
  

 

We vinden alle post-, dienst- en portzegels terug evenals vele, vele andere zegels met postale functies, denk aan, 

militaire- en veldpostzegels, de zegels die gebruikt werden door veerboten op bepaalde Deense routes waar vracht 

mee kon worden gegeven of zegels voor het betalen van extra diensten bij het verzenden van Deense post (Gebyr). 

Ook de postzegelboekjes komen uitgebreid aan bod. Verder vinden we uitgebreide overzichten van de 

automaatzegels, jaarboeken en dito mappen etc. In deze Norden worden alle zegels tot en met 1951 op een 

eenvoudige wijze beschreven, dus zonder varianten, drukken en typeverschillen. Wel worden de paartjes en zegels 

uit de postzegelboekjes vermeld en geprijsd. Van de zegels uit de periode vóór 1951 worden vermeld; de 

hoofdnummers, uitgiftedatum, minieme technische details, frankeerwaarde en de catalogusprijs. De prijzen 

worden tot en met 1936 weergegeven in vier kolommen en wel;  ** = Postfris - * = Ongebruikt met originele gom - 

 = Gebruikt en  = Op brief. Daarna nog in drie kolommen n.l. **,   en . Vanaf 1975 vervalt ook de laatste 

kolom. Zo hier en daar wordt er ook een prijs voor een complete serie vermeld. Na 1951 worden er ook varianten 

opgenomen. Tussen de landen en gebieden in vinden we soms speciale overzichten zoals bestaande en mogelijke 

enkelfrankeringen van oudere maar ook modernere brieven, of overzichten van FDC's met prijswaarderingen. 

Wat is er vernieuwd of is er nieuw in deze uitgave? Ik geef u een niet complete opsomming:  

Zweden; Een lijst met postzegelproducten die uitgegeven zijn door de Zweedse Post en het latere PostNord - Een 

lijst van Zweedse FDC's uitgevoerd met SESAM cachets.  

Noorwegen; Het hoofdstuk betreffende de Noorse zelfplakkende rolzegels is bijgewerkt - Het overzicht van de 

Noorse frankeer labels is opnieuw doorgenomen en bijgewerkt. 

IJsland; Nieuw, een verhandeling over en een overzicht van de bekende datumblokken van 4 (Facit Nr's 541 - 677) 

gedrukt door de Franse drukkerij "I'Imprimerie des Timbres-Poste et de Valeures Fiduciaires"- Het overzicht van de 

IJslandse belastingzegels is geheel herzien en verbeterd. 

Åland; De "gutterpairs" van Åland zijn opnieuw bijgewerkt. 

 

De Facit Norden is een Zweedse catalogus die het gehele Noordse 

gebied behandeld. Dus Scandinavië + Finland met gebieden. Er is al 

jarenlang een discussie gaande of Finland nu wel of niet onder de 

Scandinavische landen gerekend mag worden.  

Toen Facit enige jaren geleden besloot hun Facit Special catalogus 

op te splitsen in twee uitgaven hebben ze er voor gekozen om deze 

uitgave de "FACIT NORDEN" te noemen.  

De catalogus is bijna geheel tweetalig namelijk Zweeds en Engels. Dit 

vergroot uiteraard de toegankelijkheid voor niet Zweeds 

sprekenden. De Facit catalogi worden algemeen beschouwd als de 

meest complete en gedetailleerde catalogi voor de zegels van 

Scandinavië. 

In deze catalogus vinden we de volgende landen: Zweden, 

Denemarken, Deens West Indië, Groenland, Færøer, Noorwegen, 

IJsland, Finland en Åland. Dit is inclusief de bijbehorende gebieden, 

zoals Slesvig, Aunus en Oost-Karelië.  
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Behalve deze veranderingen vinden we natuurlijk ook alle nieuwe emissies die sinds de vorige publicatie (2020) 

verschenen zijn, nu dus bijgewerkt tot ongeveer september/oktober 2021. U ziet er is volop nieuw avontuur te 

vinden in deze publicatie. 

Ook deze uitgave is weer uitgerust met een stevige, harde kaft en een leeslint. De catalogus bevat ruim 1050 

bladzijden waar we ongeveer 10.000 meestal kleuren afbeeldingen kunnen terug vinden en waar we met pakweg 

40.000 prijsnotaties ons fijn rijk kunnen rekenen.  

Dit jaar wordt er een presentje van PostNord meegeleverd, namelijk een leuk gestempeld blok met als thema 

"brand bestrijding".  

Facit publiceert al sinds 1947 zijn diverse "Scandinavische" catalogi. In veel van de publicaties worden onderwerpen 

uitgelicht, en diepgaand besproken. Deze extra hoofdstukken worden in latere edities helaas verwijderd om ruimte 

te beiden aan nieuwe onderwerpen. Daardoor blijven de "oudere" uitgaven van belang en worden ze ook vaak door 

de verzamelaars bewaard. 

Voor de leden van de vereniging NFV SKANDINAVIË is deze catalogus met een leuke korting binnen de vereniging te 

bestellen. 

De verzamelaar die geïnteresseerd is in uitgebreidere en diepgaande informatie betreffende de oudere zegels, dus 

tot en met 1950 verwijs ik graag naar de FACIT SPECIAL CLASSIC. 
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