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Voor de eerste keer ooit is in de literatuurklasse de medaille  ”Groot Goud ”  toegewezen aan 

een postzegelcatalogus. Dit geschiedde voor de Facit Classic Special 2017 tijdens de 

internationale tentoonstelling  Finlandia in mei 2017. De Facit Norden kreeg daarbij 

eveneens een hoge onderscheiding in de vorm van de medaille ”Goud”. De eerste uitgave van 

de Special Classic vond plaats in 2016 onder leiding van hoofdredacteur Gunnar Lithén. Toen 

werd besloten om over te gaan tot een Facit in 2 delen. Aan de ene kant de Classic Special 

met postzegels van Skandinaviê tot 1951  en daarnaast de Facit Norden waar het 

zwaartepunt ligt bij de uitgaven na 1950. 

Deze katalogus begint met het aangeven van kwaliteitsnormen voor postzegels en 

poststukken, gevolgd door  een mooi overzicht van proefdrukken met beeltenissen o.a. van 

Carl XV. Vervolgens belandt men bij een prijswaardering voor Zweedse post in het 

binnenland,  maar ook voor post naar het buitenland. Hier  vallen voor ons vooral de 

vermeldingen op  t.a.v. de brieven , die de kroonprinses en de latere Koningin Louise van 

Zweden naar Den Haag stuurde gedurende de periode 1855-1858. Bij de serie ”Liggende 

Leeuw”  wordt aandacht besteedt aan  Facitnummer 14 A (3 öre brun). Een ander artikel 

beschrijft  nuances bij  leverantie 11  van Facitnummer 2 ( Vapentyp1, fyra skilling banco).   

Bij Noorwegen wordt geopend  met een fraai overzicht van de diverse scheepsstempels en 

stempels, welke werden gebruikt voor de komst van de postzegel ( 1/1 1845-31/12 1854). 

Ook  vindt men hier  een lijst met nummerstempels  voor Norge nr.1. De kwaliteit van de 124 

postzegelbeelden werd  verbeterd. 

Bij Denemarken begint men met  zeldzaamheidsgraden van verzendingen naar en van dit 

land gedurende de periode 1851-1905. Hierna  volgt een mooi overzicht  van de 

Skillingzegels en de nummerstempels voor de Fire Rigsbank-Skilling. Bij de uitgaven van 

Deens West-Indië zijn verbeteringen aangebracht bij het gedeelte Christian X (1915-1916). 
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Bij Groenland is het intressante gedeelte pakkeportostempels en pakkeportozegels herzien 

en verbeterd. Er zijn 15 bladzijden aan besteed en het een en ander  rijkelijk voorzien van 

prima illustratiemateriaal.. 

Bij Finland treffen we een noviteit aan. Een artikel over het verzamelen van het klassieke 

Finland (1856) is in de Finse taal verschenen. Een mooi gebaar naar de Finse gebruikers. 

Voor ons is het prettig, dat ook hier een Engelse vertaling is geleverd. 

IJsland begint men met  een prachtig gedeelte  vroege stempels   gevolgd door een artikel 

over de  intressante Militaire Post tijdens de Tweede Wereldoorlog . We treffen  tevens een 

artikel aan over  Ijslandse Skillingbrieven in particuliere handen en een aantal ervan is 

afgebeeld .Ook  de beroemde” Bibelbrev” ,welke in 1973 werd ontdekt in een oude bijbel en 

in hetzelfde jaar voor een bedrag van Euro 50 000 in Hamburg werd verkocht. Ilustraties  

van de zeldzame zegels met de opdruk ” 3 rood Thrir ” worden eveneens getoond.  Het 

aantal bladzijden van de De Facit Special Classic 2018 bedraagt 384. Het is een prachtig 

boekwerk, waar men eertijds alleen maar van kon dromen.  

Ik kan hier vanuit Zweden de kostprijzen van de twee katalogussen wel geven, maar het lijkt 

mij beter,dat men zich daarvoor tot onze boekenkenner en boekenbemiddelaar Henk 

Burgman wendt. Schaf in ieder geval één van deze filatelistische boekwerken aan of zet ze op 

Uw verlanglijstje. U krijgt ongetwijfeld waar voor Uw geld. 

                


