
EN ÖVERSIKT ÖVER DE

SYDAMERIKAN SKA STATERNAS FRIMÄRKEN

I MINISTER A. PAULIN S D ON ATION

TILL POSTMU SEUM

A v N ils Färnström

Postmuseum har flera mycket värdefulla samlingar, som donerats
till museet av framstående filatelister. Det är samlingar fr ån hela värl-
den, en del mycket specialiserade, vilka i förening med det utomordent-
liga biblioteket ut gör en källa av oskattbart värde för filatelistisk forsk-
nmng.

Ett synnerligen förnämligt tillskott till museets samlingar av frimär-
ken utgör den Paulinska donationen, eftersom det är en helavärlden-
samling av stora mått, en i vissa avsnitt specialiserad katalogsamling.
Axel Paulin, som var född år 1877 och gick ur tiden 1957, var dip lo-
mat och verksam i olika huvudstäder i Sydamerika, och han byggde
under sina sydamerikaår upp en praktiskt taget komplett samling eller
rättare sagt samlingar av såväl Sydamerikas klassiska märken som
modernare emissioner. Valda delar av dessa sydamerikasamlingar var
ut ställda på museet under våren 196 1.

Kvalitetsmässigt sett är Paulins sydamerikakollektioner liksom de
andra avsnitten i hans stora generalsamling givetvis en smula oji mna
det är ofr ånkomligt när det gäller en helavärldensamling av så stora
mått . Men t rots dett a finner man att kvaliteten ändå i stort sett är
ovanligt god, och hans samlingar rymmer många utsökta objekt . Syd-
amerika har i mänga är varit en försumm ad världsdel fil atelist iskt sett

1nte bara här hemma utan i hela världen delvis beroende på bristen
på goda handböcker om de olika ländernas märken och på den omstän-
digheten att de flesta seriösa filatelisterna varit verksamma i Europa
och i U SA. Det är ju helt naturligt att dessa i allmänhet koncentrerat
sit t int resse på det egna landets eller närgränsande länders filateli.
Katalognoteringarna när det gäller klassiskt material ger sålunda i
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En in tressant albumsida med de p rimitiv a »so/ansik tena» f rJn A rgentina.
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Omv än d m ittbild är in te alltf ör ov anligt f elt ry ck i Sy damerika. D e här t re v alörerna
f rån A rgentina är både autentisk a och sällsy n ta.

många fall en felaktig bild av detta materials sällsynthet, en omstän -
dighet som förklarar varför många mycket sällsynta sydamerikan-
ska objekt än i dag är så relativt lågt noterade. De är inte föremål för
samma efterfrågan som många mycket vanligare europeiska eller nord-
amerikanska märken .

Man märker emellert id nu en tydlig tendens till ökat int resse för
sydamerikansk filateli, och detta gäller exempelvis sådana länder som
Brasilien och Chile men även en del andra. N är det gäller vissa första
emissioner ä r det numera mycket svårt att komma över fullgott mate-
rial. F ramförallt gäller det ta märken på helbrev.

Paulins samlingar innehåller mycket fä brev eller brevfronter likaså
par eller block. I regel har han nöjt sig med ett exemplar av varje
märke, men i en del fall har han i viss mån specialiserat sig genom att
skaffa nyanser eller stämplar. Detta tycks emellert id mera ha skett på
en slump - i den mån han kommit över material. N ågon målmedveten
specialisering kan man inte tala om.
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Om man sålunda ser på hans Argentinasamling, finn er man att han
lagt upp en rätt rikhalt ig kollektion av de första p rimitiva och myc-
ket int ressanta »solansiktena» 5, 10 och 15 c. 1858. D är finns både
några block och olika stämplar samt halverade märken. I obegagnat
skick är dessa märken rätt vanliga men begagnade noteras de relativt
högt. Av denna anledning finns det också ofta sådana märken i handeln,
som försett s med falska stämplar. Till de dyraste och mest eftersökta
argentinaobjekten hör de otandade R ivadavia-märkena fr amförallt
1864 års emission, av vilken Sc. och 15c.-valörerna finns rep resenterade.

Andra rariteter är 1899- 1900 års 1, 5 och 10 c. med omvänd mitt -
bild. Såväl dessa som 1910 års märken med omvänd mittbi ld finns i
samlingen. De hör t ill de avgjort sällsynta objekten när det gäller
sydamerikanska felt ryck. För öv rigt finner man i Argent inasamlingen
flera int ressanta avart er säsom omvända och dubbla pät ryck, tand-
ningsvariant er, färgprov på kartongpapper m.m.

Et t blad med Buenos Aires fascinerande märken ingår också. Fram-
förallt de små skeppsmärkena är mycket eftersökta och oerhört svåra
att komma över i god kondit ion, då mellanr ummen mellan märkena i
a rket var ytterst små, vilket gör at t man sällan finner absolut fullran-
diga exemplar. Paulin hade lyckats få tag i samtl iga valörer, sålunda
även de värdefulla 4 och 5 pesos i hygglig kvalitet.

Buenos A ires sk eppsmärk en är f ascinerande o ch ef tersök ta objek t. D et är my ck et sv ärt
att f a dem f ullrandiga.
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Om Paulins Bolivia är inte så mycket att säga annat än att där finns
p raktiskt taget alla valörer av de första emissionerna. Kondormä rkena
är bara representerade med enstaka exemplar utan något försök t ill
specialisering, men Postmuseum har ju förut den förnämliga Lagerlöfska
samlingen av just dessa märken med både stora block och helkart or.

Paulins samling Brasilien är också mycket komplett. D är finns första
emissionens attraktiva och eft ersökta »oxögon» 30, 60 och 90 reis
i två t ryckupplagor samt alla »getögonen». Av de senare är fr amförallt

.......:=--_-=_=-=_=---'-7--'i."f,·r
l
E,
r
· i
1 ·+,

; ,_t..,;,0:"' .. ,. ··
i r

\ .-· ..._

a  _.: ,
' ,·. ,.r e-·e

D e v älk ända och p opulära »ox ögonen » f rän B rasilien land ets f örsta emis-
sion . Paulins serie är som sy nes i utsök t k ondition f ullrandig och lät t

stäm p lad .

300 och 600 r. med lutande siff ror mycket svåra att få tag i, och de
noteras mycket högt i katalogerna. Vidare finner man hela raden av
Dom Pedro-märkena, de t rivsamma port rätt märkena samt de tväfär-
gade märkena med fr ihetshuvudet m.m.

Chile är också något specialiserat vad bet räffar Kolumbusmärkena
de första otandade emissionerna. I samlingen ingår bl.a. en del halve-

rade märken på brevstycke och av senare emissioner en del märken
med övertry cksfel.

De otandade Kolumbusmärkena utgör med sin rikedom på nyanser
och olika t ryck et t mycket int ressant studiefält , särskilt 1854 ärs lito-
grafiska t ryck Sc. med de olika överföri ngsfel, som förekommer på
detta märke. Av nyanserna på den tidigare t ryckupplagan, 1854 års
Desmadryl-t ryck utfört i Santiago, är den typiskt kastanjebruna oerhört
sällsynt och i förhållande t ill sin sällsynthetsgrad för lågt noterad i
katalogerna.

Columbia med sina olika stater eller departement utgör et t fascine-
rande men väl vidlyftigt område, som säkert verkat i viss mån avskräc-
kande på många samlare. De vackraste och kanske int ressantaste mär-
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k ena från detta land är väl 1861 års emission N ya G ranadas förenta
stater. P aulins samling inkluderar såväl dessa som ett mycket stort antal
av öv riga Columbia-märken. A ven Ecuadors första emissioner ä r
kompletta.

Av särskilt stort int resse är P aulins P araguaysamling som är ovanligt
rep resent at iv med flera av de - i äk ta skick - säll synta övert rycks-

Petit chitfre en surcharge.

N ägra av Paraguay s originella lejonmärk en av de f örsta emissionerna. D et
p rov isoriska märk et m ed 5:an är of ta f alsk t. A v de här av bildade f y ra
märk ena är ett t roligen f örsett m ed f alsk t pätry ck . A v en ett av de and ra

märk ena är tv iv elak tigt.

märkena och då i första hand 1878 å rs 5c. O verhuvudt aget är det
numera mycket svårt at t komma över en del av dessa märken från
P araguay, speciell t 2 och 3 reales av 1870 å rs emission. Av 1 real,
all tså Paraguay n ummer 1, t rycktes 20.000 exemplar men av valörerna
2 och 3 reales betydligt mindre. Av 1 real fanns emellert id en rät t stor
restuppl aga ä r 1890 hade P araguays postverk cirka 7.000 obegag-
nade exempla r i sit t arkiv . D etta mä rke är sålunda relat ivt v anligt
medan speciell t 3 reales är sällsynt .

Märket är mycket at traktiv t med sin lustiga bild av et t stående
lejon med en stång och den frygiska mössan i toppen. Som fallet är med
flera sydamerikanska stater finns det ingen modern li t teratu r om P ara-
guays fr imärken. D et enda arbete som är av någon betydelse ä r Char-
les J. Phillip s »Th e stamp s of Paraguay », vilket utk om är 1912.
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1878 ärs övertr y cksemission 5c på 1, 2 och 3 reales är en svär emis-
sion, framförallt av den anledningen att det finns sä mänga förf alsk-
ningar. Siffran 5 pät ryckt es i både svart och blått . De flesta av dessa
övertrycksmärken, som förekommer i marknaden, är falsifikat.

Perus första fr imärken finns alla med i Paulins samling utom fel-
t rycket 1/ 2 peso rosa istället för gul av 1858 års emission. De två första
skeppsmärkena utgivna av Pacific Steam N avigation Co. ä r rep resen-
terade jämte de ej emitterade två valörerna i olika färger. Dessa båda
skeppsmärken I r. och 2r. hör till Sydamerikas att rakt ivaste märke n,
och det är inte lätt att komma över dem i felfr itt och fullrandigt skick.

U ruguays äldre emissioner är också i det närmaste komplett a med
vackra exemplar av Diligencias den första emissionen. Det dyraste
om ock ej sällsyntaste av dessa märken är 60c typ 2, utgivet å r 1857.
Men även av det i felfritt skick utomordentl igt sällsynta 60c typ 1
(1856) har Paulin lyckats få tag i et t mycket p resentabelt exemplar.

Av senare emissioner förekommer et t par valörer i helka rtor det
är nu inga sällsynta märken - 1882 års l e. och 2c. Egendomligt nog
finns det av båda dessa valörer t rots att det är billiga märken -
både otandade och tandade falsifikat . I helkartor torde dessa märken
emellertid vara högst ovanliga.

Rariteter av mera dubiöst slag är de exemplar av 1908 års emission
med omvänd mittbi ld, som sitter i sam li ngen. Di r finns sälunda de t re
valö rerna 1, 2 och 5c. me d omv änd bät. Dessa »felt ryck» är t.ex. kata-
logi serade  i  Stanley Gibbons, men man anser att de helt enkelt är
beställn ingsgjorda rariteter, som avsiktl igt fr amställts på fr imärkst ryck-
keriet i Montevideo.

Om Venezuela ä r ej mycket att säga ann at in att även detta avsnit t
i Paulins Sydamerika är väl representerat katalogmässigt sett . Bl.a. har
han fåt t ihop en hel del olika skeppsmärken av 1903 års emission.

Av Mellanamerikas stater är t .ex. Guatemala och Mexico väl rep re-
senterade. I Guatemala-samlingen finns t.ex. det välkända felt rycket
med den omvända papegojan (1881) och i Mexico-samlingen finner
man en hel del av dessa märken med olika dist riktspåt ryck. D et är ju
ett ofantl igt stort område för specialisten.

D essa kort a rader ger nu en högst ofullständig bild av Axel Paulins
Sydamerika men att här gå in på en detaljbeskrivning skulle föra för
längt. Avsikten med dem är därfö r endast at t fästa uppmärksamheten
på denna ovanligt stora katalogsamling, som i sitt slag torde vara gan-
ska enastående och vars make i varje fall ej finns i vårt land. I den
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mån int resset för Sydamerika kan tänkas öka även hos oss, har den,
som ger sig in på ett eller flera av de sydamerikanska länderna, här
möj ligheter att få en överblick över ett oerhört stort och i vissa delar
sällsynt och svåröverkomligt material. Man måste emellertid beklaga
att Paulin ej var intre sserad av »helbrevs»-samlande dä just Sydame-
rikas fr imärken på hela kuvert är ett synnerligen int ressant samlings-
område. Många av de ganska lågt noterade äldre emissionerna av Syd-
amerikas fri märken är mycket sällsynt a på kuvert samtidigt som de i
detta skick utgör i mänga fall enastäende att raktiva objekt . Om man
t.ex. ser på ett sådant land som Guatemala, finner man att många bill iga
fri märken däri frän är stora rari teter pa »helbrev»-objekt, som man
sällan eller aldrig ser. På den tid som Paulin byggde upp sina sydameri-
kanska saml ingar på ort och ställe var det emellert id säkert inte omöj-
ligt att komma över många sådana brev vilka i dag yt terst sällan före-
kommer i marknaden.
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