
PA UPPTÄCKTSFÄRD I POSTMU SEI BIBLIOTEK
Ett axp lock bland nyinkomna fri märksböcker

A v Sigurd Tullberg

Det skulle vara intressant
att någon gång få utret t varför vi samlar frimärken. I åtskilliga fall är det
måhända av estetiska skäl, vi tycker om märkena med sina vackra färger ,
och därför tror jag att många egentl igen inte känner sig r iktigt tillfreds
med att samla enbart et t land eller et t motivområde.

Troligen skulle vi gärna vilja samla märken från många fler håll, och det
är väl huvudsakligen praktisk-ekonomiska skäl, som får oss att begränsa
samlandet . Men vi tycker att det är roligt och stimulerande att se även
andra märken än dem vi själva samlar fast gud ska veta, att t illfällena
därtill är tämligen fåtaliga, om vi inte råkar bo i någon av de större tät-
orterna.

Visst kan man se frimärken fr ån skilda håll på utställningar, icke minst
i Postmuseum. Och visst ser vi snart sagt all världens fr imärken avbildade
i kataloger som Yvert och Michel.

Men helst vill vi se de riktiga märkena i riktiga färger, klara och tydliga,
nägot som är uteslutet hos kata logernas smäsvart/ vita avbi ldningar .

Man blir därför glad, när man får en bok i händerna med tusentals fr i-
märken fr ån alla t rakter av jordklotet, avbildade i rätt färg och storlek .
Jag syftar på James A Mackay : Encyclopaedia of World Stamps 1945-
1975, utgiven 1976.

Mackay, t idigare föreständare för British Museums frim ärksavdelning,
redogör för utgivningen, uppdelad i 10-årsperioder, dels i allmänna över-
sikter för varje dekad, dels landvis. Texten är koncentrerad och innehåller
väsentl iga och sakkunniga uppgifter. Boken gör skäl för den anspråksfulla
beteckningen »encyklopedi ».

Frimärksreproduktionerna är som sagt riktigt utförda men lider nägot
av att endast stämplade märken förekommer. H elhetsintrycket är posit ivt
och man hade gärna velat se en sådan bok på svenska. Den gör nytt a både
för nybörjare, »vanliga» samlare och f ilatelister !
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Ency clopaed ia of W orld S tamp s

Som k ontrast till Mackay s hela världen-bok
kan man räkna de många specialhandböcker över enstaka mi ndre omrä-
den, som i synnerhet brukat utmärka den anglosaxiska bokutgivningen .

Botaniserar man på hyllorna i P ostmusei bibliotek hit tar man åtskilligt
av allmänt intresse t rots de speciella ämnena. En för alla samlare spi nnan-
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de och givande bok är sälunda B H orn adges The Pitcairn Islands Stamp
Catalogue (1976).

Vi erinr ar oss att P itcairn-öarna koloniserades av myteristerna fr ån
»Bounty» och vi fär en utmärkt redogörelse för den forts atta, dramati ska
utvecklingen. Vid et t tillfälle dödades all t manfolk utom en enda, som blev
stamfader för de nya generationerna på Pitcairn Islands.

Vi får veta, att när The H igh Commissioner för västra Stilla havet i
juni 1921 besökte ögruppen, konstaterade han : »Där fin s inget posta lt
system. Brev och paket lämnas till fart yg som passerar för befordran via
postmästaren i Panama kanalzonen.»

De enda fr imärken som såldes på P itcairn var nyzeeländska, vilket gav
upphov till föreställningen att ögruppen lydde under N ya Zeeland. För-
slag väcktes därför om utgivning av frimärken för att markera t illhörig-
heten. Men det dröjde ända t ill 1940 innan beslut fattades och den första
serien utkom.

Boken avslutas med en fyllig redogörelse för hela fr imärksutgivningen,
som f ö lämp ar sig fört räffligt för den som vill ha ett lagom stor t samla r-
område vid sidan av sit t ordinarie.

N y a samlarom r&den dy k er upp

och gamla tas upp på nytt. Det erinr as man om, när man bläddrar i Karl
Kurt Wolters D er Retour-Brief (1976). Den föreliggande volymen behand-
lar visser ligen endast det tyska postomrädet, me n boken ger massor av
vinkar och råd till den som ämnar ägna sig åt returbrevens of ta fascine-
rande område. Boken är r ikt illustrerad.

Det är hr fr aga om obeställba ra brev, som ät e rgär till avsänd aren, för-
sedda med returmä rke. Framf ör allt är detta förstäs et t ämne för post-
historiskt int resserade samlare postal dokumentation är ju allt mer po-
pulär.

N atur ligtvis finns en och annan, som betraktar returbrev som ett gräns-
område. Sådana samlare kan då rekommenderas att exempelvis ägna sig
ät österr ikisk post i utl and et ot vivelaktigt en kvalificerad filatelistisk
verksamhet.

Det fär man fullt klart för sig, när man läser Keith Tranme rs Austrian
Post O ff ices Abroad (1976). Framför allt var det far tyg fr än Oster-
reichischer Lloyd Gesellschaft och D .D .S.G. som skötte transport erna till
och frän postkontoren i Turkiet , Mindre Asien och Egyp ten.

Av stor betydelse var den österr ikiska postverksamheten i Liechtenstein,
men det som fängslar mest genom sin originalitet är väl de egendomliga
transaktioner som speciellt förekom på olika håll i Mindre Asien. Tranmer
lämnar många intressanta redogörelser för sådant .
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Framför a llt fäster man sig vid mängden av stämpelavbildn ingar, som
verkligen måste underl ät ta för läsaren/ samlaren.

Alltför f a bilder
päträffar man emellanät i fi late list iska skr ifter. En sädan är den annars
mycket användbara Th e C hristmas Story av Mary Mansfield (1975).

H on har samlat uppgifter om julfrimärken efter målningar, dock ej glas-
mälningar, och har konstnärerna som uppslagsord, inte landsnamnet, som
ju annars är bruk ligt . D et innebi r eft er mit t förmenande en betydande för -
del. D e flesta konstvänner torde vara mer intresserade av at t samla en
viss konstnärs verk på et t ställe än at t ha dem utsp ridda bokstavligen över

hela värl den .
J ulfrimärken har blivit ännu populärare i vårt land sedan vi börjat få

sådana märken varje år. Mycket populär är också Förenta N ationernas
frimärken, som firade sit t 25-ärsjubileum 1976.

Med anledning därav utgav FN :s postala admi nistr at ion en skri ft »25
Years of Philatelic H ighlights». D et är en filatelist iskt st imulerande redo-
görelse för det ur samlarsynpunkt intressant aste i samband med de olika
utgåvorna. Man får t ex läsa om försäljningen av 1955 års souvenirblock
med de längsta köerna i FN :s historia och de enorma överbeställningarna.
Arket nytryck tes och ransonerades: endast et t ex t ill varje kund !

D et höll nästan på at t bli revolution bland samlarna.

Den amerikanska rev olutionen

orsakades av skat test ämpl ar pa t idningar, t idskri ft er m fl publ ikationer,
säger Adolph Koeppel i sin bok Th e Stamps that caused the Ameri can R e-
volution . D et är förstås inte rikt igt sådana märken, som fr imärkssamlare
brukar pyssla med, men den som är intresserad kan låna boken från Post-
musei bibliotek .

I vart fall t illhör skattemärkena inte den grupp , som det lönar sig at t in-
vestera pengar i. Bill H ornadge, som vi t idigare omnämnt i samband med
hans bok om P itcairn Islands märken har också get t ut en skrift om hur
man bäst investerar i frimärken . »Stamp Inv estm ent Guidelines» heter

den (1976).
Många har bry tt sina hjärnor k ring det p roblemet och det är väl här

som på de flesta områden att den som har pengar får pengar, och den som
skaffat sig fina märken får också fina anbud på dem.

D et påstås, at t de fl esta önskar »a quick profit» snabb vinst och
Mr H ornadge ger en del belysande exempel såsom N orfolk Islandfrim är-

kena 1974.
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Märkena, som fått samma form som kartbilden av ön, var självhäftande.
Den tekniska fr amställningen var besvärlig, och myndigheterna dröjde i
det längsta med att annonsera utgåvan. Endast 50 000 st souvenirark tryck-
tes och endast hälften av normalt antal av de lösa fr imärkena

Vidare utgavs serien med anledning av UPU :s 100-årsjubileum, vilket
bidrog till att y tterl igare öka efterfrågan, när emissionen blev känd.

Följden blev att serien, som kostade 2 dollar nominal efter kort tid be-
talades med 12 dollar .

Visst skall samlandet berika
men för den seriöse samlaren är kunskaper och ökad allmänbildning minst
lika väsentl iga som ekonomiska fördelar . Vill man ha en verkligt nöjsam
underhållning, som samtidigt ger allmänbildningen en hel del extra till-
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skott, då kan Erik Ask-Upm arks bok »Medicine Told by Stamps» rekom-
menderas på det varmaste.

Professor Ask-Upmark är något av en sent ida Olaus Rudbeck , mycket
lärd, med den högintelligentes ibland halsbryt ande fyndig het och kombina-
tionsförmäga och hela tiden med glimten i ögonvrån.

Den okunnige och med smalare intelligens försedde undrar esomoft ast
över vad diverse vetenskapsmän och andra kända kulturpersonligheter har
för anknytning t ill ämnet medicin. Max P lanck och Albert Einstein t ex
eller H indenburg och Jean Sibelius.

Men - och det är det väsentl iga - läsaren får upp ögonen för ett fasci-
nerande samlarområde. De nära 700 fr imärksbilderna kompletterar för-
träffligt den engelska texten, och den omfatt ande bibliografin ger fina
tips åt den som vill veta mer om medicin och filateli.

Och liksom de flesta av oss har et t störr e eller mindre intresse för me-
dicin, så gäller detsamma för ett brännande aktuellt område: kärnkr aften.
Joseph A Angelo heter författaren t ill boken »Stamps Tell the Story of
N uclear Energy ».

I kort a kapitel redogör författaren för forskningar och upptäckter kring
atomen och besk river hur atomenergin används. Och varje avsnitt illustre-
ras med dithörande fr imärken. Boken, som utkom 1975, avslutas med för-
teckning över dit tills utgivna frimärken på området samt et t dussintal
fackböcker om atomenergi.

Kärnkraften betraktas ju av mången som utlösare av global katastrof.
En postal katastrof inträffade vid 19-tiden den 6 maj 1937 i samband med
att zeppelinluft skeppet H indenburg» anlä nde ti ll Lakehurst-fl ygfäl tet ,
N ew Jersey, USA, med passagerare och post fr ån Tyskland.

N ågra minuter efter dockningen vid landningsmasten, där zeppelinaren,
fylld med 200 000 kubikmeter vätgas, vajade för avtagande äskvädersvin-
dar, slog flammor upp från överdelen av luft skeppet .

Tret tiofyra sekunder senare störtade »Hi ndenburg» ti ll marken, ett

brinnande inferno, där 35 av de 97 ombordvarande brändes till döds.
N ästan all post förstördes: endast 163 mer eller mindre svärt brandska-
dade försändelser kunde räddas.

I sin bok »H indenbur g Crash Mail : »Th e Search Goes On» (1976) redo-
gör Art hur Falk med stöd av reproducerade officiella dokument för kata -
stroffärdens posthistoria. Det är en dokumentation av unik fullständig-
het, bort sett från att av de 163 räddade zeppelinförsändelserna fort faran -
de ungefär hälften ännu inte är kända.
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H indenburg Crash Mail

Postverket översände dem till mott agarna med största snabbhet, och
»Th e search goes on», som Falk päpekar i bokens titel. H an häller sig ocksa
strik t till ämnet och faller int e för den nära tillhands liggande fr estelsen
att dramatisera och göra sensation av en av posthistoriens mest sensatio-
nella händelser.

De nyssnämnda verken tillhör som t idigare nämnts speciallit teraturen.
Men de allra flesta av oss vill förmodligen då och då se frimärken, massor
av märken fr ån många områden, fr ån hela världen som st imulans och till
förnöjelse.

Och då har vi fått chansen till verklig njutning i David Lidmans » Trea-
sury of Stamps - 1 200 rare and beaut iful stamps in color» (1975). Det
är nog det allra vackraste i bokväg, som hit tills kommit ut när det gäller
fr imärken. Och inte enbart vackrast utan skickligast utvalt . De tolvhundra
avbildade märkena är alla av stort intresse ur prakt iskt taget alla syn-
punkter . Texten ger väsentl iga upplysningar och verket är över huvud
taget den bästa presentation av fr imärkets värld, som någonsin givits.

Det är starka ord men inte överdrivna. N aturl igtvis blir et t sådant
praktverk dyrbart i Sverige håller sig priset omkring 240 kronor
men den som skriver dessa rader tvekade inte.
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T reasu ry of S tamps

Efter at t ha studerat boken på Postmuseum gick jag ut till närmaste
bokhandel och beställde boken, ett köp som jag inte ångrar . T ill alla fri-
märkssamlare, som har möjlighet att besöka Postmuseum ställer jag upp-
maningen : gå dit och njut av Lidmans bok ! Och passa samtidigt på att
låna hem några böcker, som intresserar dej - museets bibliotek är mycket
välförsett och de här ovan uppräknade utgör endast en droppe i ett hav
av läsvärd fr imärkslitteratur.

I art ikeln har följande böcker omnämnts:
A ngelo, Joseph A .:  Stamps Tell the Story of N uclear Energy .
A sk-Upma rk , Erik :  Medicine Told by Stamps.
Falk , A rthur:  H indenburg Crash Mail : The Search Goes On.
H or adge, B.:  The Pitcairn Islands Stamp Catalogue.

» Stamp Investment Guidelines.
K oeppel, A dolph:  The Stamps that caused the American Revolution.

in color .
Lidman, Dav id :  Treasur y of Stamps - 1 200 rare and beautiful stamps
Mackay , James:  Encyclopaedia of World Stamps 1945- 1975.
Mansf ield, Mary :  The Christmas Story .
T ranmer, K eith:  Austrian Post Off ices Abroad.
V N : 25 Years of Philatelic H ighlights.
W olter, Karl K urt:  Der Retour-Brief.
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