
Zweedse firmaperforaties 
 
(Door: Ton Steenbakkers; uit: Perfinpost nr. 142, december 2022) 
 
 
In oktober 1968 schreef een onbekend auteur in het Noorderlicht  (Kwartaalblad van de 
Nederlandse Filatelistenvereniging 'Skandinavië", Red.)  een artikel over de Zweedse 
firmaperforaties. Vierenvijftig jaar later is het tijd hier weer eens aandacht aan te 
besteden en te kijken, wat er veranderd is in die tijdsperiode. 
 
Tekst van het artikel uit 1968: 
In een van de laatste nummers van SvenskFil.Tidskrift stond een oproep om 
gegevens betreffende de Zweedse firmaperforaties. Ze zijn niet veelvuldig, om 
niet te zeggen schaars, tussen + 7.500 stuks van de gehele wereld zaten er 
maar een twintigtal. We zijn nog maar al te veel geneigd ze als beschadigd 
weg te gooien. Niet algemeen bekend zal wel zijn, dat we hier in Nederland 
een specialist hebben op dit gebied van wereldformaat, de heer Ing.  
E.J. Enschedé te Odijk, die o.m. een catalogus samenstelde van de 
Nederlandse firmaperforaties en medewerkte aan vele catalogi van andere 
landen. Dit werk vond zijn erkenning in Eindhoven, waar hij tot Lid van 
Verdienste van de Ned. Bond van Fil.Ver. werd benoemd. 
Van hem ontvingen wij bijgaande lijst van de hem bekende Zweedse 
firmaperforaties en het is ons een voorrecht deze hier te kunnen publiceren in 
de hoop, dat onder onze leden er nog enkelen zijn, die ze ook altijd bewaard 
hebben en mogelijk aanvullingen kunnen geven. Het totaal zou dan een 
bijdrage kunnen zijn aan de komende Zweedse lijst. Dit gebied leeft op 
INTERNATIONALE SAMENWERKING! 
 
Toelichting op de lijst:  
De indeling gaat per letter met telkens een volgnummer. Daarachter de 
aanduiding van de perforatie, het TOTALE aantal gaatjes. De letter daarachter 
duidt de stand aan: D diagonaal, H horizontaal, M monogram, S (sideways) 
dwars. Een bijgevoegde 2 geeft aan dat de perforatie verdeeld is over twee 
regels. Tenslotte het laatste getal, dat de hoogte van de perforatie aangeeft 
gemeten van middelpunt tot middelpunt van de gaatjes. Daarachter de plaats 
waar de perforatie gebruikt is en de gebruiker, beide gegevens voor zover 
bekend (van hele stukken). Het is een terrein voor de pure jager. Het wild is 
schaars en daardoor geeft een nieuwe vangst des te meer voldoening. 
Verzamelt u zelf geen perforaties, gooi ze dan in ieder geval NIET weg, doch 
doet een ander er veel plezier mee! Voor geïnteresseerden zijn lichtdrukken  
(2 vel) te verkrijgen van de verschillende perforaties van Zweden in de lijst 
vermeld. 
  



 

   

                                                              

          



 

 

 



 
 
 

 
Maar we leven in 2022 en hebben de beschikking over het internet. 
Perfins komen voor in de vorm van initialen, logo’s of figuren. 

De Deense club is te vinden op 
http://perfin.dk/en/home/. En daar 
is te lezen dat er in september 
2022 een nieuwe catalogus 
verschijnt. 

 



 
Perfins komen voor in de vorm van initialen, logo’s of figuren. 
Sinds 1968 is er ook veel veranderd wat betreft de waardering voor de perfins 
en de belangstelling. Wereldwijd worden ze verzameld en in vele landen zijn 
er clubs die zich hiermee bezighouden. De Nederlandse club die zich hiermee 
bezighoudt vindt u op: www.perfinclubnederland.nl. 
 
 

 
 
 
ln november 1988 schrijft R.J.S|im een  
artikel over de perfins van Skandinavië.  
Hij schrijft daarin onder andere: '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.' 

Zoeken op internet leert, dat dit boek- 
werkje nog zonder problemen te  
verkrijgen is:   
Svenska skyddsperforeringar av Leif Bergman, 
Tord Lagerwall, Stellan Swenson, Häftad bok. 
Nära nyskick. Sveriges Filatelist-Förbund, 
Stockholm, 1:a ippl., 1:a tryckningen, 1981,  
70 s., 17,2x12, 5x0,5 cm, 70g. SSF Specialhandbok Nr 14, utgiven i 
samarbete med Samlarföreningen Bältespännarna. 120 SEK. FRI FRAKT 
inrikes. 
 
 
 

 

Op https://www.jiv.dk/finland/perfin/php 
lees ik dat er van Finland 11 perfins 
bekend zijn. 
 
De Deense club is te vinden op: 
http://perfin.dk/en/home/ En daar is te 
lezen, dat er in september 2022 een 
nieuwe catalogus verschijnt. 



Maar verder op het internet zoekend,kwam ik, naar ik aanneem, de 
afbeeldingen tegen uit bovengenoemd boekje. Ik twijfel, ofschoon de titel va 
de afbeeldingen overeenkomt met die van het boekwerkje. ik twijfel ook, 
omdat de afbeeldingen op de site een A-4 formaat hebben en de afmeting van 
het boekje 17,2x12,5.  
Bovendien, wanneer het boekwerkje 70 pagina's omvat, wat staat er dan op 
de overige 66 pagina's? Een aantal perforaties komt voor op de lijst van 1968 
en dat lijkt een bevestiging voor mijn vermoeden, dat het om dezelfde lijst 
gaat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de jaren tussen 1968 en 1981 is de lijst enorm uitgebreid. Er zijn niet veel 
vraagtekens meer over. En de systematiek is ook zo ongeveer gelijk. Wel met 
de aanvulling blijkbaar, dat het aantal gevonden exemplaren is aangegeven 
een zeldzaamheidgraad (R0-R3). Hoe dat precies werkt, is me niet geheel 
duidelijk. Mogelijk staat dat op een van de andere 66 pagina's.  
 
Ik beeld de pagina's zo groot mogelijk af. Meerdere pagina's op 1 pagina, 
maakt ze onleesbaar.  



 





 



 



De afgebeelde poststukken komen uit de verzameling van Pieter Gommans, 
een lid van mijn lokale postzegelclub (en van de PCN, Red.). 
 

 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noot: het algemene deel over perfins in dit artikel van Ton Steenbakkers uit 
“het Noorderlicht”  van september 2022 is hier weggelaten. 

 


