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De waarderingen worden in twee kolommen weergegeven. De klassieke uitgaven, tot en met 1882, voor 
ongebruikt en gestempeld, daarna voor postfris en gestempeld. De afbeeldingen van de zegels zijn 
scherp en in kleur. 
Een leuk extraatje vinden we op het eind: een overzicht met waarderingen voor de euromunten 
uitgegeven door de diverse eurolanden. 

Een nieuwe toegevoegde waarde is het begin van een serie waarin een levensloop van diverse grote, 
bekende Finse verzamelaars wordt toegelicht, echt interessant! LAPE begint deze serie met de veel te 
vroeg overleden Heikki Pahlman. Behalve verzamelaar van Finse prefilatelie. Zijn verzameling Finland 
1558-1856 was, en is nog steeds, wereldberoemd en spraakmakend. Behalve verzamelaar was hij ook 
een bekend jurylid. 

Om nog even terug te keren naar het begin waarin ik dit een “eenvoudig” boekje noemde. Echter de 
inhoud is niet zo eenvoudig. Ondanks dat het geheel in de Finse taal is gezet, is het geheel duidelijk 
opgezet. Door de vele extra afbeeldingen van de diverse type zegels en andere verduidelijkingen plus de 
aanwezigheid van redelijk veel uitleg in het Zweeds en Engels, is het voor de verzamelaar die iets verder 
wil in de Finse filatelie, een buitengewoon aardige catalogus die mede door zijn gunstige prijs een aan te 
raden aanschaf is. 
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Ook in Finland is de nieuwe catalogus van LAPE weer 

verschenen. Dit jaar is, na het verschijnen van een 

dikke en uitgebreide speciale LAPE in 2009, het weer 

de beurt aan de kleine en eenvoudige uitgave. 

Deze eenvoudige uitgave is echter minder eenvoudig 

dan menigeen denkt. Met ruim 350 bladzijden is dit 

niet echt een kleine catalogus. In dit zeer kleurrijke 

boekwerk vinden we alle zegels van Finland, Åland 

en Estland. Niet alleen de gewone postzegels maar 

ook de persoonlijke zegels, een in Finland zéér 

uitgebreid verzamelgebied met vele mogelijkheden, 

de bus/pakket-  en veldpostzegels, postzegelboekjes 

en de automaatstroken plus de kerstzegels. Verder 

vinden we de uitgiften van de diverse Finse gebieden 

zoals Karelië en  Oost-Karelië, alsmede Aunus en 

Noord-Ingermanland. 
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