NR 8 JAN 2017

NYTT FRÅN

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
Nytt samlarområde:

FDC på FDC
Ett udda men intressant samlarområde för FDC-samlaren är där frimärksutgivning sker med anledning av ett
återkommande jubileum.
Det kan tex. vara en kunglig födelsedag eller någon stads grundande, då
frimärken från flera sådana jubileer
finns på samma FDC.
Ett exempel på detta är högtidlighållandet av Lunds universitets 300-årsjubileum med frimärksutgivning år
1968 respektive 350-årsjubileum år
2016.
Ett gemensamt brev med märken från
båda jubileerna blir ett vackert FDC.
Någon kanske undrar hur man kunde
fira 300-årsjubileet år 1968 och
350-årsjubileet 2016. Det är ju bara
48 år emellan. Förklaringen är att
man utgår från två olika händelser.
Beslutet att förlägga ett universitet i
Lund togs i december 1666 medan
invigningen av universitetet dröjde till
januari 1668.
En likartad situation inträffade vid
utgivningen av jubileumsfrimärkena
med anledning av Stockholms stads
700-årsjubileum år 1953. År 2002,
49 år senare, ges jubileumsfrimärken
ut med anledning av 750-årsjubileet.

”FDC på FDC” Lunds universitet 4/6 1968 och 10/11
2016 på samma brev .

”FDC på FDC” Ishockey-VM 1995 med märket från
2013 på samma brev.

Det gamla och det nya Foppamärket, stämplade
utgivningsdagen 14 mars 2013.

Vassmosaiksländan i två varianter 12 och 14
kronor, från FDC dagen den 1 april 2014.

Orsaken denna gång var att 700-årsjubileet senarelades ett år för att inte
kollidera med sommarolympiaden i
Helsingfors 1952.
En annan typ av ”kombinerad FDC”
är då samma frimärksmotiv används

vid flera tillfällen. Exempel på detta
är Ishockey-VM 1995 respektive
Ishockey-VM 2013. Då användes
samma frimärksbild med ishockeyspelarna Peter ”Foppa” Forsberg
och Corey Hirsch.

Motiv-FDC: Äldre märken förstadagsstämplade på ny utgåva
Ett nytt samlarområde är kombination
av äldre och nya märken med samma
motiv eller någon gemensam anknytning.
För intresserade finns det många varianter att köpa i vår intenetbutik,
http://svenskafdc.se/butik/

En samling av svenska bordtennismärken, stämplade när Waldnermärket kom ut 27 september 2013.

En samling av svenska hockeymärken, stämplade
när Hockey-VM 2013 kom ut 14 mars 2013.
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Eklövskransen - en ovanlig vinjett
En lite ovanlig FDC-vinjett är Eklövskransen. Eklövskransen fanns på
FDC under c:a 15 år, mellan 23/10
1961 0ch 27/1 1976.
Varför man har valt just en eklövskrans som vinjett är svårt att förstå.
Den är i och för sig mycket vacker och
en prydnad i en samling, men vilken
är den filatelistiska anknytningen?
Vinjetten kan indelas i fyra kategorier
enligt Gyllenspetz:
• Typ 1a – Bokstäver över hela kransen, blå + guld
• Typ 1b – Bokstäver över hela kransen, mörkt blå + mörkt guld, finare
tryck
• Typ 2 – Bokstäver över mitten av
kransen, blå + guld
• Typ 3 – Grön + silver, bokstäver över
hela kransen
Vackert FDC, bruksmärken 20/1 1969, vinjett = eklövskransen typ 2

Bli medlem
Bli medlem i Svenska FDC sällskapet så får du medlemskort, två nyhetsbulletiner om året samt två
förstadagskuvert dels stämplat med de senast utgivna frimärkena på Sällskapets speciella kuvert,
dels ett äldre FDC på sällskapets kuvert. Årsavgiften är 200 kronor, vilket också berättigar till 15 %
rabatt i vår butik. Skriv eller maila oss på info@svenskafdc.se så skickar vi inbetalningskort.

Söker du ett
speciellt FDC?

Nu har vi, som en service till våra
medlemmar, lagt ut ett hundratal
speciella FDC i vår butik på
http://svenskafdc.se/butik/.

Chansen är stor
att vi har det.

Möt oss i
Näsbypark 4 mars

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.

Lördagen den 4 mars 2017 finns vi på samlarmässan i Näsby Park Centrum
mellan 10 och 14. Då kan du prata med oss, bläddra bland våra vinjetter
och fynda bland alla våra svenska FDC. Det finns några pärmar utländskt
också, och naturligtvis har vi intressanta ”FDC på FDC”, den nya samlartrenden.
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Retromärkena kunde
stämplas redan dagen innan,
i sann Retroanda.
Varje frimärksutgivning är speciell på
sitt sätt. Vem minns till exempel inte
det röda Waldnermärket som bara
finns förstadagsstämplat i ytterst få
exemplar den 27 september 2013. Eller Vassmosaiksländan från 10 januari
2013 som fick ges ut med en högre
valör 1 april året därpå, 2014. Då i
annan färg.
Och så har vi ”Norden vid havet” som
inte gick att förstadagsstämpla med
FDC-stämpel, eftersom det kom ut
måndagen 17 mars 2014 då Postmuseum hade stängt.
Den 12 januari i år kom Retromärkena ut, även det lite speciellt eftersom
de fanns sporadiskt tillgängliga redan
dagen innan utgivning. Där kan man
snacka om Retro i verkligheten! Så nu
finns flera brev FDC-stämplade en
dag för tidigt, vilket lämnade fältet
öppet för att skapa flera FDC-varianter. Härintill kan du se ett smakprov.
En del av dem finns naturligtvis 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/ och leta fram din
favorit!

FDC stämplat utgivningsdagen på Postmuseum,
och signerat av konstnären Henning Trollbäck.

FDC stämplat utgivningsdagen på Postmuseum,.
Här finns även en del av ett numrerat souvenirark.

FDC stämplat dagen innan
utgivning, i Bromma, Solna och av
PostNord.

Tävling: Gör en FDC-vinjett - vinn en röd Waldner

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

Vår tävling i att framställa den vackraste FDC-vinjetten fortsätter. Vinjetterna kan vara handritade, 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
dubbletter av eller gör ett eget med
någon av vårens utgåvor. Vinjetten ska
ha någon anknytning till frimärket.

Önskas förslagen i retur måste returporto medfölja. Förslag utan returporto tillfaller FDC-sällskapet.
Första pris är ett FDC 27/9 2013 röda
Waldnerblocket BL38v, marknadsvärde 1500 kr.
Förslagen ska skickas senast den 31/5
2017 till:
Svenska FDC Sällskapet c/o Renhuldt,
Storskogsvägen 12, 16765 BROMMA.

Svenska FDC sällskapet • c/o Renhuldt • Storskogsvägen 12 • 167 65 Bromma • www.svenskafdc.se • info@svenskafdc.se

3

FDC auktionspriser andra halvåret 2016
(över 500 kr inklusive ev. provisionsavgifter)
Philea
28/7 1920 GIIA F152A
16/8 1924 Världspostföreningen F211-25 		
1/11 1932 Lützen F234-7 (4) 			
23/2 1933 Tre kronor F172a 			
11/12 1939 GV F273BC
			
27/4 1940 Linné F321BB
			
17/3 1942 GV F276BB 				
10/3 1958 HA5
				

740 kr
3720 kr
1240 kr
2100 kr
870 kr
4710 kr
2230 kr
3100 kr

Atlas häftes AB
10/1 1935 Riksdagshuset (9) vinj: Riksdagshus
17/3 1942 GV F276BB				

810 kr
3120 kr

Frimärkshuset Skandinavisk filateli
F6/6 1921 Gustav Vasa F154-5 (2) 		
6/6 1921 Gustav Vasa F154-6 (3) 		
1/11 1932 Lützen F234-7 (6 märken) 		
6/12 1933 Postsparb. F238-9 4-strip+4-block
22/3 1939 GV F269 BC+CB (2 brev) 		

1710 kr
2560 kr
2680 kr
790 kr
1340 kr

11/12 1939 GV F273CB
		
11/12 1939 GV F273BC+CB (2 brev) 		
9/3 1940 GV F273BB 				
13/4 1940 GV F276, vinjett 			
27/4 1940 Linné F321BB 			
14/6 1940 Bellman F324BB
			
17/3 1942 GV F276BB 			
14/2 1945 GV F275BB
			
7/7 1953 Svanar F337BB
			
5/9 1968 Svanar F337BB
		

975 kr
2810 kr
6710 kr
1830 kr
5490 kr
9150 kr
1830 kr
5490 kr
5730 kr
1590 kr

Malmö frimärkshandel
2/6 1939 Vetenskapsak. F320CB+321CB		

675 kr

Tradera:
1/11 1932 Lützen F234-7 (2x4)			
1/11 1932 Lützen F234-7 (4) + luftpostfrim.

980 kr
1000 kr

Höstens dyraste FDC

1940 Bellman F324BB. Vackert par på brev till Halmstad.
Märket är stämplat STOCKHOLM 14 juni 1940, på utgivningsdagen. Det såldes för 9 150 kronor inklusive provision
på Frimärkshusets höstauktion.

Frimärksåret 2017

Redan utgivna: Kommande utgåvor:

12 januari 2017:

16 mars 2017:

1 juni 2017:

24 augusti 2017:

16 november 2017:

Retro

EUROPA 2017 Wanås slott
Fjärilar

Fogelström 100 år
#mittfrimärke
Drottning Silvia 2017

Lars Lerin
Medicinalväxter
Äpplen

Digitala innovationer
Jul 2017 - Änglar
Vinterblommor
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