
Het Noorderlicht 19 maart 2021 

 

 

Henk van Meeningen 

De Facit Sverige 2021 
De Facit Sverige 2021 is weer een lust 
voor het oog en evenals de Facit Postal X 
heeft dit boekwerkje mede een harde kaft 
gekregen. Alle motieven zijn in kleur 
weergegeven. 
Heel belangrijk is natuurlijk, dat alle tek-
sten in het Engels vertaald zijn. Ook die 
van de speciale gedeelten zoals bij spoor-
weg-vrachtzegels en de postwaardestuk-
ken.  
De catalogus verschijnt om de twee jaar. 
De uitgave bevat alle uitgegeven Zweedse 
postzegels vanaf de start in 1855 tot au-
gustus 2020. De kwaliteit van het papier is 
uitstekend en alle zegels komen fris en 
helder over.  
Prijzen worden aangegeven voor zowel 
gestempelde  als ongestempelde exempla-
ren. Vanaf 1858 tot 1938 bovendien voor 
ongestempelde zegels zonder gom of met 
plakker. 

De energieke chef-redakteur Gunnar Lithén 
heeft samen met twee andere leden van de 
Cindarellavereniging ”Bältespännarna” 
opmerkelijk veel aandacht besteed aan het 
onderwerp vrachtzegels bij zowel de 
Zweedse staats- als privaatspoorweg-

maatschappijen. Niet minder dan 71 blad-
zijden met 2700 vrachtzegels  worden aan 
dit onderwerp besteed. Een wellicht niet 
zo’n vreemde keuze in een tijd waar de 
pakketpost een hoogconjunctuur  beleeft. 
Het is de eerste keer dat een dergelijke 
catalogisering en prijswaardering van dit 
onderwerp plaats heeft gevonden. 
Van de Zweedse postwaardestukken krij-
gen we een uitstekend overzicht . Meer 
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dan 60 bladzijden zijn gewijd aan dit be-
langrijk gedeelte binnen de filatelie. Niet 
eerder heb ik een betere weergave gezien 
van de Zweedse briefkaart met betaald 
antwoord. 
Vanzelfsprekend komen we ook nog over-
zichten van postzegelboekjes tegen, even-
als van jaar- en souvenirsets, maximum-
kaarten, toeristenpostzegels en fran-
keeretiketten. En nog vele andere onder-
werpen uit onze interessante filatelie. 
De catalogus  omvat deze keer 352 pagina’s 
en kost hier in Zweden ongeveer Sek. 450 + 
vrachtkosten. Adres : info@facit.se Facit 
Förlag SE 201 25 Malmö Zweden. Bestellen 
gebeurt natuurlijk het best bij Henk Burg-
man, maar wees er wel snel bij als er een 
aankondiging over catalogussen komt. 

De Facit Postal X. 
Heel lang was de uitgeverij  waar de Facit-
catalogussen  werden gedrukt,  gevestigd 
in Stockholm, maar tegenwoordig gebeurt 
dat in Malmö. Sinds een aantal jaren is het 
een goede traditie om de nieuwe Facit Pos-
tal te laten verschijnen  bij het organiseren 
van een Nordia-tentoonstelling in Zweden . 
In  september 2020 was  voor dit evene-
ment  opnieuw  Zweden en Malmö aan de 
beurt. Vanwege het coronagebeuren be-
sloot men echter de Nordia te verplaatsen  
naar december 2020. Maar toen het zover 
was mochten er slechts  50 mensen wor-
den toegelaten. De postzegeltentoonstel-
ling kreeg een verder uitstel naar een nog 
onbepaalde datum, maar de uitgave van de 
Facit Postal X ging gelukkig  gewoon door. 
Hoe weet je nu welke waarde je aan een 
Zweedse postzegel met stempel kunt ge-
ven als er miljoenen van bestaan? Normaal 
is dat onmogelijk , maar met deze catalo-
gus is het probleem op te lossen. Aanvan-
kelijk had men veel literatuur waarbij  
stempelgegevens  werden vermeld, die bij 
de diverse postdiensten en in de verschil-
lende perioden waren gebruikt. Vele ex-
pertgroepen zijn constant werkzaam om 
nieuwe veranderingen en toevoegingen 
aan te brengen. De grote verdienste van de 
samenstellers van de Facit Postal is, dat zij 
tot een samenbundeling van alle stempel-
gegevens zijn gekomen. Het resultaat is 
een weergaloos knap stempelboek.  
De catalogus begint met allerlei verklarin-
gen van postale begrippen zoals b.v. de 
kronopost , de klockarpost, de fjäderbrev , 
de  lösenbrev enz,enz. De zeer belangrijke 
porttabellen krijgen hier ook een goede 
plaats. Daarna wordt de postale documen-
tatie behandeld, gevolgd door de lokale en 
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algemene post. Hier komt men de alleroud-
ste stempels tegen.  
Zweden heeft duizenden plaatsen en dorp-
jes , welke allemaal gepresenteerd  worden 
in een catalogusgedeelte, dat uit meer dan 
200 bladzijden bestaat. Er is ook een uitste-
kend overzicht van alle stempeltypen. Het 
allerlaatste stempeltype  Nst.67  is mede 
aanwezig. We zien postombud- lantbre-
vbärar- en stoombootstempels. Een 70-tal 
bladzijden is gewijd aan spoorwegstem-
pels. We komen vaartuig- en rederij-
stempels tegen. Met  zeepoststempels zo-
als b.v. Trelleborg-Sassnitz is een aanvang 
genomen. De militaire post passeert  na-
tuurlijk ook de revue met o.a. stempels  
van operaties in verband met de Verenigde 
Naties.  De Zweedse firmaperforaties en 
postale etiketten zijn evenmin vergeten. De 
Facit Postal X is een standaardwerk en men 
koopt deze catalogus niet voor één maar 

voor vele, vele jaren. Nog één klein detail: 
op bladzijde 13, ja dertien!!  treffen we 
een epidemiebrief uit 1830 aan van Danzig 
naar Stockholm. 
 De eerste Facit Postal verscheen  in 1987 
en werd daarna om de 5 jaar gelanceerd. 
Alle teksten worden niet alleen in het 
Zweeds maar ook in het Engels geleverd.  
Voor het eerst is de Facit Postal in kleuren 
gedrukt en heeft ze een harde kaft gekre-
gen. 
De Facit Postal X heeft  624 bladzijden en 
kost hier in Zweden ongeveer 
Sek.600+vrachtkosten. Adres:  in-
fo@facit.se  Facit Förlag  SE 201 25 Malmö 
Zweden. Het allerbeste is het natuurlijk om 
dit boekwerk te  bestellen bij Henk Burg-
man, maar dan moet men zijn aankondi-
gingen wat betreft catalogussen wel altijd 
goed in de gaten houden. 


