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De bekende filatelist Gunnar Dahlstrand heeft een belangrijke studie gemaakt van 

vervalsingen bij de zelfklevende zegels gedurende de jaren 2004-2015. Hij geeft daarbij veel 

illustratiemateriaal. Heel waardevol is het overzicht met  enkelfrankeringen op poststukken 

binnen Zweden en naar het buitenland. Nieuw is ook een lijst met alle minisheets. Deze 

lijsten treffen we ook bij alle andere Skandinavische landen aan. 

Bij Noorwegen zijn de gegevens over de zelfklevende rolzegels vanaf 2007 tot april 2019 

aangevuld. Bij Denemarken, de Färöareilanden en Groenland  vinden we een goed gedeelte 

met de nieuwe frankeringsetiketten. Bij IJsland krijgen we enige bladzijden met 

revenuezegels te zien en een lijstje met van tollur –stempels voorziene zegels. 

Het is van groot belang dat praktisch alles in deze Facit niet alleen in het Zweeds maar ook in 

het Engels vertaald is. Ik denk, dat deze omstandigheid er veel toe bijdraagt, dat de 

bekendheid van de Skandinavische filatelie in de hele wereld daarmee gediend is. 

De Facit Norden 2020 is een prachtig boekwerk, waar men hier in Zweden ongeveer Sek.500 

voor betaald. In Nederland kan men over deze catalogus wat betreft o.a.de prijs  van Henk 

Burgman zeker nadere informatie ontvangen De vertalingen maken natuurlijk dat de 

Facituitgaven gemakkelijk naar alle landen van de wereld  geexporteerd kunnen worden 

hetgeen zeker van groot belang  voor de hele Skandinavische filatelie kan zijn. 

Henk van Meeningen 

De Facit Norden 2020 is evenals de Facit 

Special Classic in een nieuw jasje gestoken 

d.w.z. van een harde kaft voorzien. De 

Nordencatalogus bevat rijkelijk alle zegels 

van Zweden, Denemarken, Noorwegen, 

Finland, Ijsland, Groenland, Åland en de 

Färöer. Het zwaartepunt ligt bij de uitgaven, 

welke na 1950 zijn verschenen. Men vindt 

er varianten , namen van graveurs, 

techniekgegevens, uitgifte datums, 

oplagecijfers, thema’s enz, enz. Het aantal 

bladzijden is de 1000 gepasserd en 1016 

geworden. Bij Zweden  heeft men dit jaar 

veel aandacht gewijd aan de emissie  Tre 

Kronor, welke van 1939 tot 1969 in omloop 

was. Er is veel beeldmateriaal in veel 

kleurennuances. Zeer uitgebreid komen de 

postzegelboekjes aan bod. 

 

 


