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De Zweden zijn lokaalpatriotten en daarom zijn  er weer tientallen bladzijden  gewijd aan de 

”Lokalpost ”. Prima voor de thuismarkt maar ik betwijfel of de buitenlandse gebruikers  daar zo 

gelukkig mee zijn. Wellicht iets  voor de redactie om over na te denken. 

Natuurlijk komen we ook de overzichten van F.D.C.’s ,.postzegelboekjes, jaar-en souvenirsets en 

vele andere zaken tegen. 

 Wat de prijsnoteringen betreft moet  naar mijn mening veel aandacht uitgaan naar de 

ontwikkelingen  van de laatste 20 jaren. Het sterk veranderde uitgiftebeleid heeft gemaakt, dat 

vele uitgiften moeilijk te verkrijgen zijn.  In dit korte bestek zal ik hier niet nader op ingaan maar in 

het volgende nummer van het Noorderlicht kom ik hier graag uitgebreid op terug. 

Niet alle overzichten verschijnen  automatisch opnieuw.  De vignetten van Svenska Flaggans Dag  

zagen we alleen in Facit Sverige 2015. 

De Facit Sverige 2017 is een juwweeltje om te bezitten. Word warm aanbevolen en kost in Zweden 

Sek.300. De altijd ijverige Henk Burgman zal U graag verder inlichten over de koop van deze 

catalogus. 

Een prettige verrassing is het om op de frontpagina van de 

Facit Sverige 2017, die half april is verschenen, we een 

afbeelding zien van de zegel met het noorderlicht, welke in 

december 2016 in Zweden werd uitgegeven. Deze zegel 

stond mede op de voorpagina van ons  

Noorderlichtnummer van maart. 

Deze zeer fraaie en handige  Facitcatalogus verschijnt om 

de twee jaar en omvat 352 pagina’s en toont alle zegels van 

de start in 1855 tot 2017. De kwaliteit van het papier is 

uitstekend en alle zegels komen fris en helder over. 

Bij deze uitgave is veel ruimte  vrij gemaakt voor de 

maximumkaarten, welke sinds 1981 door de Zweedse Post 

zijn uitgegeven. Het is een feest om alle  afbeeldingen van 

de 550 kaarten, die tot nu toe  zijn verschenen te bekijken. 

Chefredakteur Gunnar Lithén die in Zweden  als een 

respektvol filatelist is heeft kosten nog moeite gespaard om 

de schijnwerper op dit levendige deel van onze hobby te 

laten schijnen. 
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