NR 3 JULI 2014

NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
American fdc society (AFDCS)

Idén till bildandet av Svenska
FDC-sällskapet kom för några år
sedan då vi kom i kontakt med
American First Day Cover Society. En
mycket inspirerande sammanslutning
som grundades 1955. Den har c:a
1500 medlemmar av både samlare,
vinjettillverkare och handlare. Med
USA:s 320 miljoner invånare jämfört

med Sveriges 10 miljoner, motsvarar
det att Svenska FDC-sällskapet skulle
ha 47 medlemmar. Vi har nästan
kommit halvvägs!
I USA är samlandet av FDC med
vinjetter väldigt utbrett. Det kan
finnas upp till 100 olika vinjetter på
en och samma utgåva. Vinjetterna
kan vara både handmålade, tecknade

eller tryckta. AFDCS har en väldig
bredd som spänner från utgivning av
tidskrift (8 ggr/år) och handböcker till
en årlig FDC-konferens.
Medlemskap kostar 40 $/år (non-US
residents) alternativt on-line medlemskap för 24 $/år. Sällskapets hemsida,
som är värd att besöka, finns på www.
afdcs.org.

Arbogastämplar 1935
I vårt förra informationsblad redogjordes för de olika jubileumsstämplar
som användes vid Riksdagens 500-års
jubileum 1935.
• FDC-stämpeln 10/1 1935
• 500-årsjubileet 13/1 1935
• Arboga minnesfest 27/5 1935
• Arboga utställningen 25/5 – 7/7
1935
Den sistnämnda stämpeln fanns inte
avbildad. Här kommer en bild på
denna sällsynta stämpel.

Arboga utställningen
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Höga priser på sällsynta äldre fdc

Under våren såldes några riktigt
sällsynta FDC. Frimärkshuset hade
en vacker ”5 öre medaljong” stämplat
STOCKHOLM 1 8/5 1911. Dessutom ankomststämplat samma datum
STOCKHOLM 3. Utropspriset var
satt till 8 000 kr.
Efter lång budgivning klubbades den
för 21 000 kr (+ provision).

FDC sålt för 25 620 kr (inkl. provision)

Även ATLAS hade ett fint äldre FDC
till försäljning på sin skriftliga auktion
nr 215. Det var ”4 öre lilla riksvapnet”
stämplat STOCKHOLM 1 5/4 1910.
Utropspriset var satt till 15 000 kr och
den såldes för 15 750 kr (+ provision).

FDC sålt för 18 900 kr (inkl. provision)

Ersta diakoni har lagt ner
frimärksavdelningen
Sedan 1897 har Ersta frimärksavdelning funnits, för att ta emot frimärksgåvor och sälja dem till förmån för
Ersta diakoni. Men under sommaren
2013 beslutades att verksamheten
skulle läggas ner.
- Det var väldigt tråkigt, berättar CarlMagnus Wiklund som varit ordförande för föreningen de senaste 2 åren.
- Plötsligt var vi drygt 15 experter
som stod utan den verksamheten. 15
människor som arbetat ideellt genom
åren.
Carl-Magnus jobbar nu med Frimärkshuset istället.

Många av de stora mängderna
FDC-kuvert som Ersta samlat på
sig genom åren, har Svenska FDC
sällskapet tagit över, eftersom de skulle
slängas.
- Vi har sorterat, slängt och avyttrat en
del av FDC-kuverten, bland annat via
Tradera, och på så sätt genererat flera
tusenlappar till välgörande verksamhet till Ersta, och det känns bra säger
Mats Renhuldt, ordförande i Svenska
FDC-sällskapet.
De frimärksgåvor som Ersta får
idag, hanteras genom Erstas Second
Hand-butik.
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Fyra skilling banco
första dagen

På Phileas auktion nr 318 såldes ett fyra skilling banco-märke förstadagsstämplat GEFLE 1/7 1855 med fyrkantstämpel för 14 500 kr (+ provision.) Utropspriset var satt till 5 000 kr. Tydligen har intresset även ökat för enstaka förstadagsstämplade äldre märken.

Sålt för 17 835 kr (inkl. provision)

Posten frimärken gjorde det svårt
för fdc-samlare under våren
De FDC-samlare som begett sig till
Postmuseum i Stockholm för att få
egna kuvert FDC-stämplade har haft
en besvärlig vår.
Det började vid utgivningen av
”Norden vid havet” den 17 mars, som
var en måndag och som alla andra
måndagar var museet stängt. Kön av
samlare som stod där kl. 11.00 med
lång näsa var också lång. Företagscenter som finns i Postmuseums lokaler
hade inte heller beställt hem dessa
frimärken. Vid kontakt med Posten
Frimärken kunde de inte ange var i
Stockholmsområdet dessa frimärken
kunde köpas. Efter att vi besökt ett
tjugotal frimärksförsäljningsställen gav
FDC-sällskapet upp. Enligt Posten
Frimärkens hemsida ska förstadagsstämpling alltid kunna ske på bl.a.
Postmuseum.

Vad gör Posten Frimärken då?
Vid utgåvan av Zlatan-frimärkena den
27 mars kan man plötsligt och överraskande få ”Norden vid havet” både
förstadagsstämplade och signerade.
Det är välment men emot principen
att inte efterstämpla förstadagsbrev.

Samlare av egenstämplade FDC (ofta
med speciella vinjetter) har således
haft en besvärlig vår. ”Norden vid
havet” kunde rättas till genom en
anonym men felaktig efterstämpling
medan ”Vassmosaiksländan” kommer
att bli en lucka i vinjettsamlingarna.

Så kommer nästa frimärksutgivning
(”Vassmosaiksländan”) den 1 april.
Då visade det sig att Postmuseum
inte hade någon FDC-stämpel! Man
kunde kanske tro att Posten Frimärken liksom vid föregående utgivning
skulle få fram en FDC-stämpel och
ordna FDC-stämpling av detta märke
vid kommande utgivningstillfälle den
8 maj. Men icke. Vilket i sig är bra
eftersom efterstämpling av FDC är en
styggelse.

FDC-sällskapet har tillskrivit Posten
Frimärken om att frimärksutgivning
inte ska ske då Postmuseum är stängt
samt att i god tid informera om det
vid något annat utgivningstillfälle inte
går att få FDC-stämpling på Postmuseum. Och har samtidigt bett om att
få en beskrivning över utgivningen av
de röda Waldnerblocken i höstas.
Posten Frimärken har avstått från att
komma med en kommentar.

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 150 kronor. Skriv eller maila oss på info@svenskafdc.se så skickar vi inbetalningskort.
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FDC auktionspriser första halvåret 2014
Under våren har det sålts ett stort antal svenska FDC på
auktioner i Sverige. Minst 600 brev i priser över 300 kr
och c:a 50 FDC i priser över 1000 kr. Liksom tidigare
dominerar vinjetter där speciellt de vinjetter som inte är
katalogiserade av Gyllenspetz har gått för höga priser.
Mycket höga priser har erhållits för äldre sällsynta
objekt från början av förra seklet. I tillägg ska nämnas
den livliga och glädjande handel av svenska FDC som
löpande pågår på Tradera om än till betydligt lägre
priser. Nedan redovisas de bättre och intressantaste
objekten :
Atlas
5/4		
1/11
18/6
15/10
10/3
23/10

häftes AB
1910 F70 			
1932 F234-7 (6) Egypten
		
1941 F330-1 ny vinjett, USA 		
1957 HA6OH tid. avstämp. 		
1958 HA5 4-block
		
1961 F528BB v6
		

Malmö Frimärkshandel
8/5
1911 F75x2 på kortbrev
Göta
9/5
1/11
1/11
23/10
9/3		
14/6
17/3
14/2
10/3

(tillkommer 20%)

15 750 kr
2 150 kr
1 300 kr
1 100 kr
2 100 kr
1 100 kr
(tillkommer 22,5%)

		

frimärken
1930 F231-2 flyg Tyskland 		
1932 F234-7 (6)
		
1932 F234-7 (4) KARLSBORG
1933 F172
		
1940 F273BB
		
1940 F324BB
		
1942 F276BB
		
1945 F275BB
		
1958 HA5
		

Tradera
20/12 1916 F115-8,120 (5)

8 000 kr
(tillkommer 20%)

		

4 150 kr
1 200 kr
600 kr
1 400 kr
4 200 kr
6 400 kr
2 200 kr
3 900 kr
4 600 kr
1 050 kr

Frimärkshuset
8/5		
1911 F75
6/6
1921 F153-5 (3 brev) YSTAD 		
10/4
1930 F145
		
1/11
1932 F234-7 (6)
		
Philea
6/6
1921 F153 STOCKHOLM 1		
16/6
1928 F226-30 v1			
16/6
1928 F226-30 SVENLJUNGA		
20/7 1928 F152A 				
10/4
1930 F145E 				
1/11
1932 F234-7 (6)				
1/11
1932 F234-7 (4)+F231-2
23/10 1933 F172
29/1
1938 F259BC 4-block
8/4		
1938 F261-5 CB+BC VÄDDÖ
22/3 1939 F269A+CB 4-block
22/3 1939 F269A+BC 4-block
22/3 1939 F269 BC 4-block v3
2/6
1939 F320-3 BC+CB (10)
2/6
1939 F320 A+CB 4-block
11/12 1939 F273CB + F269
		
5/9
1940 F326-7 v2
14/7
1941 F332 Bv,Bh,C
17/3
1942 F276B
4/5
1942 F337C v3
7/7
1953 F332BB STHLM 90
1/7
1955 F471-5 v1 eng.text
6/7
1959 F503-4 v6
23/10 1961 F528BB v7 MALMÖ
5/6
1968 FF337BB
27/9
2013 Röda blocket Waldner
27/9
2013 Röda+Blåa blocket Waldner

(tillkommer 22%)

21 000 kr
2 500 kr
4 700 kr
2 000 kr

(tillkommer 23%)

1 100 kr
1 600 kr
1 100 kr
1 700 kr
2 900 kr
1 900 kr
1 900 kr
2 300 kr
1 200 kr
1 200 kr
1 200 kr
1 200 kr
1 400 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 600 kr
1 200 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 800 kr
5 400 kr
500 kr
1 200 kr
1 750 kr
1 400 kr
800 kr
1 000 kr

( )=antal märken, v=vinjettnummer enl. Gyllenspetz

Frimärksåret 2014
Redan utgivna:

Kommande utgåvor:

16 januari:
Välgörenhet (2 motiv à 7 kr)
En svensk klassiker (5 motiv à 6 kr)
Umeå-Riga kulturhuvudstäder (2 motiv à 12 kr)
17 mars:
Norden vid havet (2 motiv à 12 kr)
27 mars:
Zlatan (5 motiv à 6 kr), Bellman (100 kr)
1 april:
Vassmosaikslända (1 motiv à 14 kr)
8 maj:
Det ska vi fira (5 motiv à 7 kr)
Svenska flaggan (1 motiv à 7 kr)
Kyrkans konst 1000 år (5 motiv à 7 kr)
Europa 2014 (2 motiv à 14 kr)

21 augusti:
Sitt skönt (5 motiv à 14 kr)
Bland bär och blad (6 motiv à 7 kr 1 à 6.50kr )
13 november:
Julpost (6 motiv à 6.50 kr)
Alice Tegner 100 år (2 motiv à 14 kr)
Järn möter silver (5 motiv à 14 kr)
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