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Ondanks de moeilijke covid-19 omstandigheden heeft men bij de redactie in Malmö niet stil gezeten en moet 

men constateren, dat de hoge kwaliteit gehandhaafd is gebleven. De ‘Classic 2022’ is weer een prachtig 

boekwerk geworden met niet minder dan 504 bladzijden, 50 pagina’s  meer dan in de laatste uitgave. De 

vertaling van alle teksten krijgen we  mede in  de Engelse taal. De mogelijkheid tot een wereldwijd gebruik ligt 

dus open. De ‘Classic 2020’ raakte dan ook uitverkocht. 

De catalogus begint met het belangrijke aangeven van de kwaliteitsnormen voor postzegels en poststukken, 

gevolgd door een mooi overzicht van proefdrukken. Een artikel, over retouretiketten en retourstempels van 

het gehele Scandinavische gebied, valt bijzonder op. 

Bij Zweden komen we een artikel tegen over het populaire Facitnummer 2 ( Vapentyp 1 fyra skilling banco ) en 

dit keer betreft het de leveranties 7-10. In Classic 2018  maakten we kennis met leverantie 11. Nieuw is ook het 

artikel over resten van  dikke en dunne kantlijnen in de marge van oudere zegels alles met prima illustraties in 

kleur. 

Bij Noorwegen zien we een fraai overzicht van de diverse scheepsstempels en stempels  die gebruikt werden 

voor de komst van de postzegel ( 1845-1854 ).Men vindt hier ook een lijst met nummerstempels op Norge nr.1. 

Bij Denemarken begint men met het aangeven wat betreft de zeldzaamheidsgraden van verzendingen naar en 

van het buitenland gedurende de periode 1851-1905. Ook worden de aantrekkelijke zegels met de 

reklamemerken weer duidelijk in het zonnetje gezet. Een artikel over de  Schleswig Plebiscitzegels zien we  ook 

nog eens terug. 

Groenland krijgt weer heel veel aandacht met name door de Pakkeportozegels en een uitgebreide stempellijst. 

Nieuw is het gedeelte over de opmerkelijke geschiedenis van de uitgave ‘Danmark Befriet’ in 1945. 

Bij IJsland  zien we een nieuw vervolg met betrekking tot  de Militaire Post tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Naast het Britse gedeelte is er nu ook een fraaie aanvulling  over de postgeschiedenis van de Amerikaanse 

troepen gedurende die periode. 

Bij Finland keert een prima overzicht terug van Finse zegels op verzendingen binnen het eigen land en naar de 

gehele wereld. Nieuw is hier wat aandacht voor de stadspost van Helsingfors en Tammerfors. 

Als men in deze laatste twee moeilijke jaren een zo prachtig boekwerk tot stand kan brengen moet men van 

goede filatelistische huize komen. Hoofdredacteur Gunnar Lithén en zijn vele medewerkers verdienen dan ook 

alle lof. Hier in Zweden is de prijs voor de Classic Sek.500. Henk Burgman geeft U zeker graag verdere 

informatie over de aanschaf. 

 

De aandachtige lezer is het wellicht opgevallen, dat de 

bespreking van de Facit-catalogi al die jaren niet gebeurde 

door Henk Burgman, maar door Henk van Meeningen. Na 

vele jaren recenseren vindt Henk het nu tijd worden, op 93-

jarige leeftijd, dit klusje over te dragen aan Henk Burgman. 

Hij is wel van voornemens zo af en toe een bijdrage te 

leveren vanuit Zweden, waar hij al jaren woont.  

Met diep respect zeg ik dank aan Henk. (Ton Steenbakkers) 

Toen de inhoud van de ‘Facit Special’ te omvangrijk was 

geworden besloot men in 2016 over te gaan tot een uitgave 

in twee delen. Enerzijds verscheen de ‘Classic Special’ voor 

de zegels van Scandinavië tot 1951 en daarnaast kwam de 

‘Facit Norden’ waar het zwaartepunt lag op de zegels na 

1950. De ‘Facit Classic 2022’ is nu de vijfde  in de nieuwe 

reeks.  

 


