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NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
Många besökte oss på Nordia 2015

Det var intensiva dagar i månadsskiftet oktober/november, när Svenska
FDC-sällskapet ställde ut på Nordia
2015. Vi hade våra skärmar direkt till
höger vid ingången, och många kom
fram för att titta igenom våra pärmar,
ställa frågor men också visa sina egna
FDC.
En tipsrunda för de allra yngsta besökarna hade också en av frågorna vid
våra bord, och vi passade på att dela
ut några FDC till alla som kom förbi,
vilket var uppskattat. Förhoppningsvis lyckades vi locka några framtida
samlare på det sättet!
När besökarna fortsatte in kunde de
njuta av toppsamlingar som Gustaf

Möt oss i
Haninge

Douglas’ fantastiska skillingsamling
med den gyllene 3-skillingen i spetsen. Gustaf ställde ut hela sitt exponat
kring Skilling Banco i Grand Prix
och det var det bästa exponatet kring
Skilling banco på mycket länge.
Totalt fanns 185 exponat och nästan
900 utställningsramar att studera, och
många tillbringade alla tre dagarna på
utställningen, som i sista stund fick
flyttas från Täby till Scandic hotell,
Infracity i Upplands Väsby.
För oss i svenska FDC-sällskapet var
det trevligt att träffa både medlemmar och andra intresserade, och få en
chans att slå några slag för de svenska
förstadagskuverten.

Flera nyfikna skolklasser kom på besök, och fick
välja sig varsitt FDC under tipspromenaden.

Vinjetter och bruksstämplade FDC visade sig vara
riktigt populära.

Lördag den 20 februari 2016 finns
vi på Södertörns Vykorts & frimärkmässa i Haninge (Stockholm).
Kl. 10-15. Gratis entré.
Ta pendeltåget till Handens station,
adressen är Runstensskolan, Runstensvägen 9.
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Kugleposten när hästen gjorde jobbet

Foto postmuseum

Kugleposten var namnet på Danska
Postens ”snabbgående” hästvagnar för
brevtransporter åren 1815 – 1865.
Vagnarna hade utformats för att
minska luftmotståndet och såg ut som
kulor (kugle). De tog upp till 100 kg
post, men inga passagerare. De var
främst avsedda för posttransporter
mellan Hamburg och Köpenhamn,
men användes även i övriga landet.
När svenska postverket fyllde 300 år
1936 fick Postmuseum en sådan vagn i
gåva av det danska postverket. Vagnen
lämnade Frederikshavn i Danmark
med färja den 1 juli 1936 och ankom
till Göteborg samma dag. Därifrån
gick resan under flera dagar (delvis på
tåg) upp till Stockholm och anlände
till Skansen i Stockholm den 12 juli
där den togs emot av generaldirektören
för svenska postverket Anders Örne.
Vagnen hade medfört tusentals brev
och kort som stämplades under resans
gång på de orter som passerades. Det
hade också tagits fram en särskild
minnespoststämpel för tillfället med
en bild på kuglevagnen.
Stämpeln finns av två typer, dels med
texten FREDERIKSHAVN - GÖTEBORG 1 JULI 1936 och dels GÖTEBORG - STOCKHOLM utan datum
men med ortsstämpel.

Minneskort med färdvägen

FDC 15 öre (F178 A) med stämpeln
FREDERIKSHAVN-GÖTEBORG 1 JULI 1936

FDC 15,20,25,30 öre GÖTEBORG 1 1/7 1936 (den
vanligast förekommande FDC-stämpeln)

FDC 15,20,25,30 öre GÖTEBORG 1 1/7 1936 (den något ovanligare Göteborgsstämpeln och sällsynta
15 öre 4-sidig tandning)

Samma dag, den 1 juli 1936, kom det
nya frimärken. Gustaf V profil vänster:
15 öre brun (2- och 4-sidig) och 25 öre
orange. Dessutom 20 öre röd och 30
öre blå, båda på vitt papper.

FDC 15, 20 öre bruksstämplat STOCKHOLM 40
1/7 1936
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Förstadagsstämplade
häften

H321 Rabattmärke II 12/5 1980

De flesta frimärkssamlare börjar som
unga och samlar oftast planlöst till
en början. Men med åldern kommer
specialintressen, och samlandet blir
mer metodiskt.
Ett samlarområde för förstadagssamlaren är häften stämplade första dagen.
Det kan det naturligtvis vara även för
häftessamlare.
Äldre häften stämplade första dagen är oerhört sällsynta. Men från
1950-talet och framåt dyker det upp
häften då och då till förhållandevis
låga priser.
Kanske något att passa på att börja
samla?
Zlatan var motivet på ett populärt häfte som gavs
ut 27/3 2014.

H206 Lunds Universitet 300 år 4/6 1968

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 15 % i vår butik.

FDC 15 öre (+ flygpostmärke) med stämpeln
STOCKHOLM-MALMÖ-AMSTERDAM 1/7 1936

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 andra halvåret 2015
(över 500 kr inklusive ev. provisionsavgifter)
Philea
16/6 1928 F226-30
		
1/11 1932 F234-7 (4 märken) 			
20/2 1936 F257 till Malaya
		
2/6 1939 F320BC,322 v=3
		
7/10 1941 F335-6 s=1,Tyskland 		
2/7 1962 F295,302 v=8
		
Atlas häftes AB
20/12 1916 F115-25 			
16/6 1928 F226-30 v=1 		
14/3 1930 F187,143 till Tyskland
9/10 1930 F174		
28/8 1961 F313 v=3
9/12 1961 F529-31 ny vinjett
5/9 1968 F337BB v=1
10/12 1971 F751-3 v=4
10/12 1974 F903-5 v=4
10/12 1975 F949-51 ny vinjett

		
		
		
		

1 050 kr
1 850 kr
1 600 kr
740 kr
1 350 kr
620 kr
6 000 kr
600 kr
6 430 kr
14 500 kr
610 kr
560 kr
1 020 kr
610 kr
660 kr
630 kr

Frimärkshuset Skandinavisk filateli
1/1 1885 Tj16 				
26 840 kr
20/12 1016 F105-14
		
5 370 kr
Göta frimärken
28/7 1920 F152
		
2/6 1939 F320-3 (F320 BC+CB) 		
11/12 1939 F273CB 4-block
		
17/3 1942 F276BB
		
Malmö frimärkshandel

26/3 1929 bKe 33 (hela serien)
9/5 1930 F185,231-2
11/12 1939 F273 2xBC+C

960 kr
1 560 kr
2 520 kr
1 560 kr

920 kr
1 470 kr
1 590 kr

Höstens dyraste FDC, 10 öre röd tjänstefrimärke Tj 16Aa SKOG 1/1 1885. Sålt för 26 840 kronor inklusive provision.

Frimärksåret 2016
Redan utgivna:

14 januari 2016:
Naturhistoriska riksmuseet 100 år
Europa 2016 - Think green
Fåglar - havsörn

Kommande utgåvor:
17 mars 2016:

25 augusti 2016:

4 maj 2016: 10 november 2016:

Broar
Kungliga jubileer
Mat i Sverige

Fåglar - Gråsiska
Fåglar - Härfågel
Höstglöd

Gamla stan
Strandliv

Hjortdjur
Lunds universitet 350 år
Norrsken
Jul 2016 - Tomtar
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