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De inhoud van het boek is mede door het eenvoudige taal- gebruik, de afbeeldingen en een 
termenlijst, achter in het boek, zeer wel toegankelijk voor de Nederlandse lezer. Het boek begint 
met een opsomming van de zegels met een onderverdeling en de diverse drukken, hierna komt 
een overzicht van de posttarieven die mogelijk waren voor het verzenden van poststukken in het 
binnenland als wel naar het buitenland. Op deze wijze wordt het papier, het watermerk, de gom 
en de tanding, inclusief de tandingfouten of variëteiten behandelt.  
 
 
De hoofdstukken over de plaatfouten zijn onderverdeeld in "Grundtypsfel" en "Individuella typfel" 
en alles is, zo als eerder vermeld perfect afgebeeld. 
 
 
Het formaat van het boek is zo'n 17 bij 24 cm. De prijs komt op ongeveer 370 SEK (290 + ongeveer 
80 porto). Als er genoeg animo is wil ik proberen of ik het met korting kan inkopen bij de Zweedse 
bond. Als U interesse heeft laat het mij dan weten. 

 

 
In het vorige (128) nr. van "HET NOORDERLICHT" 
heeft U in een artikel van de hand van de heer 
H.C.van Meeningen kunnen lezen dat er door de 
Zweedse Filatelistische Bond een serie handboeken 
gepland wordt. Per deel moeten deze handboeken 
een periode of een bepaald zegeltype diepgravend 
gaan behandelen.  
 
Het eerste deel behandeld de wapenserie en wel de 
öre-uitgaven in de waarden 5, 9, 12, 24, 30 en 50 öre. 
Dit zijn de FACIT nummers 7 t/m 12. Zoals in ons 
vorige nummer stond is het een zeer uitgebreid en 
lezenswaardig boekwerk geworden van 206 pagina's 
waarin alles maar dan ook alles wat bekend is van 
deze emissie, bij elkaar is gebracht en zeer 
verhelderend voorzien is van tientallen afbeeldingen. 
Niet alleen foto's maar ook tabellen en tekeningen 
verduidelijken het geheel op een meer dan 
voortreffelijke wijze.  

 


