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Het aantal bladzijden is met een 100-tal toegenomen. We treffen een lange reeks 

interessante artikelen en studies aan. De Zweedse taal vormt geen bezwaar, alles  is in het 

Engels vertaald. De catalogus begint met het aangeven van kwaliteitsnormen voor 

postzegels en poststukken, gevolgd door een mooi overzicht van proefdrukken met 

beeltenissen van o.a. koning Carl XV, die getrouwd was met koningin Louise uit Nederland. 

Zij was de schrijfster van de bekende Drottningbrieven naar haar gouvernante in Den Haag. 

Er is een artikel van Peter Stommendal, die  jarenlang heeft gewerkt aan een model om uit 

te rekenen hoeveel ongebruikte zegels er bewaard zouden kunnen zijn van de Zweedse 

emissies uit de periode 1855-77. Hier vinden wij het resultaat. 

Aan de Zwarte Lokaalzegel van Stockholm wordt veel aandacht besteed evenals aan de 

nuancecorrecties  bij Oscar II - koperdruk. Een ander onderwerp is het gedeelte  met  

varianten bij de zegels met Gustav V- medaillon. Een kleurig geheel wordt gevormd door een 

prima bijdrage over de lange emissie Tre Kronor (1939-1969). 

Bij Noorwegen komt men scheepsstempels tegen en stempels, welke werden gebruikt voor 

de komst van de postzegel. Men vindt hier ook een lijst met nummerstempels op Norge nr.1. 

Bij Denemarken worden  de zegels met de reclamemerken goed in het zonnetje gezet en is 

er een fraai gedeelte over de  Schleswig Plebiscite zegels van 1920. 

De eerste uitgave van de Special Classic vond 

plaats in 2016. Toen werd besloten om over te 

gaan naar een Facit in 2 delen. Enerzijds de 

Classic Special voor de zegels van Scandinavië 

tot 1951 en daarnaast de Facit Norden waar 

het zwaartepunt kwam te liggen bij de uitgaven 

na 1950. 

Reeds in 2017 kreeg de Special Classic op de 

tentoonstelling Finlandia in de literatuurklasse 

de onderscheiding ” Groot Goud ”. Deze Classic 

2020 spant echter de kroon en is het  beste wat 

de uitgever sinds 1947 heeft laten zien. Het is 

een prachtig boekwerk geworden en heeft  

bovendien voor het eerst een harde kaft 

gekregen. 

 
 



Groenland krijgt veel aandacht door de Pakkeportozegels en  -stempels en door een 

uitgebreide beschrijving van de postale geschiedenis  van voor 1939. Een overzicht van de 

Groenlandse stempels is ook prima en waardevol. 

IJsland vertoont een prachtig gedeelte met stempelgegevens en heeft aandacht voor  de 

Britse en Amerikaanse militaire post gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

Bij Finland  is een overzicht van Finse zegels op verzendingen binnen eigen land en naar de 

gehele wereld geheel nieuw. 

De Facit Special Classic 2020 telt 480 bladzijden en is een prachtig vlaggeschip voor de 

filatelie geworden . De prijs hier in Zweden is Sek. 450. Hoofdredakteur Gunnar Lithén heeft 

met zijn vele medewerkers voor deze catalogus alle roem verdiend. Als U de Facit Classic 

Special 2020  nog niet bezit, zal Henk Burgman U zeker graag van dienst zijn om de fraaie 

catalogus te verwerven. Michel Noord Europa catalogus 

Ik kreeg te horen dat de MICHEL Noord Europa catalogus op 24 oktober beschikbaar zal zijn. 

Winkelprijs in Duitsland is € 74,--. 

Voor leden zal de prijs rond de € 63,-- liggen indien opgehaald. Per post thuis gestuurd 

(binnen NL) zal dat rond de € 69,-- zijn. 

Mocht u interesse hebben in een nieuw exemplaar van deze voortreffelijke catalogus kunt u 

het bedrag dat bij uw wens past overmaken op NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman 

te Amsterdam. 

Doet u dit dan wel zo spoedig mogelijk. Als u al besteld heeft hoeft dat uiteraard niet nog 

een keer.  

 

Henk van Meeningen 

 

 


