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De zegels werden uitgegeven tussen 1875 en 1884. Ze werden gedrukt in verschillende formaten op 
verschillende soorten papier met diverse perforaties en kleuren door twee drukkerijen. Al deze 
verschillen zijn door de bekende Finlandexpert Herbert Oesch aan het papier toevertrouwd en door 
Kauko I. Aro vertaald in het Engels. De publicatie bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft in 108 pagina’s met 
diverse foto’s de omschrijvingen van de diverse drukken. Ook wordt er ingegaan op de vele vervalsingen 
en hun kenmerken. De kleuren variëteiten en de afleveringsdata komen ook uitgebreid aan bod. In deel 2 
zijn op 450 bladzijden diverse tabellen afgedrukt met onder andere de gegevens over de plaatsen en 
kantoren en de data plus aantallenen types zegels die aan de onderscheiden kantoren werden geleverd. 
Ook de afbeeldingen van de door deze kantoren gebruikte stempels zijn haarfijn afgebeeld. 
 
Deel 1 kost US$ 40.-, deel 2 US$ 50.-. Bij bestelling van beide delen samen wordt US$ 85,- inclusief porto 
in rekening gebracht. Leden van de SPF krijgen korting. De boeken zijn te bestellen bij Scandinavian 
Philatelic Foundation, box 6716, Thousand Oaks CA 91359, USA. 

 
The Color and Printing Identification of the 1875 Issues. -A New Approach- 
 
Schrijver: H. Oesch 
Taal: Engels 
Bladzijden: 108 + 450 
Illustraties: Zwart/wit 
 
Deel 1: verlijmd 25,5 x 18 cm. Deel II Gebonden, 29 x 21 cm. 
 
ISBN: 0-936493-15-1 // 0-936493-16-X (2 delen, 0-936493-17-8 
 
Uitgever: Scandinavian Philatelic FoundationPrijs:  
40.- + 50.- of 85.- US $ voor de twee delen samen. 
 
 
LET OP: Niet meer op voorraad - Is alleen nog 2e hands verkrijgbaar 

In het oktobernummer (1994) van Het Noorderlicht besprak 
ik een publicatie van de Amerikaanse Scandinavian 
Philatelic Foundation (SPF), namelijk de Engelse vertaling 
van een belangrijk deel van de AFA-Speciaal 1981-1982. 
Onlangs heeft deze foundation nieuw vertaalwerk 
gepubliceerd. Het gaat hier om het in 1986 in het Fins 
verschenen boek over de Finse uitgiften uit 1875 
(Facitnummers 11 tot en met 19). 
 
Dank zij deze vertaling is deze emissie ook voor de niet Fins 
lezende verzamelaar een stuk toegankelijker geworden. De 
titel luidt: The Color and Printing Identification of the 1875 
Issues, met als ondertitel: A New Approach. Dit laatste heeft 
betrekking op de verbeteringen en aanpassingen die in de 
loop van de jaren toegevoegd zijn ten opzichte van het in 
1986 uitgegeven oorspronkelijke boek. 

 
 

 


