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FINLAND

Russiske frimærker anvendt som 
skillemønt - Russisk post i Finland

Af Egon Falck Christensen, 
Fløng-Hedehusene

Rusland var det første europæi-
ske land, der anvendte frimærker 
som nødpenge. Fyrstendømmet 
Finland var en del af Det russi-
ske Kejserrige, hvor den russi-
ske mønt, rubel og kopek, var 
et gangbart betalingsmiddel på 
lige fod med den finske valuta. 

Romanovmærkerne i ny 
forklædning                                                          
I lighed med mange af de euro-
pæiske lande fik ’Kejserriget 
Rusland’ problemer med deres 
småmønterne lige fra starten 
af Første Verdenskrig - metal er 
et værdifuldt materiale i krig-
sindustrien. Den Zarrussiske 
regerings finansministerium lø-
ste problemet ved at overdrage 
fremstillingen og udgivelsen af 
de såkaldte frimærkepenge til 
Statsbanken i Sct. Petersborg og 
enkelte udvalgte privatbanker. 

Fra metalmønt til papir-
mønt
De første tre nødmøntsmærker 

- 10, 15 & 20 kopek fik tildelt 
samme Valeur/værdi, som sølv-
mønternes metalværdi. Mærker-
ne kom i anvendelse i sept./okt. 
måned 1915. Portrætsiden er fra 
Romanov-seriens 300 års jubilæ-
um. Til trykning og fremstilling 
af nødmønterne anvendtes det 
russiske post og telegrafvæsens 
originale 1913 klicheer – mere 
nationalt kunne det næsten ikke 
blive.

1916 udgaven – 10,15 & 20 
kop nødmønter i sølv, blev sup-
pleret med et par nye mærker, 1 
& 2 kopek i kobberværdi. Bagsi-
den fremstår anderledes, mønt-
værdien og den tohovede ørn er 
indrammet med en enkelt ram-
me. 

1917 udgaven af kobberværdi-
en er værdierne 1 og 2 kopek - på 
forsiden, fremtrædende og tyde-
lige. Bagsiden har en enkelt ram-
me, den tohovede ørn er fjernet. 
På samme tid udgav Statsban-
ken i Sct. Petersborg en 3 kopek 
nødmønt, uden værdiangivelse, 
som forsidetryk – bagsiden lig  
1916 udgaven.

Nødskillemønterne adskiller 

sig fra de almindelige frimær-
ker ved, at de er trykt på tyndt 
karton. Værdien angives som 
betalingsmiddel på forsidetryk-
ket – som på de almindelige 
frankeringsmærker. Den limlø-
se bagside fortæller, at mærket 
gælder som kopek-mønt. Stats-
symbolet, den dobbelte ørne-
hoved bekræfter alvoren i, hvad 
straffeloven henviser til: Dette 
et ikke porto/frimærke, men en 
skillemønt.   I oktober 1917 træ-
der den svækkede Romanov-re-
gering tilbage, inflationen tog 
til i tempo og småmøntværdier-
ne tabte pusten og blev udfaset. 
Kort tid efter trådte ”Oktober-
revolutionens røde Zar” ind på 
Kremls bonede gulve.             

Nødpenge som frankering
”Frimærkepengene” er fremstil-
let i perforerede/takkede ark og 
kan ligne de postalt anvendte 
Romanov-frimærker. Ikke alle 
russere tog ideen til sig med, at 
frimærkepengene kun havde 
funktion som vekselmønt – de 
klistrede gladeligt ’papmærker-
ne’ på deres postforsendelser. 
Hurtigt, meget hurtigt kom det 
russiske postvæsen på banen 
med en indskærpelse om, at bre-
ve, der frankeredes med nødpen-
ge, ville blive sat i strafporto, i 
værste fald henfalde til straf for 
undladelse af betaling for brev-
forsendelse– postvæsenet havde 
intet med bankvæsenets penge-
sager at gøre. Så drastisk skred 
Storfyrstendømmet Finlands 
’Hovedpostkontor i Helsingfors’ 
ikke ind, de havde rigeligt at se 
til. Russificeringen af de finske 
dagligmærker gav stadig døn-
ninger i både den russiske og 
finske poststyrelse. Finnernes 
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hang til postal ulydighed skulle 
også lige dæmpes en anelse – det 
ønske blev ikke indfriet.

Russiske nødmønter i Fin-
land
Storfyrstendømmet Finland 
havde sideløbende med egne fin-
ske mark og penny også pligt til 
at anvende den russiske mønten-
hed. Finnerne ønskede nu heller 
ikke rigtigt at kunne forstå den 
russiske problematik - helst så 
de russernes ’pappengene’ et 
vist sted hen! Den finske natio-
nalbank havde løst deres man-
gel på småmønter ved at udgive 
penni-værdierne trykt som små 
papirsedler, der ikke kunne mis-
bruges til f.eks. brevforsendelser 
etc. – og det kunne Den russiske 
Nationalbank i Petrograd vel og-
så have fundet ud af, fornemmer 
man ud fra det finske postvæ-
sens publikationer.  

Den finske løsningsmodel                                                                         
Den almindelige finske bor-
ger, som fik disse russiske vek-
selmønter i pungen, havde nu 
ikke de store kvababbelser med 
at bruge disse som frankering; 
men det havde det finske post-
væsen til gengæld. Hovedpost-
kontoret i Helsingfors blev nødt 
til at komme dette uvæsen til 
livs, inden det tog for meget om 
sig. Det fik de ved at udsende cir-
kulære nr. 8907, hvor der henvi-
ses til, at der tillades anvendelse 
af nødmønter på breve i en kort 
periode 21.10.1915 – 18.12. 1915. 
Herefter skulle det være slut. Det 
blev indskærpet, at anvendelse/
postale annulleringer af nød-
mønts-mærkerne til postforsen-
delser, både før og efter denne 
periode ikke ville være tilladelig 
– det var/er nødmønter og ikke 
frimærker.

Var det finske postvæsen 
kreativt?
Om det finske postvæsens ansat-
te var kreative eller bare pragma-
tiske, er svært at dokumentere; 
men ’kreative’, det var de finske 
filateli-kunder til gengæld! Ind-
skærpelsen med cirkulæret nr. 
8907 blev tilsyneladende ikke 
betragtet som noget egentligt 
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forbud, nærmest som en vejled-
ning! ’Det Storfyrstelige finske 
Postvæsen’ var forpligtet til at 
modtage den russiske valuta og-
så nødmønterne som gyldig be-
taling for postforsendelser med 

russisk frankatur - der må have 
ligget en del af disse ”byttepen-
ge” i pengekassen. Lå der mange 
nødmønter i pengekassen, blev 
de vel omvekslet til finsk valuta. 
Var der knap så mange. . . jahhh. 

så kunne et kvalificeret gæt nemt 
være: Den enkleste måde at blive 
disse pappenge kvit på ville væ-
re, at posthuset limede dem på 
f.eks. postanvisninger og pak-
kepostkort el.lign. Sanktioner 
mod den slags kreative tjeneste-
forseelser har postvæsenet ikke 
fundet nødvendigt at foretage 
sig! Derimod var der intet, der 
forhindrede ”filatelisterne” i at 
være kreative foran salgslugen, 
på de finske posthuse. Skulle 
det ikke lykkes, kunne de altid 
importere nødmønts-mærker-
ne, som de så frankerede deres 
post med, sendte til sig selv eller 
til andre interesserede samlere i 
f.eks. Danmark. Omgåelsen af 
cirkulæret 8907 huede bestemt 
ikke det finske postvæsen – her 
er der tale om, et ægte postalt rø-
veri imod det finske postvæsen. 
Bankerne i Petrograd indkasse-
rede pengene, det finske postvæ-
sen havde de postale omkostnin-
ger!   

De blå sider med Filatelistisk 
Basisviden er meget populære 
blandt bladets læsere. Konceptet 
er, at vi på en letforståelig måde 
beskriver forskellige filatelisti-
ske emner, så alle kan være med.

DFTs redaktion har et ønske 
om at få skrevet flere artikler til 
siderne. Vi har lavet en „ønske-
liste“ med emner, som vi savner 
beskrevet til Filatelistisk Basis-
viden.

Emnerne er følgende:

Primært danske forhold:
- Prøvemærker
- Reklamemærker

- Værdibreve
- Adressekort
- Korsbånd
- Tryksager
- R-breve
- Rutebilpost

Udenlandske forhold:
- Forforstriber
- Grønlands pakkeporto

Vi håber med denne opfor-
dring, at samlere med en god vi-
den på disse emner, vil skrive om 
emnet. Det skal ikke være lange 
ekspertartikler, men være skre-

vet så læserne får en „basisviden“ 
om emnet.

Har du andre forslag til em-
ner, som endnu ikke har været 
taget op i bladet, hører vi også 
gerne om dem. Det må også ger-
ne være om udenlandske frimær-
ker/postforhold.

Kontakt Torben Lethraborg, 
gerne pr. mail på: tl@danfil.dk, 
hvis du vil bidrage til et eller flere 
af emnerne.

Nelly Kristensen
Torben Lethraborg

Filatelistisk Basisviden 
søger skribenter


