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Alle tot op heden bekende informatie wordt in dit boek samengebracht en behandeld. Voorafgaande 
aan de behandeling van de individuele zegels, worden algemene zaken zoals de verschillende 
druktechnieken, typen, verschijningsvormen, afwijkingen en velrandbijzonderheden doorgenomen. 
Elk zegel, te beginnen met de 0,10 mark (01.04.1978) en eindigend met het 50 mark (30.08.1989), wordt 
diepgaand behandeld. De gebruikte papiersoorten, drukbijzonderheden, drukdata en wat al niet meer 
worden vermeld, uitgelegd en afgebeeld. Per zegel zijn de afbeeldingen zeer duidelijk en wordt, waar 
mogelijk, ook een gelopen stuk met het betreffende zegel getoond. Een boek waarin voor de serieuze 
verzamelaar zéér veel informatie verborgen is. Uiteraard is deze informatie zéér zeker welkom maar 
zoals het woord ‘verborgen’ al aangeeft is deze info moeilijk te bereiken voor hen die de Finse taal niet 
machtig zijn. Het boek is namelijk in zijn geheel, op een drie en een halve pagina Engelse “summary” na, 
in het Fins gesteld. 
Desondanks wil ik u op dit boek attenderen. Want dankzij de vele afbeeldingen denk ik dat de 
geïnteresseerde verzamelaar hier wel wat meer uit kan halen dan de doorsnee catalogus aangeeft. 

Mocht u dit boekje aan willen schaffen laat het mij dan weten. Waarschijnlijk kan ik korting krijgen. 
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Iedere Finland verzamelaar kent de verschillende 

langlopend frankeerseries waarbij vele waarden 

werden uitgegeven. De zegels hadden allemaal de 

Finse leeuw als afbeelding. Sinds de eerste 

leeuwtype zegels uitgegeven vanaf 1917 kregen deze 

zegels de benaming m/17, m/30, m/54 en m/75 

waarbij het cijfer het jaartal van de eerste uitgifte 

aangaf. Bij deze zegels werden vaak aanvullende 

waarden uitgegeven die niet het leeuwtype van dat 

moment als afbeelding hadden maar geheel andere 

afbeeldingen. Ook deze zegels bleven jaren 

achtereen verkrijgbaar. Soms werden dezelfde zegels 

meerdere malen met andere frankeerwaarden 

opnieuw uitgegeven. Door de lange looptijd en de 

vele nieuwe drukken en type afwijkingen zijn deze 

zegels zeer in trek bij verzamelaars die zich in meer 

of mindere mate hierin gingen specialiseren. Over 

deze langlopende frankeerzegels zijn vele artikelen 

geschreven in diverse tijdschriften etc. 
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