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Dit zijn, voor zover ik begrijp, wel resultaten van hun eigen veiling. De gedacht daarachter is dat het de 
verzamelaar een overzicht geeft van de werkelijke waarde die topstukken behalen. De gebruikte 
illustraties zijn in kleur en goed gedetailleerd. De prijzen zijn bij de klassieke uitgaven in 4 kolommen 
weergegeven en vanaf 1875 in 2 kolommen. Eerst, 1875/1882 voor ongebruikt en gebruikt en bij de 
latere uitgaven voor postfris en gebruikt. En ook hier worden de FDC prijzen vermeld. Het onderscheid 
tussen de diverse typen en/of bijzonderheden wordt ook in deze uitgave duidelijk weergegeven door 
bijvoorbeeld verhelderende uitvergrotingen. Deze catalogus is ruim opgezet en is ook drietalig 
uitgevoerd, Fins, Zweeds en Engels. Hierin zijn ze niet geheel consequent geweest. Bij sommige 
onderwerpen vinden we alleen een Finse en een Zweedse uitleg en soms, maar soms ook niet, met 
een zéér beknopte Engelse samenvatting. Dat had beter gekund vind ik. Maar laten we dat maar als 
een persoonlijke bemerking opvoeren. Voor de helderheid of gebruiksgemak zijn de bladzijden per 
hoofdstuk aan de buitenrand door middel van een kleurenrand gemarkeerd. Elk hoofdstuk/onderdeel 
heeft dus zijn eigen kleur. Hierdoor kan je in een keer op het goede gedeelte de catalogus openslaan. 
Het is net als vorig jaar met een harde kaft en een leeslint uitgevoerd. Hierdoor wordt het in de 
binnenzak meenemen wat lastiger. Echter een bruikbare catalogus is en blijft het. Portokosten van uit 
Finland zijn evenals in andere Noord Europese landen behoorlijk hoog maar bij meerdere bestellingen 
kan ik korting krijgen en eventueel wat aan de portokosten doen. 
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Ook dit jaar is er een "Pikku" of “kleine” LAPE uitgave 
gekomen. Het is, als ik me niet vergis  alweer de 81e 
uitgave van deze bekende Finse catalogus. Voor een 
"iso" "grote" of speciale catalogus moeten we nog 
écht even wachtten. Ik heb begrepen dat deze 
gepland staat voor eind 2019. In deze editie vinden 
we naast de gewone postzegels uiteraard ook de 
velpost,- buspakket-, en automaat stroken en zegels. 
Verder zijn er aparte hoofdstukken voor de Finse 
kerstzegels, de persoonlijke zegels, de 
postzegelboekjes evenals de jaarsets en 
maximumkaarten. Verder vinden we de uitgaven van 
de Finse gebieden (Aunus - Noord Ingermanland 
Karelië en Oost Karelië) + Åland. Het hoofdstuk met 
de zegels van Denemarken is verdwenen. Hiervoor in 
de plaats is er een beknopte  opsomming van IJsland 
(tot en met 1948) gekomen en een opsomming van 
Finse munten en bankbiljetten gevolgd door een 
overzicht van veilingopbrengsten van betere stukken 
uit het afgelopen jaar. 

 

 


