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SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
NYTT FRÅN NR 14 JANUARI 2020

Frimärksmässan i Näsbypark arrangeras av Norrtälje frimärksklubb och
Norrorts frimärksförening den 14 mars i Näsbyparks centrum kl 10 - 15.
Man kommer ha mssor av 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.

Häftes FDC

Häftes-FDC Rabattfrimärken 26/4 1982 med tysk text                                                        

Häftes-FDC STOCKHOLMIA 86 6/6 1984 med svensk text 

Häftes-FDC är ett FDC där det till ett 
FDC med vinjett, lagts till ett häfte i 
en plastficka på kuvertet. Breven blir 
därigenom större, cirka 18x26 cm. 
PHILSWISS har varit ansvarig för 
utgivningen av sådana Häftes-FDC 
sedan slutet på 1970-talet. De finns för 
svenska FDC men också för många 
andra länders, bland annat Schweiz, 
Österrike, Frankrike, Storbritannien, 
Finland, Färöarna, Monaco och Jugo-
slavien.
Utgivningen av svenska Häftes-FDC 
började med de båda utgåvorna 26/4 
1982 (Europa och Rabattmärken) 
och upphörde den 12/8 1999 (Stjärn-
tecken). Under tiden 1982 – 1997 
med tysk text, men parallellt 1983 
– 1999 med svensk text på kuver-
ten. Man kunde abonnera på dessa 
Häftes-FDC och det finns speciella 
PHILSWISS-album som är anpassade 
till breven. PHILSWISS gav även ut 
Mynt-FDC med ett mynt i en ficka på 
kuvertet.
För breven med svensk text var uppla-
gorna i början 500 – 800 stycken för 
att därefter på 1990-talet sjunka till 
200 stycken för att slutligen den 12/8 
1999 vara nere på 65 stycken. Det 
finns ett undantag, utgåvan 28/1 1993 
(Sportmästerskap) hade en upplaga på 
1000 stycken. En komplett samling 
Häftes-FDC med tysk text omfattar 
68 brev och en med svensk text 43 
brev. 
Man bör vara medveten om när man 
handlar med Häftes-FDC att häftena 
många gånger saknar frimärken. Såda-
na Häftes-FDC är inte dyra men kan 
ändå vara svåra att få tag på. 

Möt oss i 
Näsbypark 
14 mars
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Nya frimärken
med hög valör 

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

Det är den 9 Januari 2020, ingen snö 
utan en riktigt gråkall ickevinterdag i 
Stockholm.
På postmuseum i gamla stan i Stock-
holm närmar sig klockan 11, den 
vanliga kön framför disken i butiken 
formerar sig för att ta del av dagens 
event: Årets första frimärken.
Idag släpper Postnord ett häfte med 
Hjärtliga hälsningar, 10 frimärken, 5 
motiv, inrikes brev. Dessutom kom-
mer två rullfrimärken att släppas, ett 
för inrikes brev och ett på 22 kr för 
utrikes post. 
På detta lägger man sedan dagens 
krona på verket, två frimärken i serien 
dörrar, ett på 50 kr och ett annat på 
20 kr. 

En trappa upp från gatuplanets butik 
är det som vanligt fritt inträde, Anne-
lie Tuunanen Angberg sitter redo med 
sina specialstämplar och det doftar 
gratis kaffe med onödigt goda kakor. 
I samlingssalen presenterar Stina 
Olofsdotter, chef på PostNord Frimär-
ken, alla teman som kommer att visas 
under 2020, med speciellt fokus på de 
aktuella frimärkena med hjärtan och 
dörrar.

Om en timme kommer konstnärer och 
gravörer finnas på plats för att signe-
ra årets första FDC, som noggrant 
förberetts av dagens filatelister. Det 
blir extra mycket klistrande idag för 

oss på svenska fdc-sällskapet, eftersom 
medlemmarnas gratis FDC också ska 
stämplas. I år är det de två högvalörer-
na som medlemmarna får, dörrar med 
valörerna 20 och 50 kronor. 50 Kr 
har dörren till Zorngården som motiv, 
ritad av Zorn själv. 20 Kr visar dörren 
från Villa Edstrand i Falsterbo, ritad 
av arkitekten Sigurd Lewerentz.

Foto: Fabio Galli (Villa Edstrand), 
Hans Cogne (Zorngården)

Design: Hans Cogne
Färger: 4 färger offset
Papper: Självhäftande 
Format: 26,5 x 45 mm

Det är med andra ord som vanligt på 
postmuseum denna torsdag, och det 
enda som avviker något är väl att solen 
bleklyser när vi lämnar postmuseum. 

Saknar du ett 
FDC så finns 
de att köpa i 
vår butik här 
på webben.
Hjärtliga 
gratulationer 
kostar 110 
kronor och 
dörrarna 90 
kronor. För dig 
som är medlem 
drar vi också av 
rabatten, 15 %.

En kopp kaffe med matchande kakor och servet-
ter hör till, när förstadagsbreven förbereds inför 
stämplingen. Här ovan de två senaste utgivning-
arna.
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30 april 2020
Aktiv fritid: 
Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, 
inrikes brev.
Hilma af Klint: 
Häfte med 5 frimärken, 5 motiv, 22 
kr.
Rullfrimärke med 1 motiv, inrikes 
brev.
Europa 2020 – Gamla postvägar: 
Miniark med 3 frimärken, 3 motiv, 22 
kr.
Drottning Silvia 2020: 
Rullfrimärke med 1 motiv, 22 kr.

Frimärksåret 2020

MÅNLANDNINGEN 50 ÅR, STOCKHOLMIA 2019

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. 

27 augusti 2020
Min hund:
Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, 
inrikes brev.
Trappor:
Rullfrimärke med 1 motiv, 40 kr.
Rullfrimärke med 1 motiv, 30 kr.

12 november 2020
Julpost 2020:
Häfte med 10 frimärken, 10 motiv.
Rullfrimärke med 1 motiv, inrikes 
brev.
Vinterdjur: 
Häfte med 10 frimärken, 5 motiv, 
inrikes brev.

Vid utgåvan av det speciella Månland-
nings-blocket den 29 maj 2019 i sam-
band med Stockholmia-utställningen, 
fanns inga ordinarie FDC utan endast 
ett minnesbrev. Blocket såldes enbart 
under utställningen. Där kunde man 
få det FDC-stämplat med en STOCK-
HOLMIA/NOBEL-stämpel. Bland 
FDC-abonnenterna var frågan hur 
POSTNORD skulle göra med FDC. 
Se vårt föregående informationsblad 
nummer 13 2019. 
Vid det kommande utskicket i augusti 
från POSTNORD fick abonnenter-
na i efterhand sina FDC. Men ingen 
särskild FDC-stämpel utan med 
en vanlig stämpel STOCKHOLM 
POSTNORD 29/5 2019.
Det innebär att förutom bruks-
stämplade FDC, finns det tre olika 
”officiella” FDC den 29/5 2019: 
POSTNORDS minnesbrev (stämpel 
himlavalvet), POSTNORD-stämplat 
på utställningen (stämpel Stock-
holmia/Nobel) och POSTNORD:s 
till abonnenterna (stämpel Stockholm 
Postnord). 

Här intill är POST-
NORDS FDC-stämpel 
till abonnenterna 29/5 
2019 . och härnedan de 
övriga två FDC-stämp-
lingarna. 
Upplagan för de 
olika FDC-erna är för 
minnesbrevet cirka 150 
stycken, för stämplade 
på utgivningsdagen på 
utställningen uppskattat 
till ungefär lika många 
och efterstämplade till 
abonnenterna, flera 
tusen.
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FDC auktionspriser andra halvåret 2019

Frimärkshuset
F152 GIIA LINKÖPING 28/7 1950     915 kr
F276AA GV 20ö 13/4 1940   1 160 kr
F320-3 Vetenskapsakademien 2/6 1939 med 
F320BC och F321BC       730 kr

Tradera (ej provision)
F231AA Nattpostflyg 10ö 9/5 1930     501 kr
F234-7 (4) Lützen 1/11 1932   1 275 kr
F1177-82 Sverige i världen 9/9 1981 
med Birgit Nilssons autograf               529 kr

  (över 500 kr inklusive provisionsavgifter)

Philea  
Tj16 DOROTEA 1/1 1885 (löst märke) 
se bild nedan        2 375 kr
F204 Kongress 45ö LINKÖPING 4/7 1924 
på Bk26 till Berlin    2 000 kr
F227,229 GV 70 år 
STOCKHOLM 16 16/6 1928      625 kr
F234-7 (6) Lützen 
MALMÖ LUFTPOST 1/11 1932   2 625 kr
F273BB GV 10ö 9/3 1940   4 250 kr
F273BC/A GV 10ö 11/12 1939   1 500 kr 
F273CB/A GV 10ö 11/12 1939   1 500 kr
F320-3 Vetenskapsakademien 2/6 1939 med 
F320CB och F321CB            1 375 kr
F321BB Linné 27/4 1940    5 125 kr
F332BB Slottet STOCKHOLM 90 7/7 1953 4 500 kr
F337BB Svanar 7/7 1953    4 250 kr
        
Mamö frimärkshandel
F172 Emblem 120ö STOCKHOLM LUFTPOST 
23/10 1933 till Danmark       1 730 kr
F231-2 Nattpostflyg 9/5 1930 till Belgien  1 480 kr
F234-7 (6) Lützen 1/11 1932   2 350 kr
F273C/CB GV 10ö 11/12 1939 till Danmark 1 980 kr
F276A GV 20ö 13/4 1940   1 850 kr
F276Bh,Bv  GV 20ö 17/3 1942   1 850 kr
F337BB Svanar 7/7 1953    5 250 kr

Postiljonen 
F2 4 skilling MARIESTAD 1/7 1855 (löst märke) 30 175 kr
Tj1b LIDKÖPING 1/1 1874 (klipp)  25 000 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.

Tjänste 16Aa stämplat DOROTEA 1.1.1885, 1:a dagen. Korta tänder. Sålt 
hos Philea för 2 375 kr, inkl. provision.

Birgit Nilssons autograf  höjde värdet rejält på FDC Sverige i världen från 
1981.


