
Överste Hans Lagerlöf

har, i anledning av föreningen Postmusei Vänners 25-årsjubileum,
skänkt postmuseum samlingar av frimärken från Östrumelien , Sydbul-
garien, Nordingermanland, Karelen, T ibet och Formosa.

Östrumelien  var en autonom turkisk provins, som erhöll sin ställ-
ning genom Berlinkongressen 1878. Den bestod av dalen mellan Balkan-
och Rhodopebergen och huvudstaden var Filippopel ( Plovdiv ) . År 1880
införde denna provins egna frimärken, bestående av T urkiets emissioner
med pätry ck "R O (d . v. s. Roumelie O rient ale) . Helt egn a frimärken
införde Östrumelien r 188 1 och sådana begagnades fram t . o. m . 1884.
I Lagerlöfs gåva ha inmonterats både originalmärken och förfalskningar .
Det värdefullaste objektet (som härstammar från en av de mest berömda
amerikanska storsamlingarna , Colonel Green's) är ett "f är g feltr yck":
20 para svart och rosa i trestrip tillsammans med 10 para i samma färg
(Zumstein schw.fr . 700 ) .

Sydbulgarien  blev det nya namnet på Östrumelien efter en revolu-
tion i september 1885. Detta föranledde utgivandet av särskilda frimär-
ken : Östrumeliens emissioner med pät ryck (förmedels en handstämpel )
av det bulgariska vapenlejonet . Genom denna revolution åvägabragtes
föreningen med Bulgarien ( ehuru denna icke blev folkrättsligt erkänd
förrän år 1909 ) . Det har tidigare bedrivits en våldsam spekulation i
Sydbulgariens frimärken, vilken haft till följd bl. a . framställning av en
otrolig mängd förfalskningar . M ånga sådana äro även representerade
i detta album. Det värdefullaste (äkta ) föremålet är ett obegagnat
helark ä 100 exemplar av 5 para med blått lejonpåtryck ( Zumstein
värde c :a 3.500 schw.fr .) .

N ordingermanland  emitterade år 1920 en frimärksserie å 7 valörer.
I denna samling finnas stora block av de lägre valörerna, inkl . felperfo-
reringar, otandade o. s. v. Genom Dorpatfreden införlivades området
med Sovjetryssland .

K arelen  utgav egna frimärken efter befrielsen från bolsjevikerna, år
1922. Efter kort tid återtogo dessa emellertid området . I denna samling
finnas de olika valörerna representerade, även med stämpel på post-
kontoret U htua ( där de ifråga varande märkena försåldes) .

T ibets  frimärken ( 19 13- 1939 ) finnas representerade på några
albumblad . Det är blott några få märken , som det är fråga om. De
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intressantaste posterna äro några hela kuvert med "blandad frankering" :
utöver de tibetanska även indiska frankotecken samt märken utgivna
för de kinesiska postkontoren i T ibet .

Form osa har ägnats ett par albumblad. Efter kriget mellan Ki na
och J apan övergick Formosa genom fredsfördraget den 17 april 1895 till
J apan. De s. k. svartflaggorna på ön förklarade sig oberoende och grun-
dade republiken Formosa . Denna åtgärd måste givetvis också manifeste-
ras genom utgivande av frimärken . Dessa äro mycket dåligt utförda och
ha bilden av en tiger . I oktober 1895 måste "svartflaggorna" definitivt
ge sig, republiken upphörde och J apans frankotecken infördes. F or-
mosas frimärken äro sålunda endast av halv-officiell natur .

S t . Christopher är, som bekant, en av öarna i Brittiska Västindien ,
tillhörande Leewardgruppen . Ön hade egna frankotecken fram till 1890.
Därefter infördes de allmänna emissionerna för Leeward Islands. I
början av 1900 sammanslogos St. Christopher och Nevis till ett gemen-
samt postområde, kallat St . K itts-Nevis. D et är en liten vacker samling
av dessa kolonialmärken, d . v. s. emissionerna 1856- 1890, som visas
i detta album. Det är både obegagnade och stämplade exemplar, även-
som brevstycken och hela kuvert. Några rariteter finnas icke bland
denna britt iska kolonis frimärken, men samlingen är välvårdad och
mycket tilltalande.

N ils S trandell .
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