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SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
NYTT FRÅN NR 7 JULI 2016

Kolla datumen på FDC

I auktionskataloger och på Tra-
dera ser man regelbundet objekt 
som klassats som FDC utan att 
vara det. 
Här följer några exempel då 
FDC-samlaren bör vara extra 
vaksam.

Möt oss i Norrtälje Söndagen  den 2 oktober 2016 finns vi i Norrtälje Folkets hus.  
Den årliga frimärksmässan ordnas av Norrtälje frimärksförening, i 
år för första gången i samarbete med Norrorts frimärksförening.

Slaget vid Lützen ägde rum den 6 november 1632. 300-års minnesfrimärkena gavs ut redan den 1 novem-
ber 1932 med en speciell stämpel. Till den 6 november 1932 finns också en minnesstämpel. 
Den 1 november 1932 gavs det ut c:a 600 FDC och från 6 november finns det c:a 5 000 brev stämplade med 
minnesstämpeln.

Sveriges första riksdag ägde rum i Arboga den 13 januari 1435. 500-års minnesfrimärkena gavs ut redan 
den 10 januari 1935 med två olika specialstämplar. Från den 13 januari 1935 finns också en minnesstämpel 
och även till högtidlighållandet i Arboga i maj 1935.

Gustav V fyllde 80 år den 16 juni 1938. Jubileumsfrimärkena gavs ut detta datum. Men jubileumsbrevkor-
tet (bKe 38) gavs ut en månad tidigare, den 16 maj 1938. 

Frimärkets dag har firats i Sverige sedan 1944, med 
en speciell frimärketsdag-stämpel på många orter. 
Ofta sker det i samband med någon frimärksutgiv-
ning, ibland på utgivningsdagen och FDC-stämplat, 
men oftast dagen efter frimärksutgivningen.
Det röda Waldnermärket är t:ex FDC-stämplat den 
27/9 2013 och frimärkets dagstämplat den 28/9 
2013.
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Tävling:
Gör en  FDC-vinjett - vinn en röd Waldner

Vi utlyser härmed en tävling i att 
framställa den vackraste FDC-vinjet-
ten. Vinjetterna kan vara handrita-
de, målade eller grafiskt framställda 
på vita kuvert. De måste innehålla 
en komplett serie med original 
FDC-stämpel. Tanken är att man 
använder något äldre svenskt FDC 
som man kanske har ett antal dubb-
letter av eller gör ett eget med någon 
av höstens utgåvor. Vinjetten ska ha 
någon anknytning till frimärket. Man 
får skicka in flera förslag. Tävlingen 
är öppen endast för FDC-sällska-
pets medlemmar. Enväldig jury är 
FDC-sällskapets ordförande Mats 
Renhuldt. Juryns beslut kan inte över-
klagas. Önskas förslagen i retur måste 
returporto medfölja. Förslag utan 
returporto tillfaller FDC-sällskapet.

Första pris är ett FDC 27/9 2013 
röda Waldnerblocket BL38v, mark-
nadsvärde 1500 kr. 

Brevet är avbildat i artikeln på första 
sidan. (Det finns troligen inte fler än 
ett 20-tal FDC med rätt stämpel på 
detta block.) Även hederspriser kan 
förekomma. 
Förslagen ska skickas senast den 31/12 
2016 till:

Svenska FDC Sällskapet c/o Renhuldt, 
Storskogsvägen 12, 16765 BROMMA.

Resultatet kommer att meddelas i säll-
skapets infoblad i januari 2017.
Inspiration till tävlingsbidragen kan 
du få genom att på nätet läsa om Ame-
rican FDC Society – Cachetmakers 
contest (http://www.afdcs.org/contest/
cachetcontest.html).
LYCKA TILL!  

Inspiration till tävlingsbidragen kan fås genom att på nätet läsa om American FDC Society – Cachetma-
kers contest (http://www.afdcs.org/contest/cachetcontest.html).

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

Vid varje frimärksutgivning finns det 
möjlighet att få FDC med speciella 
stämplar på Postmuseum i Stockholm.

Ofta finns också upphovsmakarna på 
plats, för att berätta om och signera 
sina märken.

Självklart finns Svenska FDC säll-
skapet på plats vid utgivningar, och 
självklart får vi oftast våra speciella 
FDC signerade.

De finns sedan att köpa i vår butik, 
och är du medlem så får du dina 15 % 
på priset.

Titta in på vår hemsida http://
svenskafdc.se/butik/produkt-kategori/
signerat/ och leta fram din favorit!

Signerade FDC är 
speciella

FDC Gamla stan signerat av den världsberömde illustratören Martin Mörck  och Gustav Mårtensson – 
formgivare. Gamla Stan finns i vår butik för 140 kr. 

FDC Livet på stranden  signerat av Ingela P Arrhenius – illustratör, Jakob Monefeldt – formgivare och 
Lars Sjööblom – gravör. Fnns i vår butik för 90 kr.

FDC Pride signerat av Lisa Rydell – formgivare 
Finns i vår butik för 80 kr.

 Lars Sjööblom Gustav Mårtensson En kaka till kuvert och kaffe
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FDC auktionspriser första halvåret 2016

Philea 
F226-30 GV 16/6 1928, vinjett     615 kr                                                                   
F234-7 Lützen (4) 1/11 1932   1170 kr                                                                         
F234A,C235A,C 
Lützen LINKÖPING 1/11 1932      615 kr                                                                                  
F276BB GV 17/3 1942     2340 kr                                                                            
F318 BC Ling 25/2 1939, vinjett      615 kr   
F318-9 Ling  SKELLEFTEÅ 25/2 1939    740 kr                                                                                   
F320-3 Kgl.Vet. HÖÖR 2/6 1937 
till Tyska Östafrika    1045 kr                                                                                 
F344-6 GV 85 år MÖRBYLÅNGA 16/6 1943    860 kr                                                                           
F344 GV 85 år 4-block 
STRÄNGNÄS 16/6 1943   1045 kr   

Atlas häftes AB  
F226-30 GV 16/6 1928, vinjett     840 kr                                                                                     
F234-7 Lützen, 2 serier, 1/11 1932   2520 kr                                                                                  
F240-7 Riksdagshuset (9) 1/10 1935, vinjett   810 kr                                                                                     
F276BB GV 17/3 1942, vinjett   3120 kr                                                                                  
F332B Slottet 14/7 1941, rek, express    505 kr                                                                                    
F422 m.fl. 12/10 1964, ny vinjett     660 kr   

  (över 500 kr inklusive ev. provisionsavgifter)

Frimärksåret 2016 Kommande utgåvor:

17 mars 2016:

Broar
Kungliga jubileer
Mat i Sverige 

25 augusti 2016:

Fåglar - Gråsiska
Fåglar - Härfågel
Höstglöd

Frimärkshuset Skandinavisk filateli
F76 10ö medaljong 19/11 1910   16470 kr                                                                                                                    
F152A 20ö GIIA 28/7 1920      1460 kr                                                                                                 
F172 120ö emblem 23/10 1933      1830 kr                                                                                           
F234-7 Lützen (6) 
MALMÖ LUFTPOST 1/11 1932    5000 kr   

Malmö frimärkshandel
F273 A+CB GV 11/12 1939     1470 kr   

Tradera:
F172 emblem 23/10 1933       891 kr   
F234-7 Lützen (6) ULRICEHAMN 1/11 1932     695 kr                                                                            
F332B Slottet 14/7 1941        666 kr   

Tre kronor:
F287-8 Tre kronor 11/11 1949        750 kr   

Solna frimärkshandel:
F239 Postsparb. 6/12 1933 fr. Uno Söderberg      575 kr   

Redan utgivna:
14 januari 2016:

Naturhistoriska 100 år
Europa 2016 - Think green
Fåglar - havsörn 

4 maj 2016:

Gamla stan
Livet på stranden
Pride

10 november 2016:

Hjortdjur
Lunds universitet 350 år
Norrsken
Jul 2016 - Tomtar

F 76 10 öre medaljong. Vackert par på 
brev till London. Märket är stämplat 
STOCKHOLM 19.11.10, på utgivnings-
dagen. Det här är ett mycket sällsynt 
FDC. 
Det såldes för 16 470 kronor inklusive 
provision på frimärkshusets vårauktion.


