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Behalve de gewone frankeerzegels vinden we een uitgebreid overzicht van de vele Kerstzegels die 
sinds 1908 worden uitgegeven. Uiteraard komen de postzegelboekjes, automaat- én loketboekjes 
uitgebreid aan bod, evenals de diverse FRAMA  en andere automaatstroken. We vinden de Bus-
pakket- en de militaire zegels alsmede de diverse uitgiften van de “vrije gebieden” zoals AUNUS, 
Noord Ingermanland, Karelia en Oost Karelia. Ook de stadspostzegels en postwaardestukken van 
Helsinki en Tampere vinden we terug. Een uitgebreide catalogisering van scheepspost- en treinzegels 
ontbreekt niet evenals de Russische zegels gebruikt in Finland.  
 
Een apart hoofdstuk voor de postwaardestukken (waaronder briefkaarten en Aerogrammen) en een 
opsomming van de meest belangrijke posttarieven samen met een hoofdstuk mbt speciale 
afstempelingen sluiten het geheel af. Oh Ja !! Niet vergeten dat ook de postzegels etc. van Åland hun 
wel verdiende plek in dit boekwerk hebben gekregen alsmede een kort overzicht van de Finse 
prefilatelistische periode en klassieke stempels. 
 
Ik had een aantal catalogi meegenomen en heb er nog een paar bijbesteld. Misschien heb ik er nog 
een of twee liggen als u dit leest. Mocht u interesse hebben weet u mij te vinden. 
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Zich elk respecterende catalogus uitgever voelt zich 
verplicht om eens in de zoveel jaar een Speciaal 
catalogus uit te geven. Zo ook de uitgever van de 
bekende Finse NORMA catalogi. En daar is niets mis 
mee zolang het gebodene het geld maar waard is. Het 
is al weer een tijdje geleden dat ik een NORMA in 
handen heb gehad maar het uiterlijke van de catalogus 
zag er vertrouwd uit en toen ik het opensloeg had ik zo 
het gevoel van “ja daar is ie weer”…… 
 
De laatste Special was al weer in 2002 en de daarin 
voorkomende speciale hoofdstukken zijn wederom in 
deze uitgave opgenomen. Sommigen zijn opnieuw 
bewerkt en sommigen alleen maar aangevuld. Zoals 
het een Special betaamt vinden we vele extra 
hoofdstukken waarin er wat dieper op sommige 
aspecten van de Finse filatelie  wordt ingegaan.  
 

 


