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SVENSKA FDC SÄLLSKAPET
NYTT FRÅN NR 9 JULI 2017

FDC med Magasin 
Copenhagen – 
vinjett 

Det stora danska varuhuset Magasin 
du Nord i Köpenhamn inrättade i 
mitten av 1940-talet en avdelning för 
filateli. Inriktningen var att vid varje 
frimärksutgivning i Danmark ge ut 
FDC med egen vinjett. Dessa FDC 
kunde man antingen abonnera på 
eller köpa/beställa i varuhuset. Senare 
utökades verksamheten till att även 
omfatta FDC utgivna i Grönland, 
Norge och Sverige.

Vinjetterna på svenska FDC är märkta 
”Magasin, Copenhagen” med eller 
utan nummer. Första svenska FDC 
med Magasin du Nord-vinjett var 
”Stockholm 700 år” den 17 juni 1953 
och det sista drygt tio år senare ”Bygg-
nadsminnen” den 25 oktober 1963. 

Vinjetterna är i huvudsak numrerade 
per land, där samutgåvor mellan de 
nordiska länderna kan ha samma vin-
jettnummer. Samma vinjett har också 
i en del fall använts vid flera olika 
frimärksutgivningar. En del vinjetter 
är onumrerade.
Följande nummer finns för svenska 
Magasin, Copenhagen FDC:

8, 9*, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 45*, 67, 69*, 79* samt tolv 
olika utan nummer.
*=gemensam nordisk utgåva 

FDC-er med vinjett från Magasin du 
Nord är ett omtyckt samlarområde 
och är eftertraktade. Dessa FDC har 
ett högre marknadsvärde än de flesta 
övriga vinjetter för respektive utgåva. 

Priserna ligger idag på omkring 300 
kr för svenska FDC med Magasin 
Copenhagen-vinjett. 

Det första danska Magasin du Nord FDC gavs ut den 26 septem-
ber 1945 och var märkt: ”FIRST DAY COVER No. 1”

Norden 30/10 1956 med 
”Magasin, Copenhagen 
nr 9”

Gustav VI Adolf 2/7 1962 med 
”Magasin, Copenhagen” utan 
nummer. 
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Möt oss i Norrtälje 
8 oktober

Frimärksmässan i Norrtälje anordnas av Norrtälje Frimärksklubb och är 
den 8 oktober  i Folkets hus.  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.  Vi kommer också ha en stor samling PT-kort.

Det är alltid lika festligt på postmu-
seum när de nya frimärkena presenteras 
och kan stämplas på utgivningsdagen. 
Vi på Svenska FDC-sällskapet är alltid 
där för att få de nya frimärkena på våra 
speciella kuvert, samt för att få dem 
signerade av gravörer, illustratörer och 
andra som varit med vid tillverkningen.

På plats finns också ofta föredragshål-
lare, det bjuds på kaffe med speciellt 
frimärksformade kakor och Sveriges 
duktigaste stämplare ser till att första-
dagsstämpeln sätts precis där den ska 
vara.

Gå gärna dit om ni har möjlighet, och 
kombinera med ett besök på postmu-
seum som har många intressanta objekt 
i sin samlingar. 

Festligt och intressant 
när de nya frimärkena 
ges ut

Charlie fick vara med och signera när 
bilden på honom och pappa blev frimärke

För illustratörer och skaparna av frimärken, blir 
förstadagsutgivningen lite av en premiär, och en 
slutpunkt. Ibland är det kö för att få signaturen på 
sitt kuvert, så det gäller att ha tålamod.Alltid på plats, här sitter mästerstämplaren Torsten Sandberg.
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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.

”Revan i ryggen” 
och andra varianter

På 1950- och 60-talen gav Postverket 
ut flera miljoner vackra svenska FDC. 
Dessa gladde och gläder fortfarande 
samlarna som har dem i prydliga 
album. Ur finansiell synvinkel har de 
dock i de allra flesta fall ett mycket 
begränsat ekonomiskt värde. Undan-
tag finns och det gäller bland annat 
när själva märket eller märkena är en 
avart/variant och därför är av stort 
intresse för samlare av posthistoria och 
varianter.

Varianter 1950-1969
1955 6/6 Svenska flaggan 
otandad sida

1955  1/7 Stockholmia 55 
gamla valörtexten synlig

1960  30/6 Skytteväsendet 
plåtsår på ryggen

1961  22/9 Kungliga biblioteket 
plåtsår på tryckpressen

1961  23/10 Bildsten
gul fluorescens

1967  16/10 Bruksfrimärke
öppen mule

FDC med dessa varianter är eftertrak-
tade och har ett högt marknadsvärde, 
från några hundra kronor till många 
tusen kronor.
Kanske värt att kolla igenom din egen 
samling? 

Stockholmia 55, 8 skill b:co med 
synlig valörtext

Skytteväsendet, 15 öre med plåtsår på ryggen (revan i ryggen)
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FDC auktionspriser första halvåret 2017

Philea 
27/10 1903 F53                                     533 kr 
10/3 1958  F394+413SX, 4-block    4340 kr                                 

Frimärkshuset Skandinavisk filateli
21/9   1912  HF1 Sveriges första flygpost 2928 kr
9/5  1930 F231x3+232, STHLM 10 till Schweiz    2074 kr 
1/11  1932 F234-7 (6)               2806 kr
1/11  1932  F234-7 (8), 2 st. 2-sidiga serier     1952 kr 
2/6  1939  F320BC+321CB, 322-3    915 kr
11/12 1939 F273BC till Venezuela  1952 kr 
9/3  1940 F273BB    6710 kr 
13/4 1940 F276A    1464 kr 
17/3 1942  F276BB i 4-block  1464 kr 
17/3 1942 F276BB    1220 kr 
7/7  1953 F332BB, STOCKHOLM 90 5734 kr 
5/9  1968 F337BB i 4-block  1464 kr 
5/9  1968 F528BB i 4-block  1830 kr 

   

  (över 500 kr inklusive ev. provisionsavgifter)

Frimärksåret 2017
Kommande utgåvor:

16 mars 2017:

EUROPA 2017 - 
Wanås slott
Fjärilar

24 augusti 2017:

Lars Lerin
Medicinalväxter
Äpplen

Tradera
1/10 1983 BL9 med ABBA:s autografer 2728 kr   
1/11 1932 F234-7 (6), GBG 3 till Danmark           7000 kr                                                                            

Solna frimärkshandel
2/10 2004 F2443-50,
autografer Ledin, Dahlgren mfl      552 kr

Atlas häftes AB  
13/4 1940 F276AA     1880 kr                                                                                     
17/3 1942 F276BB, vinj.=T4 (ej i katalog) 3120 kr                             
1/11  1932 F234-7 (4)   1080 kr                                                                                                               
2/6  1939  F320BC i 4-block  1320 kr                                                                                     
11/12 1939 F273A+Bh+BC, luftpost  1680 kr
2/6  1939 
F320BC+321CB, båda i 4-block, vinj.=2   1500 kr

Malmö frimärkshandel
28/7  1920 F152    556 kr 
11/11 1949 F287-8      556 kr                                                         

Redan utgivna:
12 januari 2017:

Retro

1 juni 2017:

Fogelström 100 år
#mittfrimärke 
Drottning Silvia 2017

16 november 2017:

Digitala innovationer
Jul 2017 - Änglar
Vinterblommor

Då och då  blir förstdagsutgivningen lite störd, som när postmuseum 
var stängt den dag man gav ut Norden vid havet (17 mars 2014) och 
det inte gick att få en förstadagsstämpel, utan den sattes på i efter-
hand. Eller när Retromärkena (12 jan 2017) kom ut en dag för tidigt 
och kunde stämplas tidigare än utgivningen. Och många filatelister 
fick aldrig chansen att förstadagsstämpla det röda Waldnermärket, 
som fanns tillgängligt men skulle skickas ut till frimärkets dag runt 
om i Sverige. Nu har det hänt igen, den första juni stämplades årets 
Silviamärke med utgivningsstämpel första april. Återstår att se vad det 
betyder för värdet om några år, och om det finns några varianter på 
den FDC-stämplingen.

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

Designer: Daniel Bjurgård

Efterstämplade FDC
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