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Verleden jaar kreeg de Facit een nieuwe chef-redacteur. Het was Gunnar Lithén. Hij was  

filatelist, posthistoricus en had bovendien veel ervaring in het bedrijfsleven o.a. in de 

computerbranche. In het voorwoord van de Facit Special 1915 stond toen:”De volgende 

uitgave kan veranderingen geven. Dat wordt spannend! ” 

Nu weten we dus wat dat betekende. De catalogus was een geweldig boekwerk ,maar werd 

wel erg zwaar, namelijk 1145 gram. Verzendkosten werden daardoor  natuurlijk ook hoog. 

Het gewicht voor de Facit Norden is nu teruggebracht tot 900 gram en voor de Facit Classic 

tot 560 gram. Verzamelaars die niet  zo zeer geïnteresseerd zijn in de nieuwe emissies, 

kunnen volstaan met de Facit Classic en omgekeerd kunnen zij die zich niet bekommeren om 

de oude uitgaven, de Facit Norden kiezen.  

 

De Facit Special Classic 2016. 

De Facit Special Classic 2016 is zowel geschreven in het Zweeds als in het Engels en bevat 

alle uitgegeven zegels van Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland, Groenland en 

de de Føroyar tot het jaar 1951. Men vindt er varianten, nuances, techniekgegevens, 

uitgiftedata, oplagecijfers, namen van graveurs, thema’s enz. 

Er is een aanvang gemaakt met de actualisering van de Deense en Noorse delen. Er is  ook 

een bijwerking en aanvulling van de Britse Militairpost op IJsland tijdens de tweede  

wereldoorlog .Voor de eerste keer  worden de IJslandse ” stämpelmärken” (revenu’s) 

gepresenteerd. We treffen ook een uitstekend artikel aan over de Groenlandse pakketzegels 

en bovendien een artikel over de Groenlandse zegels na de periode met de pakketzegels. 

                                  



Verder een prima artikel over de positiebepaling met behulp van  tandingen bij de Zweedse 

klassieke zegels Facit nr. 1-16. Ook nog een omwerking van varianten, deze keer voor  het  

Ringtype tanding 14  en het Ringtype met de blauwe posthoorn op de rugzijde. Tenslotte  

nog veel prijsverbeteringen en correcties. 

Prijzen zijn aangegeven voor postfris/ongestempeld, gestempeld en ook als de zegel zich op 

een brief bevindt. De catalogus is geheel in kleur. Het aantal bladzijden is 368 en de prijs in 

Zweden Sek. 350. 

 

De Facit Norden 2016. 

De Facit Norden is geschreven zowel in het Zweeds als in het Engels en bevat alle uitgegeven 

zegels van Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland, Groenland, Åland en de 

Faeröer. Alle zegels van en met 1951 worden beschreven met varianten. 

De periode voor 1951 wordt beschreven met uitgiftedatum  en waarde-cijfer, zonder 

varianten. Alle postzegelboekjes zijn opgenomen met varianten, ook die van voor het jaar 

1951.  

Ook hier is een begin gemaakt met de actualisering van de Deense en Noorse delen. Er is een 

artikel over de Zweedse F.D.C.’s. Tevens vindt men een  lijst van vervalste Zweedse zegels 

vanaf 2004 met een beschrijving, welke aangeeft hoe men deze kan onderscheiden van de 

echte. Ook hier worden de IJslandse revenu’s gepresenteerd.  Bovendien veel 

prijsverbeteringen en correcties. In een klap heeft men mede alle spannende en fraaie 

uitgiften van de laatste jaren bij elkaar. De catalogus is geheel in kleur. Het aantal bladzijden 

is 864 en de prijs in Zweden is Sek. 450. Zowel de ”Classic” als de ”Norden” zijn fantastische 

boekwerken. Het is een mooi Facitjaar geworden. Trakteer Uzelf en schaf  daarom één of 

misschien zelfs  wel twee nieuwe catalogi aan .  

Henk Burgman beveel ik U warm aan als Uw bemiddelaar. 

Henk van Meeningen 

 


