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In een voorwoord wordt men vreugde vermeld dat de ” Lilla Facit ” ook internationaal sterk in trek is. 

Eén van de aanleidingen hiervoor is de omvattende avdeling Lokalpost. Men veronderstelt  dat de 

belangstelling hiervoor in het buitenland zelfs groter is dan in Zweden. Daarom heeft men dan ook 

heel veel van de begeleidende tekst in het Engels vertaald. 

Nieuw is het vermelden van zegels, die niet afgeweekt kunnen worden. Het aantal  is nog gering 

omdat de Zweedse Post  daar  pas in augustus 2017 mee begonnen  is. 

Voor het eerst zien we in de ”Kleine Facit” ook  een gedeelte   met Zweedse Evenementszegels uit de 

periode 1874-1925. Er zijn niet minder dan 37 bladzijden aan gewijd. Het een en ander is tot stand 

gekomen dank zij  een goede samenwerking met de Zweedse Cindarellavereniging  

”Bältespännarna”. Dit gedeelte is een prima aanwinst voor de catalogus. 

Natuurlijk komen we ook de ovezichten van postzegelboekjes , jaar- en souveniersets en vele andere 

zaken tegen. De Facit Sverige is voor de Zwedenverzamelaar  een juweeltje om te bezitten. Verdere 

Informatie krijgt U graag van Henk Burgman. 

 

Henk van Meeningen 

De Facit Sverige 2019 is een feest aan de buitenkant en 

een feest om hem te openen en door te bladeren. De 

catalogus verschijnt om de twee jaar en omvat dit jaar 

392 pagina’s en is daarmee nu de meest uitgebreide Facit 

Sverige ooit. De catalogus bevat alle uitgegeven Zweedse 

postzegels   vanaf de start in 1855 tot 2019. De kwaliteit 

van het papier is uitstekend en alle zegels komen fris en 

helder over. Prijzen worden aangegeven voor zowel  

gestempelde als ongestempelde zegels en alle motieven  

zijn in kleur afgebeeld. 

De energieke chefredakteur Gunnar Lithén,  die in 2017 

een prachtig overzicht van alle maximumkaarten gaf,  

heeft voor de Facit Zweden 2019  wedrom een  prestatie 

geleverd door het opnemen van 459 motivblad. In 1991 

was de Zweedse Post  met deze thematische bladen 

begonnen. Dat er voldoende belangstelling voor is bleek 

duidelijk  toen de emissie van november 2018 met zegels 

over Jenny Nyström binnen enkele weken uitverkocht 

was. 

 

 


