
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 EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 

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

INHOUD: 

 Schriftelijke biedingen 

 Twee nieuw en zéér interessante links! 

 De nieuwe Facit SVERIGE catalogus. 

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

Schriftelijke biedingen 

Vandaag loopt de termijn voor schriftelijke biedingen af. Dus mochten er voor u interessante items op de 

veiling zijn ingebracht en u kunt zaterdag a.s. (8 december) niet op de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn dan 

kunt u vandaag nog uw biedingen aan mij doorgeven. 

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

Twee nieuwe en zéér interessante links! 

Hierbij twee interessante links voor verzamelaars van de Deense klassieke zegels en variantenverzamelaars. Ze 

zijn soms niet echt makkelijk te bekijken en te downloaden. Ik heb de gebruiksaanwijzingen er bij gezet. 

https://stamp.porsgaard-larsen.com/  

Een prachtige site voor variantenliefhebbers van zegels uit DK e. a. Scandinavische landen. Site oogt op het 

eerste gezicht wat warrig.  

 

Je komt het snelst bij alle bekende varianten van een zegel als volgt: 

Linksboven op de knop Landen drukken.  

Vervolgens op de vlag van DK klikken, dan zie je links een ruwe index. 

Klik op boekdrukzegels. Dan kom je op een scherm met o.a. jaarindex en doorscrollend naar beneden een 

overzicht met foto’s van zegels. 

Klik op de zegel waarvan je de varianten zoekt. Dan verschijnen alle tot nu toe geregistreerde varianten, uit 

zowel postzegelcatalogi als verkoopcatalogi en digitale verkoopsites. Ook vele variantenliefhebbers sturen 

varianten in, die door een moderator worden beoordeeld. Zijn er drie inzenders met dezelfde variant dan 

wordt deze variant geregistreerd.  

http://www.nfvskandinavie.com/
https://stamp.porsgaard-larsen.com/


Ik raadpleeg de site al een jaar of zo. Je kunt overigens ook op diverse andere manieren op deze site navigeren. 

O.a. naar catalogi en artikelen uit NFT en andere tijdschriften, die je vaak ook nog eens kunt downloaden.... :   

De tweede is een beetje bewerkelijk en je moet het systeem even door hebben, maar dan heb je ook wel wat. 

Alles gaat via de toetsen op je toetsenbord. Lees goed de begintekst. Het is in het Deens. U moet deze twee 

bestanden downloaden en bij elkaar opslaan 

http://tofarvet.dk/diverse/tofdata/TOF_707/TOF707.EXE 

http://tofarvet.dk/diverse/tofdata/TOF_707/TOF707.DAT 

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

De nieuwe Facit SVERIGE catalogus. 

De nieuwe Zweden catalogus van FACIT is afgelopen week uitgekomen. Het is een zéér uitgebreide en 

interessante uitgave geworden. Hieronder een Engelse samenvatting zoals door de uitgever vrij gegeven is. 

ÉÉN PROBLEEM : IK MOET MINIMAAL 5 EXEMPLAREN BESTELLEN OM KORTING TE KRIJGEN.  

Mocht u interesse hebben dan hoor ik het graag zo snel mogelijk. Misschien heb ik ze dan zaterdag 8 december 

al bij me in Amersfoort. 

-=-=-=-= 

FACIT Sverige 2019 is no less than 392 pages and consequently the “thickest” FACIT Sweden catalogue so far. It 

is a nice catalogue and is as usual printed on 90 grams paper and the weight is below 1 kg.  The catalogue is 

written in Swedish but with most parts in English as well. Apart from being updated with the latest published 

stamps up to 23 August 2018, you will also find:  

 NEW: A list of stamps that cannot be soaked off using water. 

 Tourist Postage Labels and Newspaper Stamps. 

 First Day Covers, booklets and self-adhesive stamps in covers. 

 NEW: For the first time a cataloguing and pricing of the Swedish Event Poster Stamps from 1874 

through 1925 is presented. 

 NEW: All published (549) Thematic Sheets up to 23 August 2018 are now pictured and complemented 

with a compiled price list. 

 As a continuation of the images of the Official Maximum Cards in FACIT Sverige 2017, you will find the 

remaining ones here (MK551-MK581) along with a price list for these. MK581 is the last one issued. 

 The Swedish private local post is updated with all the latest issues. Now also translated into English. 

 Updated membership roster for the Swedish Stamp Dealers Association. 

The recommended retail price is SEK 350 including VAT. 

-=-=-=-=- 

 

 

http://tofarvet.dk/diverse/tofdata/TOF_706/TOF706.EXE
http://tofarvet.dk/diverse/tofdata/TOF_706/TOF706.DAT


 

Hopelijk zie ik velen van u op 8 december in Amersfoort!! 

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/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

