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Nieuw is o.a. een gedeelte over de Zweedse ” Tullstämpel-märken ” welke bij de 

douanediensten werden gebruikt. Ook hebben de Zweedse automaatboekjes een opfrissertje 

gekregen. Afbeeldingen van de zegelblokjes doen het goed. Een nieuw hoofdstuk over 

Zweedse postwaardestukken is mede een verrijking. 

Over de prijs-aanduidingen wordt weinig gezegd. Men kan dus aannemen, dat daar zowel 

naar boven als naar beneden niet veel beweging in zit.  

In het voorwoord staat niet veel nieuws, maar een gedeelte viel me heel erg op.n.l : ” Nästa 

utgåva av Facit Special kan komma att bli förändrad. Spännande! ” D.w.z. ” De volgende 

uitgave kan veranderingen geven. Spannend ! ” Gunnar Lithén doet er  wat geheimzinnig over 

en is dus waarschijnlijk met nieuwe plannen bezig. Hij maakt ons wel nieuwsgierig.  

Het voordeel om elk jaar weer een exemplaar aan te schaffen is o.a. dat men alle nieuwe 

uitgaven van het hele Skandinavische gebied bij elkaar heeft en met 2 opeenvolgende 

exemplaren een goed overzicht over de prijzen krijgt.  

Het gewicht van de Facit is nu 1145 gr. Dat betekent natuurlijk een hoog verzendbedrag. Het 

zou overigens heel interessant zijn om te weten hoeveel van de diverse Skandinavië-

catalogussen over onze aardbol naar de diverse landen worden verstuurd. 

De aanschafprijs van de Facit Special is zeer vele jaren stabiel gebleven. Hier in Zweden nu 

ongeveer  Sek. 475. Een zeer prijsvriendelijke bedrag voor zo’n prachtig boekwerk. Henk 

Burgman beveel ik warm aan als Uw bemiddelaar.  

Met de nieuwe katalogus hebben we dit jaar ook een 

nieuwe chefredakteur gekregen. Gunnar Lithén volgde 

Leif Jaråker op, die 15 jaar lang de leiding had. Gunnar 

is een bekende filatelist, die veel succes op 

tentoonstellingen heeft gehad o.a. met  ” Ångbåtspost-

expeditioner ”( ångbåt=stoomboot ). Hij is ook een 

bekend posthistoricus en heeft  bovendien veel ervaring 

in het bedrijfsleven o.a. in de computerbranche. 

De Facit Special 2015 heeft het bekende formaat van de 

laatste jaren, waarvan het aantal pagina’s nu is gestegen 

tot 1060. Het is een indrukwekkend boekwerk. Er zijn 

weinig of geen andere uitgaven, die zo veel 

Skandinavische bijzonderheden bevatten als de Facit 

Special. Het zou als studieboek voor Skandinavië goed 

werk kunnen doen. Een groot voordeel is, dat veel 

teksten een Engelse vertaling hebben en de 

afbeeldingen alle in kleur zijn. Alhoewel het Zweedse 

gedeelte  de meeste pagina’s bevat n.l. 345  is er voor 

de andere landen ook veel aandacht.  

 

 


