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De Facit Norden bevat rijkelijk  alle zegels van Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland,  

IJsland, Groenland,  Åland en de Färöer. Het zwaartepunt ligt hier bij de uitgaven,  welke na 

1950 zijn verschenen. Men vindt er varianten, nuances, techniekgegevens, uitgiftedatums, 

oplagecijfers, namen van graveurs, thema’s  enz,enz. De zegels van voor 1950 en gegevens 

daarvan zijn  wel aanwezig maar in summiere omvang. Tot 1975 worden naast de prijzen 

voor postfris en gestempeld ook die voor poststukken vermeld. De noteringen in het 

gedeelte van de Zweedse  postzegelboekjes worden elk jaar talrijker en overzichtelijker. De 

bekende filatelist Gunnar Dahlstrand heeft een belangrijke studie gemaakt van de 

vervalsingen, welke bij deZweedse zelfklevende zegels hebben plaats gevonden in de 

periode 2004-2015. Het overzicht vertoont  prima  illustratiemateriaal.    

Bij Noorwegen hebben niet minder dan 992 zegelbeelden een betere uitvoering gekregen en 

bij Denemarken is o.a. aandacht besteed aan de nieuwe frankeringsetiketter . Deze zien we 

ook bij de Färöer en Groenland opduiken. Vooral bij tentoonstellingen worden ze gebruikt. 

Verbeteringen werden ook aangebracht bij de uitgaven van Deens West-Indië met Christian 

X (1915-1916). Bij IJsland is men evenzo ijverig bezig geweest om een aantal wijzigingen te 

verwerkelijken. We zien o.a. een lijst  met de laatste geldigheidsdag voor IJslandse zegels . 

Als we het hele boekwerk bekijken staat het bol van intressante gegevens. Het is natuurlijk 

ook van grote betekenis, dat we naast het Zweeds overal Engelse vertalingen aantreffen.Van 

niet geringe waarde is natuurlijk ook dat men in een klap alle nieuwe uitgaven van heel 

Skandinavië in fraai kleuren bij elkaar hebt. Het imposante boekwerk bevat niet minder dan 

912 bladzijden  

Ik kan hier vanuit Zweden de kostprijzen van de twee katalogussen wel geven, maar het lijkt 

mij beter,dat men zich daarvoor tot onze boekenkenner en boekenbemiddelaar Henk 

Burgman wendt. Schaf in ieder geval één van deze filatelistische boekwerken aan of zet ze op 

Uw verlanglijstje. U krijgt ongetwijfeld waar voor Uw geld. 

Voor de eerste keer ooit is in de literatuurklasse 

de medaille  ”Groot Goud ”  toegewezen aan een 

postzegelcatalogus. Dit geschiedde voor de Facit 

Classic Special 2017 tijdens de internationale 

tentoonstelling  Finlandia in mei 2017. De Facit 

Norden kreeg daarbij eveneens een hoge 

onderscheiding in de vorm van de medaille 

”Goud”. De eerste uitgave van de Special Classic 

vond plaats in 2016 onder leiding van 

hoofdredacteur Gunnar Lithén. Toen werd 

besloten om over te gaan tot een Facit in 2 delen. 

Aan de ene kant de Classic Special met postzegels 

van Skandinaviê tot 1951  en daarnaast de Facit 

Norden waar het zwaartepunt ligt bij de uitgaven 

na 1950. 
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