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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

Moeite met kleine lettertjes?
Mocht u op uw computer de woorden en zinnen van een website niet zo goed kunnen lezen druk dan de
gewoon de crtl-knop in en dan scrollen met de muis, dan worden de letters groter!

=-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==Veiling 206 staat online!
U kunt weer grasduinen. Ditmaal 1300 kavels. Veel plezier. Uw biedingen moeten op zaterdag 24 april vóór
24.59 uur binnen zijn. Bieden kan alleen per e-mail (henk.burgman3@gmail.com) (LET OP!! GEBRUIK
ALLEEN DIT E-MAILADRES!!!!) of per snailmail = per post = per brief of kaart, schriftelijk dus; geadresseerd
aan: Henk P. Burgman - Spechtstraat 70 - NL-1021 VW Amsterdam - Nederland.
Wij trachten een groot aantal afbeeldingen van kavels op de website te plaatsen. Eventuele verzoeken om
extra scans van kavels zullen zo veel mogelijk, waar uitvoerbaar en praktisch, gehonoreerd worden.
=-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==Norsk Posthistorisk Selskap // Budstikka.
Op de site van het Noors Posthistorische Gezelschap is het mogelijk om een flink aantal artikelen te lezen.
Ook een flink aantal afleveringen van hun blad "BUDSTIKKA" zijn te downloaden!
https://www.posthistorisk.no/
=-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==De nieuwe NORGESKATALOGEN POSTAL III
Zo juist is deze catalogus verschenen. Meer informatie betreffende de inhoud vindt u op:
https://www.oslofilatelistklubb.no/2021/02/postal-iii-kan-na-bestilles/
Heeft u interesse? Laat het mij dan z.s.m. weten dan kan ik in onderhandeling gaan om korting te verkrijgen.

FACIT SPECIAL CLASSIC komt half april uit.
De FACIT Special Classic 2022 bevat meer dan 500 pagina's, in hardcover en met een leeslint. De catalogus
bevat alle postzegels van de Scandinavische landen in kleur, met variëteiten, tot 1951. Er is veel verbeterd
en aangepast. Sommige onderwerpen zijn uitgediept en er zijn nieuw onderwerpen toegevoegd.
Winkelprijs in Zweden is SEK 500,-. Hieronder de Facit informatie zoals op hun website staat aangegeven.
 Article on Return labels and handstamps for undeliverable items to the Nordic countries.
 Updates of Swedish proofs, forgeries etc.
 Article on 4 Skilling Banco, printing 7-10.
 Article on Broad and thin Margin Lines.
 Update of Swedish covers.
 Coil stamps now follow the SFF classifications.
 Colour strengths of stamps have been added.
 Lots of new varieties have been added from Oscar II until Coil stamps.
 Lots of prices for "extra fine quality" have been added.
 Updates of Landstorm I, II and III.
 Updates of the Danish ”Advertising label pairs. Se-tenant”.
 Updates of Greenlandic cancellations and ”avane” cancellations.
 Article about the issue ”Danmark Befriet”.
 Icelandic cancellations have been updated.
 Extensive updates of American and British Military Mail in Iceland during World War II.
 Updates of ”Í GILDI ’02-’03” and postal stationery.
 Icelandic Payment tax stamps have been updated.
 New section on Icelandic Savings stamps.
 New section on Helsinki City Post and Tampere City Post.
 Ringström’s Museum for Philately presents the mounted collection of Tampere Local Post
Ook hier geldt: Heeft u interesse? Laat het mij dan z.s.m. weten dan kan ik in onderhandeling gaan om
korting te verkrijgen.

Groet
Henk P. Burgman
Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
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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.

