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Heel belangrijk is, dat de katalogus begint met allerlei verklaringen van postala begrippen, zoals b.v. 

de kronopost, de klockarpost, de fjäderbrev enz enz. De teksten worden niet alleen in de Zweedse- 

maar ook in de Engelse taal geleverd. Daarna wordt de postale dokumentatie behandeld, gevolgd 

door  de lokale en de algemene post. Hier komt  men ook de alleroudste stempels tegen. 

Zweden heeft duizenden plaatsen en dorpjes, welke  allemaal gepresenteerd zijn in een gedeelte, dat 

uit 179 bladzijden bestaat. Er is een uitstekend overzicht van alle stempeltypen. Ook de het 

allerlaatste stempeltype nr.64  krijgt daar een plaats. Het gedeelte met de lantpoststempels is 

aangevuld, evenzo dat met de stoombootstempels. Men is begonnen met het katalogisering van 

vaartuig-,rederij- en rolstempels. Verder is er een overzicht van Zweedse firmaperforaties; postale 

labels; treinstempels; veldpoststempels; buitenlandse stempels op Zweedse zegels; alle 

portotabellen en nog veel meer. 

De Facit Postal is een standaardwerk; een boekwerk met blijvend gezag. Men koopt deze katalogus 

niet voor één maar voor vele, vele jaren. 

De Facit Postal bestaat uit 556 bladzijden en kost hier in Zweden ongeveer Sek. 500. Door 

bemiddeling van Henk Burgman kon U het enige maanden geleden voor Eur 45  aanschaffen. Het is 

te hopen, dat dit nog steeds mogelijk is. Als U dat monumentale boekwerk kunt bemachtigen, bent U 

veel filatelistische kennis rijker. 

De Facit postal IX is uitgegeven met een slappe kaft,maar gebonden. Het isbn: 9789186564773. 

Henk van Meeningen 

 

Hoe  weet je nu welke waarde je aan een  Zweedse 

postzegel met  stempel  kunt toeschrijven als er 

millioenen van bestaan? Normaal gesproken  is dat 

onmogelijk, maar met de Facit Postal is dat moeilijke 

probleem op te lossen.  

De eerste Facit Postal verscheen  in 1987 en in 2015 

zag de Facit Postal IX het daglicht. Aanvankelijk had 

men veel literatuur,  waarbij  stempels vermeld 

werden, die bij de diverse postdiensten  en in de 

verschillende  perioden waren gebruikt. De verdienste 

van de samenstellers van de Postal is dat zij tot een 

samenbundeling van alle stempelgegevens zijn 

gekomen. Het resultaat is een weergaloos knap 

stempelboek.Er zijn momenteel 13 expertgroependie 

konstant werkzaam zijn om nieuwe gegevens aan te 

brengen. 

 


