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Zoals gebruikelijk zijn alle zegels in perfecte scherpe en natuur getrouwe kleuren afgebeeld en zijn er overzichten van 
de eerste dag enveloppen, diverse typen postzegelboekjes en allerlei soorten jaar- en souvenirsets opgenomen. Dit 
alles op een summiere maar duidelijke wijze gerangschikt. 
De prijsnoteringen stonden in twee kolommen (ongebruikt en gebruikt) genoteerd t/m de 1886 ringtype zegels. In 
deze editie vinden we deze waardering alleen nog voor de Nr's 1 t/m 6a².  Voor de daarop volgende periode tot 1938 
zijn er drie kolommen. Postfris, ongebruikt en gebruikt. Daarna wederom twee kolommen voor postfris en gebruikt. 
Een aardig extraatje zijn de 2 of 3 hokje achter elke vermelding . Hierin kunt u aanvinken welk zegel reeds in de 
verzameling zit waardoor u een duidelijk overzicht van uw manco’s bij de hand heeft. Een woordenlijst (Zweeds/Duits 
en Frans) alsmede de vele (korte) Engelse vertalingen bij de behandelde zegels en series verhogen de toegankelijkheid 
van deze catalogus voor de niet Zweeds lezende verzamelaar.  
 
Kortom: Het is een eenvoudigere weergave van het Zweedse verzamel gebied dan dat de Facit Speciaal geeft. 
Daarentegen is deze catalogus op beter papier gedrukt waardoor de weergave een stuk rustiger is dan in haar grote 
broer. Het is een prima catalogus, mancolijst en hulpmiddel voor die verzamelaar die alleen Zweden verzamelt en dus 
niet de noodzaak ziet om de duurdere Facit Speciaal aan te schaffen. 
De winkelprijs in Zweden bedraagt 250,00 Zweedse kronen. 
 
De catalogus is voor onze leden bij mij te bestellen en de prijs zal ongeveer 24 € excl. 5 € verzendkosten gaan 
bedragen. Gaarne zo spoedig mogelijk bestellen door middel van het overmaken van 24 of 29 € op mijn rekening : 
NL12INGB0005253615. 
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De Facit Sverige is weer verschenen. In deze om de 
twee jaar verschijnende "kleine" Facit zult u alleen 
Zweedse zegels vinden. Niet alleen de postzegels maar 
ook, in deze volgorde, de zogenoemde Toeristenzegels, 
de zegels die door enkele kranten werden 
“uitgegeven”, (ook wel eens de Valentijn zegels 
genoemd), de diverse Frankeerstroken, Dienstzegels, 
Portzegels en "Franko" etiketten vermeld evenals de 
Militaire antwoordzegels en de vele zegels en 
postwaardestukken alsmede postzegelboekjes van de 
Lokaal of Stadsposten. 
 
Nieuw in deze editie is een hoofdstuk over 
“Godsfrimärke”: Dit zijn zegels of vignetten die gebruikt 
werden voor het verzenden van speciale goederen, 
pakketten maar ook brieven, binnen een bedrijf 
(bijvoorbeeld van filiaal naar filiaal) maar door een 
andere vervoerder, dit kan per trein, bus of boot 
geweest zijn. Het te betalen bedrag werd voldaan aan 
de vervoerder waarvoor deze vignetten/zegels/labels 
op het te vervoeren stuk werd geplaatst. Ook nieuw is 
een overzicht van de zogenoemde Höstsols zegels, dit 
zijn vignetten die  sinds 1955 uitgegeven werden ter 
werving van fondsen om huizen voor gepensioneerde, 
theater, artiesten op te zetten, zoals bij ons het Rosa 
Spier huis. Ter afsluiting vinden we een overzicht met 
de immer populaire "Svenska Flaggans Dag" vignetten. 

 
 


