
Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor 

hebben opgegeven. Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn 

excuses. Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan 

zal ik u uit deze lijst verwijderen. 

Kent u leden die geen nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of informeer mij 

omtrent hun e-mail adres. Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV 

SKANDINAVIË.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN 

MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEILINGLIJST 199 

Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft staat de veilinglijst op de site. Ditmaal een extra grote veiling 

met zéér veel leuk snuffel materiaal. 

Mocht u, onverhoopt, verhinderd zijn om op 8 juni naar Amersfoort te komen, kunt altijd uw 

biedingen schriftelijk of per e-mail insturen. Doe dat wel vóór 1 juni s.v.p. 

De september veiling zal de 200ste veiling zijn. Een leuke en mooie mijlpaal lijkt mij. Dus misschien 

tijd om iets aparts te doen. Ik heb voor een aantal landen de toezegging tot het inleveren/opnemen 

van nieuw en niet eerder ingebracht materiaal, waaronder mooi en apart spul. Heeft u nog goed 

en/of bijzonder materiaal van o.a. Zweden, Noorwegen en Finland, dan houd ik mij aanbevolen. 

Misschien heeft u nog ideeën om deze veiling tot een bijzondere veiling te verheffen? Ik hoor graag 

van u !!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verslag GALV 02-04-2019 

Het verslag van de GALV gehouden op 02-04-2019 tijdens de bijeenkomst in Amersfoort staat op de 

website. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

FACIT SPECIAL CLASSIC 2019 = 2020 geworden 

De verschijningsdatum van de langverwachte Facit Special Classic is eindelijk bekend. Ook de details 

betreffende de inhoud en vernieuwingen zijn binnen. Zie hieronder de Engelse aankondiging: 

 

Facit Special Classic 2020 is 480 pages, almost 100 pages more than the previous edition. It is in hard-

cover for the first time, but the weight is still below 1 kilogram! The catalogue features all stamps of 

the Nordic countries in colour, with varieties, until 1951. 

In this edition the following has been added or changed: 

• Remaining number of unused stamps 1855-1877. 

• Revised classification of the black Stockholm local stamps: F6A and F6B. 

• Article on Gustaf V in medallion, definition of ”sharply misplaced surcharge” on provisionals  

              F97-F104. 

• Gustaf V in medallion, list of plate numbers, semaphore lines and semaphore strokes. 

• Updates and additions of watermarks and varieties F50-F104. 

• Modified shade descriptions for Oscar II, F54 and F59.  

• Article about the work with shade classification of the Three Crowns issue F284-F317,  

              illustrated with a colour image for each shade!     

• Denmark, advertising label pairs section revised. 

• Slesvig, specialized article on the 1920 Schleswig Plebiscite stamps. 

• New section “Greenlandic cancellations”, 1938-1984. 

• Iceland, reuse periods for crown and ink cancellations. 

• Iceland, additions to 2013 article on ”Í Gildi ’02-’03" overprints. 

• Finnish stamps on covers, revised. 

The recommended retail price is SEK 450 incl. VAT. 

 

U ziet dat de winkelprijs op 450 SEK is gezet, dat is aanmerkelijk meer dan de voorgaande (2018) 

editie, maar er zit veel aantrekkelijk nieuws in én voor het eerst een Facit met harde kaft. Het zal wel 

met de tijdsgeest te maken hebben. 

De portokosten (ZW-NL) zullen van belang zijn voor de uiteindelijke prijs. De prijs voor de leden zal 

ongeveer € 44 bedragen als het afgehaald word. Verstuurd binnen NL zal het ongeveer € 51 zijn. U 

kunt deze uitgave bestellen door voornoemde bedragen z.s.m. over te maken op - 

NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam, onder vermelding van het gewenste.  

Een eventueel verschil zal op een later tijdstip verrekend worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aanvulling IJslands tarievenboek 

 

Heeft u de laatste editie (2018) van Brian Flack's Iceland Postal Rates 1870 - 2009 in uw boekenkast 

staan en u wilt graag up to date blijven? Stuur mij dan even een mailtje, dan kan ik u de aanvullingen 

toesturen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Contactdag met de Thematische vereniging? 

 

Ons lid Koos Fase, tevens evenementen aanjager bij de NFT, de thematische vereniging, is van plan 

om een contactdag (misschien in november?) te organiseren voor leden van de NFT en NFV 

Skandinavië. Op deze dag zal o.a. een lezing over Vikingen gehouden worden. Mocht men daar in 

geïnteresseerd zijn, dan hoor ik dat graag van u. Uiteraard kunt u ook Koos zelf benaderen met 

ideeën en/of suggesties. (koos.fase@silver-lightning.net) 

 

Dat was het voor deze keer. 

 

Groet 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner and auctioneer  

of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.com 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.com voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

================================================================================= 

 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH PROJECT!! 

IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR YOUTH PROJECT. 

http://www.nfvskandinavie.com/

