Pressrelease

FACIT Förlags AB presenterar FACIT Postal IX
Sex år efter senaste katalogen lanserar vi nu FACIT Postal IX, den oumbärliga katalogen för alla
samlare av svensk posthistoria och ortstämplar. I denna utgåva har det gjorts prisjusteringar samt
uppdateringar av nyupptäckta datum och stämplar i alla avsnitt. Det har även tillkommit större nyheter
som vi återkommer till längre ner.
”Det har varit ett exceptionellt år i företagets historia med hela fyra katalogutgivningar […] och därtill
var två av dessa helt nya produkter, Facit Special Classic 2016 & Facit Norden 2016.” säger LarsOlow Carlsson, VD för FACIT Förlags AB. ”Även om Facit Postal IX inte är en ny produkt för oss så
har det skett en så stor både bearbetning och omarbetning av katalogen att det nästan känns som en
nyskapelse!”
I Facit Postal IX (560 sidor) har, förutom tidigare nämnda uppdateringar, även portotaxor för brev
uppdaterats fram till 2015, en ny kolumn skapats för normalstämpeltyp (Nst) 64, de fyrkantiga
lantbrevbärarstämplarna utökats med de rektangulära stämplarna och de kvadratiska har avsevärt
kompletterats, den moderna lantbrevbäringens stämplar blivit rejält uppdaterad, ångbåtsposten blivit
omarbetad med specifikation av fartygens namn på rutterna, påbörjats en katalogisering av fartygs-,
rederi- och ruttstämplar, Malmö Post-stämplar blivit tillagda, postala etiketter avseende REK- och
ASS-etiketter blivit reviderade, etiketter för utdelning av lördagspost blivit införd samt
baklängesregistret blivit helt omarbetat.
”Aldrig tidigare har så många samlare bidragit med så mycket nya uppgifter som har kunnat
komplettera katalogen.” säger Gunnar Lithén, Chefredaktör för FACIT Förlags AB. Det är en otrolig
arbetsinsats och kunskapsbank som ligger bakom detta verk. Därför är det viktigt för katalogens
fortsatta utveckling att man hör av sig till FACIT Förlags AB med fler uppgifter och nyupptäckter,
kompletterande årtal och datum samt felande stämpeltyper.
För ytterligare information besök www.FACIT.se eller kontakta chefredaktör Gunnar Lithén. För
högupplöst bildmaterial vänligen besök http://facit.se/press_sv.html.
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