam som filatelist både i USA och Norden. Sedan 
1970-talet har han varit en betydande internationell filatelist, med ett brett kunnan-
de. I USA har Alan blivit hedrad med John N. Luff-priset från American Philatelic 
Society 2002, och Collectors Club of New York gav honom Alfred F. Lichtenste-
in-priset. Han har haft ledande positioner i Scandinavian Collectors Club ( scc-on-
line.org ) samt American FDC Society (afdcs.org) och samlar bl. a på skandinaviska 
FDC. Han är dessutom medlem nummer 6 i Svenska FDC-sällskapet.
Under STOCKHOLMIA 2019 var han en av fyra ledande filatelister som fick under-
teckna The Roll of Distinguished Philatelists, som grundades 1921 av Storbritanniens 
filatelistiska kongress.
En inbjudan att underteckna Rollen betraktas som världens främsta filatelistiska ära.
Övriga undertecknare var Prakob Chirakiti, Thailand, Guy Dutau, Frankrike och 
Hany Salam, Egypten.

Vår medlem Alan Warren uppmärksammas 
som en av världens främsta filatelister
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FDC auktionspriser första halvåret 2019

Under våren 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
OII 8 ö, F53 27/10 1903       750 kr
GV 10ö F273 BC 11/12 1939 till Brasilien 1 400 kr
GV 20 ö F276 Bh+Bv 17/3 1942 (2 brev)      550 kr
Slottet C+Bh+Bv   14/7 1941 F332      575 kr

Tradera (ej provision)
Biblioteket F526-7, F526 i 5-strip med variant     600 kr
GV 20ö F276 BB 17/3 1942   1 075 kr

  (över 500 kr inklusive provisionsavgifter)

Philea  
Förening F214-6, 20ö,25ö,30ö 16/7 1924 (3 kort)     515 kr
Postsparbanken F238-9 STOCKHOLM 6/12 1933  
(bruksstämpel)          600 kr

Övriga
OII+Posthuset F53+F65 27/10 1903, ( enda kända 
FDC Posthuset , sålt hos Postiljonen)  31 500 kr
 Landstormen I & II,F105-25 21/12 1916 
(2 brev, sålt hos Göta frimärken)     3 000 kr            
Lützen F234 10ö A+C, F235 15ö A+C 
LINKÖPING 1/11 1932 till Turkiet 
(sålt hos Jarlvik)          925 kr 

FD auktionsresultat för märken stämplade första dagen
Postiljonen 
4 skilling F2a MÖNTERÅS 1/7 1855  32 400 kr                                 
Vapen 30 ö F11a SÖDERHAMN 1/7 1858 
(endast 3 kända)     43 200 kr

Vapen 30 öre                           Första halvårets dyraste FDC med Posthuset 27/10 1903, såld för 31 500 kr

Söker du ett 
speciellt FDC?

Chansen är stor 
att vi har det.

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

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.

4 skilling  


