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Goede wijn behoeft geen krans maar de Facit Norden 2017 heeft er een gekregen. Binnen de 

krans op de voorzijde van de omslag zien we het cijfer 70, hetgeen betekent, dat sinds 1947 

de  ”moedercatalogus” onafgebroken is verschenen. Een fantastische prestatie van 

duizenden knappe en volhardende mensen, die daar ongelooflijk veel tijd en energie in 

hebben gestoken. Al die verzamelde kennis van de Scandinavische filatelie kunnen we ons 

eigen maken voor enige tientallen Euro's. De  Facitredactie onder aanvoering van chef-

redacteur Gunnar Lithén heeft  wederom een  fantastische prestatie geleverd.  

 

De Facit Norden 2017 

Het zwaartepunt  ligt hier bij de uitgaven vanaf 1950. De teksten zijn geschreven in zowel het 

Zweeds als het Engels en bevat alle uitgegeven zegels van Scandinavië vanaf 1951 met de 

diverse varianten. De zegels van de periode voor dit jaartal zijn  volkomen aanwezig maar,  in 

een eenvoudiger vorm. Elk land heeft onderaan elke bladzijde zijn eigen vlag ontvangen. 

Vlaggen zijn belangrijk voor Scandinaviërs. Alle postzegelboekjes met hun varianten zijn 

opgenomen. Ook bij de boekjes van voor 1951 zijn deze niet vergeten. De kwaliteitsnormen 

voor zegels en briefstukjes hebben nu ook een Engelse tekst gekregen. Alle afbeeldingen zijn 

in kleur. In het Deense deel zijn veel nieuwe gegevens toegevoegd. Bij Denemarken, de 

Faeröer en Groenland is  ook  aandacht aan de nieuwe frankeringsetiketten gewijd. De 

gutterpaartjes van Åland zijn terug en bijgewerkt. Ook krijgt  men in een klap alle 

interessante en fraaie uitgiften van de laatste jaren bij elkaar. Het aantal bladzijden bedraagt 

384. 

  

                                                     



De Facit Special Classic 2017 

Ook deze catalogus heeft naast de Zweedse een Engelse tekst en bevat alle Scandinavische 

zegels tot het jaar 1951. Men vindt er varianten nuances,techniekgegevens, uitgifte 

datums,oplagecijfers, namen van graveurs, thema,s  enz. enz. De kwaliteitsnormen zijn  hier 

nu ook in het Engels. Bij Zweden vinden we een omvangrijk artikel over de 4 Skilling Banco, 

leverantie 11. Ook is er een nieuwe bewerking van de varianten  bij het Ringtype 13. Het 

gedeelte over de Bandmärken is verbeterd en heeft ook een inleidende tekst  in het Engels 

gekregen. Bij Denemarken en Deens West-Indië zijn de zwart-wit beelden vervangen door 

beelden in kleur. Bij IJsland treffen we een aantal bladzijden aan welke beelden vertonen 

van Skillingbrieven die in privé bezit verblijven o.a. de beroemde ” Bijbelbrief” Ook  zien we 

daar afbeeldingen van de 12 zeldzame zegels met de opdruk van 1897 de ” 3 rood Thrir ”. 

Het aantal bladzijden is hier 880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zweden zijn de prijzen voor de Facit Norden  Sek. 450 en voor de Special Classic Sek. 350. 

Men kan rustig zeggen, dat men veel Scandinavische waar voor zijn geld ontvangt. Het zijn 

ook prachtige cadeau’s voor de komende feest – of verjaardagen. 

Verzamelaars die niet zo geïnteresseerd zijn in de nieuwe emissies kunnen volstaan met de 

Facit Special Classic en omgekeerd zij die zich niet bekommeren om de oude uigaven zullen 

beslist blij zijn  met de Facit Norden.  Onze altijd actieve Henk Burgman beveel ik warm aan 

als Uw bemiddelaar bij Uw aankoop. 

                                                            


