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Jorma J. Imppola 

 

Väärennettyjä/kopioituja mallin 1945 Litt B seteleitä. 
 

Sattuipa tässä loppuvuodesta 2017 niin mukava juttu, että törmäsin erään väärennettyjä mallin 1945 

Litt B 50, 500 ja 1 000 markan seteleitä. Setelit olivat päätyneet erään antiikkiharrastajan haltuun 

suttuisena myttynä, joka lähemmässä tarkastelussa osoittautui eräksi huonokuntoisia ja osin 

paikkailtuja setelirahaväärennöksiä. Erän kaksi 50 markan väärennöstä olivat aika hyvässä kunnossa ja 

ehjiä. Setelien koko on 114 mm * 96 mm (aito 120 mm * 102 mm). 

 

Kuva 1. Vääriä 50 markan seteleitä 1945 Litt B. Huomaa sama painovirhe taustapuolien yläreunassa. 



 

Kuva 2. Väärän 50 mk 1945 Litt B allekirjoitukset ja sarjanumero. 

 

Molemmissa 50 markan seteleissä on sama sarjanumero J7263763 ja lähempi tarkastelu paljastaa myös 

sen, että niin allekirjoitukset, sarjanumerot kuin teksti Litt B on painettu samalla ruskealla värillä kuin 

koko seteli. Kuvasta 2 huomaa myöskin setelin rasterikuvion, joka osoittaa sen ilman muuta 

väärennökseksi. Näihin juuri tämänlaisiin 50 markan seteleihin olen törmännyt vuosia sitten, ja muistan 

sen yksityiskohdan, että näissä parissa tuolloin näkemässäni setelissä oli sama painovirhe niin etu- ja 

taustapuolen yläreunassa. 

 

Erän kolme 500 markan väärennöstä olivat kaikki hyvin huonokuntoisia ja setelit oli aikanaan jokainen 

revitty poikki ja sittemmin revityt palat on taas teipattu yhteen. Setelien koko on noin 190 mm * 115 

mm (aito 204 mm * 120 mm). 



 

Kuva 3. Vääriä 500 markan seteleitä 1945 Litt B. 

 

 

Kuva 4. Väärän 500 mk 1945 Litt B allekirjoitukset ja sarjanumero. 

 

Kaikissa 500 markan seteleissä on sama sarjanumero F0868474 ja lähempi tarkastelu paljastaa myös 

sen, että niin allekirjoitukset, sarjanumerot kuin teksti Litt B on painettu samalla sinisellä värillä kuin 

koko seteli. Kuvasta 4 huomaa myöskin setelin rasterikuvion, joka osoittaa sen ilman muuta 

väärennökseksi. 

 

Erän viisi 1 000 markan väärennöstä olivat myöskin kaikki hyvin huonokuntoisia ja näistä seteleistä oli 

aikanaan osa revitty poikki ja sittemmin revityt palat on taas teipattu yhteen. Kaikissa 1 000 markan 

seteleissä on sama sarjanumero K1789609 ja lähempi tarkastelu paljastaa myös näissä seteleissä sen, 

että niin allekirjoitukset, sarjanumerot kuin teksti Litt B on painettu samalla violetin sinisellä värillä 



kuin koko seteli. Kuvasta 6 huomaa myöskin setelin rasterikuvion, joka osoittaa sen ilman muuta 

väärennökseksi. Setelien koko on noin 195 mm * 115 mm (aito 204 mm * 120 mm). 

 

Mistä tässä erässä on kysymys? Onko kyse teatteriseteleistä? Tuskin, koska teatteriseteleissä on joko 

teksti ”TEATTERISETELI” tai muu seikka (kuten myöhemmin kuvatut setelit, joissa on kuvattuna 

etupuoli molemmin puolin), joka erottaa sen selkeästi aidoista seteleistä. Suomen Pankki on ollut aina 

tiukka seteleiden kuvistakin, ja näin aidon kaltaisia teatteriseteleitä ei olisi missään tapauksessa 

hyväksytty. 



Kuva 5. Vääriä 1 000 markan seteleitä 1945 Litt B, etupuolikollaasi. 

 

 



 

Kuva 6. Väärän 1 000 mk 1945 Litt B allekirjoitukset ja sarjanumero. 

Kuva 7. Väärän 1 000 mk 1945 Litt B taustapuoli 

 

Seteleiden kurja kunto puhuu sekin rahan väärentämisen teorian puolesta, koska juuri seteleiden 

vanhentaminen on kautta aikojen ollut eräs setelirahan väärentäjien ”tuotantoprosessin” keskeinen 

vaihe. Onko kyse suuremmastakin hankkeesta, vai pikku kokeilusta? Kaikki erän 10 seteliä on tuotettu 

varsin tavallisella painotekniikalla, jossa alkuperäisestä setelistä on otettu negatiivinen rasterikuva 

(aivan kuten esimerkiksi sanomalehdissä ennen vanhaan) ja sitä käyttäen on sitten painettu kopioita. 



Juuri tästä syystä ovat väärennösten allekirjoitukset ja sarjanumerot samaa väriä kuin itse setelienkin 

painatus. 

 

Olivat kyseessä sitten amatöörit tai ammattilaiset, on näiden väärennösten tekemisessä nähty vaivaa. 

Seteleiden koot ovat käytännössä aidon kokoisia ja seteleiden etu- ja takapuolet ovat erittäin hyvin 

kohdistettuja. Vanhentamisen jälkeen en yhtään ihmettelisi, jos nämä väärennökset olisivat käyneet 

joissakin kaupantekotilanteissa aidoista. 

 

Entä sitten repiminen? Ehkäpä joku, jonka hallussa nämä väärenteet ovat olleet, on tullut toisiin 

aatoksiin ja päättänyt repiä mokomat tekeleet. Meidän väärennöksistä kiinnostuneiden 

numismaatikoiden onneksi ovat nämä kiinnostavat väärenteet säilyneet – vaikkakin huonokuntoisina ja 

osin teipattuina – tähän päivään asti. 

 

Keskusteltuani setelitietäjä Auvo Tirkkosen kanssa asiasta hän kertoi, että näitä vääriä mallin 1945 Litt 

B seteleitä tunnetaan jonkun verran. Esimerkiksi 1945 Litt B seteleitä, joissa on molemmin puolin 

setelin etupuoli, tunnetaan ainakin 100 mk AU6742640 ja 1 000 mk H3432466. Auvon mukaan 100-

markkaisesta on ollut keskustelua PKN:n foorumilla marraskuussa 2016 – helmikuussa 2017 

(http://www.pk-numismaatikot.fi/forum/viewtopic.php?f=5&t=7380) ja 1 000 markkainen on tämän 

artikkelin kirjoitushetkellä (1.1. 2018) myynnissä ebay.com:issa numerolla 232384782596. 

 



 

Kuva 8. 100 markkaa 1945 Litt B erittäin korkealaatuinen teatteriseteli, jossa molemmin puolin 

etusivu. Huomaa allekirjoitukset sarjanumerot ja Litt B, jotka ovat aidon lailla mustalla painetut. 

Lähde: http://www.pk-

numismaatikot.fi/forum/download/file.php?id=1870&t=1&sid=fc410ec90c02a1ac24fe49fe9c29fd19 

 



 

Kuva 9. 1 000 markkaa 1945 Litt B teatteriseteli, jossa molemmin puolin etusivu. Huomaa 

allekirjoitukset, sarjanumerot ja Litt B, jotka ovat setelin lailla ruskealla painetut. Aito seteli on 

väriltään siniseen vivahtava harmaan violetti, eikä ruskea. Kuva Lasse Borgin kokoelmasta. 

Lähde: https://i.ebayimg.com/images/g/ukEAAOSwjRpZTg0g/s-l1600.jpg 

 

Lisäksi Auvo kertoi, että hänellä on tietoa mallin 1945 Litt B 500 markan setelistä, joka oli myynnissä 

huhtikuussa 2011. Hänellä oli setelistä vain huonolaatuinen etupuolen kuva eikä tarkempaa tietoa siitä, 

mitä setelin takapuolella oli painettu. 

https://i.ebayimg.com/images/g/ukEAAOSwjRpZTg0g/s-l1600.jpg


Kuva 10. 500 markkaa 1945 Litt B väärennös, etusivu. Huomaa allekirjoitukset, sarjanumerot ja Litt B, 

jotka ovat aidon lailla mustalla painetut. 

 

Lisäksi Auvon tiedostoista löytyi etupuolen kuva vuonna 2008 Traderan nettihuutokaupassa myydystä 

mallin 1945 Litt B 1 000 markan setelistä H9149111. Myöskään tästä setelistä ei Auvo tiennyt, onko 

taustapuoli normaali vai etupuoli toistamiseen. 

 



Kuva 11. 1 000 markkaa 1945 Litt B väärennös, etusivu. Huomaa allekirjoitukset, sarjanumerot ja Litt 

B, jotka ovat setelin lailla harmaan violetilla painetut. 

 

Tässä oli pieni katsaus perin mielenkiintoisista mallin 1945 Litt B seteliväärennöksistä / 

teatteriseteleistä. Aivan varmasti näitä tekeleitä ja teatteriseteleitä tunnetaan muitakin ja myös 

muistakin setelimalleista. Mutta sehän on sitten ihan toisen artikkelin paikka. Ja näin lopuksi suurkiitos 

Auvo Tirkkoselle ja Lasse Borgille heidän avustaan tämän artikkelin tietojen kokoamisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


