
En ny Lagerlöfsdonation.

Av N ils S trandell.

Colonel H ans Lagerlöf har 1950 utökat raden av gävor ti ll Post>
museum med ännu en , nämligen en specialsamling från Joniska
oarna.

D enna ögrupp har från filatelisternas sida sedan gammalt varit
omhuldad , beroende på de många växlingarna ur h istorisk synpunkt .
Efter att under decennier ha tillhört V enedig överlämnad es öarna
år 1797 t ill Franska republiken . England ockuperade dem år 1809
och införlivade dem med sitt kolonialområde, ett t illstånd som varad e
till är 1864, da d e som resultat av en folk rörelse överlämnades
till G rekland.

G enom det ökade intresse, som i våra dagar ägnas d e s . k .
pre=filatelistiska breven , är d et möjligt att pa äskädligt sätt re
konstruera de olika historiska epokerna i ett samlarealbum.

Från den förf ilatelistiska engelska period en finnes i d ett a album
ett stort antal poster. D et äldsta brevet är från år 1821.

M aterialet har ordnats gruppvis för de olika öarna. T idigare
räknad es till d e Joniska öarna även Kythera, belägen söder om
Peloponnesus, men denna ö är icke representerad i samlingen .

H uvudön , K orf u (Kerkyra) , är representerad av ett 50 tal pre-
filatelistiska brev, det äldsta fran 1824. Sedan följer ett antal brev
frän 1860- 70 talen, frankerade med grekiska frimärk en avstamp
lad e i Kerkyra. Vi dare finner man den av fransmännen under första
värld skriget företagna ockupationen av ön ( 1918) representerad
genom av dem utgivna ockupationsmärken med patr yck "P O ST ES
SERBES" på d e då kurserande franska frimärkena. Slutligen har
d en italienska ockupationen av ön vid två t illfällen (1923 och 1941)
satt filatelistiska spår i form av provisoriska frimärksserier, vilka
också förefinnas i albumet.

Beträffand e de övriga öarna: Cephalonia (Kefallenia) , Z an te
(Z akyntos) , Ithaka, Pasco (Paxos) och Sta. M aura (Levkas) så
äro de alla representerade i albumet dels med p refilatelist iska brev
försedda med respektive ortsstämplar, dels även med bre v frank e-
rade med grekiska frimärken, frän 1860- 70.talen. D et är inalles
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ett 50 tal pre-filatelistiska brev fran de olika öarn a och et t 10 tal
brev med grekiska frimärken .

A r 1859 införd e England särskilda frimärk en för området ,
bärande drottning V ictorias bild . D enna epok är också rikhaltigt
företrädd i albumet , bl . a. med ett 152block av det gula '± d .-märk et
och ett 18,block av det blå 1 d.m ärk et. I stämplat skick förekomma
också några poster av d e - i postalt bruk at skick mycket säll,
synta V ictoriamärkena.

D ett a album utgör en både ur postal och filatelistisk synpunkt
intressant och värdefull gåva.
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