NR 5 JULI 2015

NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
Vad gäller
angående FDC
Lejon 10 öre
violett 10/4 1930?
I föregående informationsblad frågade
vi om någon av våra läsare kunde ge
klarhet i frågan om varför 10 öre lejon
violett (F145) står upptaget i Facitkatalogen som FDC den 10/4 1930.
Nu har vi fått förklaringen genom två
kort från 1930 skickade från PFFS och
dess chef Uno Söderberg där det framkommer vad som hänt.
Där står i svensk översättning:
Hela lagret av papper med vattenmärke
våglinjer tog slut i februari så de två märkena med tandning 13 (5 öre grön och
10 öre violett) kommer nu att tryckas på
60 grams papper utan vattenmärke. Det
första 10 öresmärket av denna typ utgavs
den 10 april.
5 öresmärket av typ Lejon med tandning
13, som tryckts på 60 grams papper utan

vattenmärke gavs ut den 10
föregående månad. (april 1930)
Således är det riktiga att både
F143E och F145E utan vattenmärke har FDC-datum 10/4 -30.

Vi kommer finnas på Nordia 30 okt - 1 nov 2015
Nordia 2015 är årets händelse i filatelivärlden i
Norden. Under tre dagar med början den 30 oktober
2015 kommer drygt 20 handlare, ett tiotal postföretag och auktionsfirmor att finnas på Täby Park
Konferens & Hotell, utanför Stockholm. Ett av

huvudnumren är att den gula 3-skillingen kommer att visas, men det kommer att finnas mycket
annat också att titta på.
Välkomna att besöka oss - det är fri entré.
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FDC - sällskapet skriver i
FACIT 2016
I FACIT 2016, som kommer ut nu i
september, har vår ordförande Mats
Renhuldt en specialartikel om svenska FDC-historien, från 1855 och till
dagens märken. En intressant och
inspirerande artikel som ni inte får
missa.
Där kan ni bland annat läsa att trots
att det första svenska förstadagskuvetet
inte kom förrän 1932, Lützenmärken,
så finns det enstaka äldre frimärken på
brev som är bruksstämplade första
dagen av skilling-, vapen-, ring-,
medaljong- och bandtyp, men de är
sällsynta och betingar höga priser.
Några undantag finns.
Landstormsmärkena 1916-18, Gustav
II Adolf 1920, Gustav Vasa 1921 samt
Kongress- och Jubileumsmärkena
1924 är inte helt sällsynta på förstadagsstämplade brev med både enstaka

märken och ibland också med hel
serie. Kongress och Jubileum har oftast
också en minnespoststämpel.
För den som är intresserad av Sverige
första officiella FDC-märke, finns det
en hel bok att läsa, skriven av Mats
Renhuldt. Den går att beställa från oss
adressen finner ni längst ner på sidan.

Söker du ett
speciellt FDC?
Nu har vi, som en service till våra
medlemmar, lagt ut ett hundratal
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 10 % i vår butik.

Boken går till exempel att beställa på mail
info@svenskafdc.se pris 195 kr inklusive frakt.

FDC - marknadsvärde – mervärde

Marknadsvärdet på ett FDC påverkas naturligtvis av efterfrågan, och ju sällsyntare
ett FDC är, desto högre marknadsvärde. Men marknadsvärdet påverkas också av
tilläggsfaktorer s.k. mervärden. Exempel på sådana mervärden för svenska FDC är:
• Tandningsvarianter (inkl. fyrblock, strip och BC/CB)
• Ovanlig stämpel (ska vara relaterad) (ej i Gyllenspetz katalog = högre mervärde)
• Ovanlig vinjett (ska vara relaterad) (ej i Gyllenspetz katalog = högre mervärde)
• Utan vinjett (fr.o.m. 1984, sedan dess har alla FDC vinjett som standard)
• Adresserad till utlandet (ju ovanligare adressort desto högre mervärde)
• Med etiketter (tex. rekommenderat, assurerat, censur, lösen, valutakontroll m.fl.)
• Med tilläggs- och/eller sidostämplar
• Handstämplat (fr.o.m. 1967, då Posten startade maskinstämpla FDC)
• Med kontrollnummer och/eller cylindersiffra (för FDC med block)
• Från Generaldirektören
• Med autografer (gravören, konstnären, designern eller den märket rör)
• Adressaten (kända personer)
• Estetiskt vackra brev
Ett FDC kan ha flera av dessa mervärden samtidigt och då ökar det totala mervärdet. Dessa mervärden kan höja ett FDC:s marknadsvärde med uppskattningsvis
allt emellan 10 och 1000 kronor.
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Signerade FDC blir allt attraktivare
Varje gång det kommer ut nya frimärken, kan man möta människorna
bakom märkena på Postmuseum i
Stockholm. Vid utgivningen den 7
maj var det konstnärer, fotografer och

gravörer som fanns på plats, redo att
signera sina alster.
På plats fanns Nina Ulmaja och Lars
Sjööblom med sina Hälsingegårdar,
den duktiga fotografen

Helene Schmitz med sina Magnolior
och Martin Pingel, mannen bakom
årets välgörenhetsmärken.

Martin Pingel

Helene Schmitz

Nina Ulmaja Lars Sjööblom

Frimärksåret 2015
Kommande utgåvor:

Redan utgivna:

20 augusti:
Ingrid Bergman 100 år 2 självhäftande rullfrimärken. 2 motiv. 100st/
rulle.

15 januari 2015:
Svensk popexport 5 motiv inrikes brev
Carl XVI Gustaf 2015 inrikes brev
Drottning Silvia 2015 14kr
prins Eugen 150 år 5 motiv 14kr

Svampar - Valörer ej bestämt
12 november
Julstjärnor Häfte: 10 självhäftande
frimärken. 5 motiv. Julpost
Rulle:1 självhäftande rullfrimärke. 1
motiv, 100 st/rulle. Inrikes brev
Järn möter silver Häfte: 5 självhäftande frimärken. 5 motiv. 14 kr
Vinterträd Häfte: 10 självhäftande
frimärken. 5 motiv. Inrikes brev

26 mars:
Älskade leksaker Miniark: 2 frimärken. 2 motiv. 14 kr
Bin Häfte: 10 självhäftande frimärken. 5 motiv. Inrikes brev
Yngre järnålder - Vikingatid Häfte: 10 frimärken. 5 motiv. Inrikes brev
7 maj
Hälsingegårdar 5 självhäftande rullfrimärken. 5 motiv, 1 motiv/rulle.
100 st/rulle. 1 kr, 2 kr, 5 kr, 10 kr, 20 kr
Magnolior Häfte: 10 självhäftande frimärken. 5 motiv. Inrikes brev
Rulle: 1 självhäftande frimärke. 1 motiv, 100 st/rulle. Inrikes brev
Välgörenhet Häfte: 10 självhäftande frimärken. 2 motiv. Inrikes brev + 1 kr

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 2015
(över 500 kr inklusive ev. provisionsavgifter)
Philea
031027 F53 Oscar II					
210607 F155 Gustav Vasa (lyxklipp, ej brev)		
280616 F226-30 Gustaf V (stämplade fyrblock, ej brev 		
321101 F234-7 Lützen (maskinstämpel, HALMSTAD)		
321101 F234-7 Lützen						
380129 F259 CB Swedenborg					
380616 F266 BC Gustaf V (fyrblock, vinjett 7)			
390210 F270,286 Gustaf V + Tre kronor (vinjett 3) 		
390602 F320BC,321BC Vetenskapsak.				
390602 F321A,BC,323 Vetenskapsak. (vinjett 1)			
400413 F 276A Gustaf V (plus F270) 			
410714 F332 Bh,Bv,C Slottet 				
410714 F332 Bh Slottet						
410714 F332 Bv Slottet 						
461210 F372-3 Nobel (ny vinjett=Nitroglycerin AB) 		
491111 F287-8 Tre kronor (Frimärkets dag)			
510601 F292,304 Tre kronor (två brev, stämpel 1)
		
540213 F454-5 Skid-VM (vinjett 9) 				
641012 F422BB,429,466 GVIA+Hällristn. (vinjett 4)
		
641012 F422BB,429,466 GVIA+Hällristn. (vinjett 5)
		
660115 F572-3 Söderblom (Travemünde-Trelleborg) 		

1100 kr
2660 kr
615 kr
980 kr
615 kr
550 kr
615 kr
560 kr
675 kr
860 kr
1700 kr
1100 kr
570 kr
570 kr
550 kr
675 kr
615 kr
740 kr
920 kr
615 kr
615 kr

Atlas
411007 F335-6 Birgitta (stämpel 1, vinjett 1) 			
550701 F471-5 Stockholmia (fri valörtext 8 skilling)
600919 F517-8 Europa (ny vinjett)
				
650517 F563-5 Tele+posthorn (vinjett 11) 			
690228 F653-4 Europa (vinjett Europa Sverige i blått) 		
690228 F653-4 Europa (vinjett Ersttagsbrief) 			
690228 F653-4 Europa (vinjett blå CEPT och människor)		
700309 F690 Rikssigill (ny vinjett)
				
741210 F903-5 Nobel (vinjett 5a)
				
751210 F949-51 Nobel (vinjett 5)
				
760503 F960-1 Europa (vinjett Fleetwood) 			
010526 F2249-52 Nobel (vinjett Nobelpriset 100 år, KFF)		
090101 F1777b Lodjur (säkerhetstandning) 			

540 kr
2136 kr
528 kr
660 kr
528 kr
528 kr
528 kr
560 kr
660 kr
560 kr
560 kr
504 kr
660 kr

Frimärkshuset
621210 HA11 Textruta (två brev, MALMÖ 1 P) 		

3075 kr

Tradera
390602 F320-3 Vetenskapsak. (inkl. 320BC/CB,321BC)		
130927 BL38v Bordtennis (röda blocket) 				
Postiljonen
550701 F2 Vapentyp 4 skill (ESKILSTUNA, märke-ej brev)
550701 F5 Vapentyp 24 skill (STOCKHOLM, märke-ej brev)
210606 F153 Gustav Vasa				
Solna frimärkshandel
870514 F1448-57 Rabattmärken (autograf Astrid Lindgren)

822 kr
931 kr
10300 kr
10800 kr
1300 kr
418 kr
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