
De perfins van Skandinavië 
 
(R.J. Slim, uit: Perfinpost, november 1988) 
 
De perfins van Skandinavië worden steeds meer verzameld, zeker ook bij onze leden als tweede 
verzamelgebied naast de Nederlandse perfins. 
Wat betreft Denemarken is er op een vrij gemakkelijke manier een lijst van de Deense perfins aan te 
schaffen. Deze lijst wordt regelmatig door Peter Engelbrecht aangevuld en deze aanvullingen worden 
dan gepubliceerd in het blad Perfinisten. In de Perfinisten no. 12 en 13 wordt zelfs een uitgebreide 
studie gemaakt van de perfins van de Landsmansbank. Echt iets voor de specialisten! 
 
Ook van Zweden is en zeer goede lijst aanwezig samengesteld door Bergman, Lagerwall en 
Swenson. Voor zover mijn informaties gaan zijn er na het verschijnen van deze lijst nog geen nieuwe 
perfins gemeld; temeer een bewijs dat het hier gaat om een goed boekwerkje. 
Noorwegen en Finland komen er echter wat bekaaid af en als tegemoetkoming aan de vele 
verzamelaars drukken wij in dit nummer de lijst van Finland af met de bijbehorende gegevens.  
In het volgende nummer van de Perfinpost zullen wij dan de lijst van Noorwegen publiceren. 
 
De perfins van Finland zijn over het algemeen wat moeilijker te krijgen, deels door de schaarsheid en 
deels door het klein aantal firma's dat perforators heeft gebruikt. De heer Maxa heeft reeds over de 
Finse perfins het een en ander gepubliceerd en is erin geslaagd van de meeste perfins te achterhalen 
door welke firma's deze zijn gebruikt. 
 
Afbeeldingen en toelichting vindt u hieronder. 
 

 
 



De perfins van Finland 
 
1 ASEA       Helsinki  Allmanna Svenska 
 10  10  10  10                 Elektriska A.B. 
 
2 F & Co         Tampere  Finleyson & Comp. , 
      8  13  10  6 
 
3     FORD             Helsinki      Oy Ford Ab., 
      8  10  12  11 
 
4    J.G.W.          Turku          John Gustav Wikestrom, 
      10.14.22 
 
5  K.B.                Hanko         Karl Bostrom,  
       16.19. 
 
6  N            Helsinki       Ab. Notraco Oy, 
     20 
 
7   S.                  Turku            Sampo 
      13. 
 
8  TKT       Helsinki         Teollisuudenharjoittajinen Keskinainen Tapaturmankuutusyhtijo 
     7 10 7                                          
                                               
9  V          Turku             Verdani 
     19 
 
10   V.E.                Helsinki           Viktor Ek Oy, 
      13.15. 
 
11  W                         ?                       ? 
      15 
 


