
Eric von Rosen och
hans frimärksdonation

till Postmuseum
av Björn Sylwan

Prolog

Postmuseum i Stockholm har sannolikt
mottagit fler högklassiga frimärksdonationer
från p rivatpersoner än någon annan liknan-
de institution .

Tysklands ursprungliga Reichspostmu-
seum i Berlin sku lle kunnat ha varit en
övermäktig konkurren t. H it hade ju den ex-
centriske, fabulöst förmögne storsamlaren
och greven Ph ilippe Renoti ere von Ferrary
(1848-1917) testamenterat sina skatter. H isto-
rien ville emellertid något annat. Den frans-
ka staten konfiskerade samlingarna och lät
försälja dem vid 14 auktioner mellan jun i
1921 och november r925. Inkoms terna blev
en del av det skadestånd tyskarna fick betala
efter första världskriget.

Sammanla gt säldes 452.865 frim ärken
och helsaker på auktionerna efter Ferrary.
A lla de då kända superrariteterna fanns
med. H är ingick givetvis den legendariska
Gula treskillingen jämte flera andra svenska
sällsyn theter. Totalt inbringade auktionerna
något över 7 miljoner kronor 1 1920-talets
penn ingvärde. Helt säkert hade Ferrary be-
talat betydligt mer för sina märken . En så-
dan samling kommer aldrig mer att kunna
skapas. Berlin gick således miste om denna
oöverträffade kollektion som nu spreds för
alla vindar. Men kanske var det lika bra.
Tyskarnas postmuseum, det äldsta i världen,
bombades sönder och samman av brittiskt
och amerikanskt flyg 1943 och 1944.

BJ O RN SYLWAN är född i Falun 1946.

Han arbetar sedan 1976 ino m Postmuseum,

huvu dsakligen med sven sk frimärksutgivning

före 1920 och med tillfälliga utställningar.

Fil. kand. i konsthistoria och etnologi i
Uppsala 1971. Ett livligt intresse för bland annat

stämplar och vykort från Oscarsepoken har

tidigare ko mmit till uttryck i artiklar i

Postryttaren 1984 resp. 1988.

Eric von Rosen

Detta bidrag skall närmast behandla en näs-
tan lika excentrisk och nästan lika fabulöst
förmögen sto rsamlare och greve, Eric von
Rosen . Denne levde och verkade lika länge
som Ferrary, båda avled i sitt sextion ionde
levnadsår efter ett halvt sekels samlande.
Men olikheterna var annars fler än berö-
ringspunkterna och till skillnad från Ferrary
fick von Rosen sin donation placerad där
den var ämnad - på Postmuseum i Stock-
holm . Som donato r är han dömd att stå i
skuggan av svensk-amerikanen H ans Lager-
löf (1880-1952) vars jätt esaml ingar frän hela
världen har visats i ett represen tativt urval i
anslutn ing till Postmuseums 9o-ärsjubileum.
Men även den von Rosenska donationen
A varter pd svenska fr imärken 1s y-19o5 inn e-
håller många utsökta ovan ligheter. Jag vill
gärna lyfta fram några av dem i ljuset.

Filatelien var för von Rosen , till skilln ad
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Greve Eric von Rosen (1879-1948), herre t ill Rockelstad.
Laverad blyert steckning utförd 1942 av den kände konstnären Einar Forseth (1892-1988).

I Postmusei samlingar.
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från Ferrary och Lagerlöf, inte ett domine-
rande livsin tresse. Det skall visa sig att han
hade betydligt fler strängar på sin lyra än så.
H an är den ende svenske frimärkssamlare
på elitn ivå som själv blivit avbildad på fri-
märke. Typ iskt nog skildras han i en av sina
"civila" verksamheter, som forskn ingsresan-
de och etnograf. Eric von Rosen är också till
dags dato den ende av Postmuseums många
frikostiga gynnare som fått ett donerat fri-
märke återgivet som frimärksb ild . Detta är
ett särdeles vackert stämplat exemplar av det
internationellt kända feltry cket 2o/ Tretio.

Vem var då denne märklige märkesm an ?

Etnografen och forsk-
ningsresanden. Frimärket
är tecknat av Gunnar
Brusewitz. Det ingår i
häftet " Mot fjärran land"
som utkom den 26
august i 1994. I samma
häftesblock port rätteras
också reskamraten i
Sydamerika - Erland
Nordenskiöld.

Ett fr imärke på fr imärke.
Det utomordent ligt
vackra exemplar av
tryckfelet " 20/ Tretio"
som ingick i Eric von
Rosens donat ion 1929.
Ur häftet " Stockholmia
86 - Frimärkssamlandet "
som ut kom den 23
januari 1986.

I kr,,
t SVERIGE. - .

Bakgrund

Eric C arl Gustaf Bloomfield von Rosen föd-
des i Stockholm den 2 juni 1879. Fader,
greven C arl Gustaf von Rosen (1824-1909)
var överstekammarjunkare på Kungl.Slottet.
Modern , Ella Carlton Moore (1843-1892),
kom från Ph iladelph ia i U SA. Familjeför-
mögenheten var grundad på morssidan . Ella

Moore var dotter till Bloomfield H aines
Moore, en stenr ik fabriksägare i Philadel-
ph ia. Bröllopet ägde rum i brudens hemstad
den 1o novemb er 1864 .

Den grevliga släkten von Rosen hade,
som många andra svenska adelsfamiljer, sitt
ur sprung i Baltikum . N amnet är belagt i
Livland redan är 1288. I den svenska adelska-
lendern har ätten nr 85 bland de mer än tvä-
tusen släktnamnen . För hundra år sedan var
högadlighet närmast synonymt med in fly-
tande, offentliga ämbeten, rikedom och re-
presen tativa herresäten . Eric von Rosens tre
äldre bröder var Reinhold, generallöjtnant
på Fituna säteri, C larence, hovstallmästare
pa Väsby slott och Eugene , överceremoni-
mästare boende på Ö rbyhus slott. Eric köp-
te Rockelstad är 19oo, en kort tid före sin
studentexamen . Godset är beläget vid Bå-
vens norra strand i Sörmland, den närmaste
större tätorten är Flen .

Eric von Rosen förlorade sin mor då
han bara var tolv år gammal. Skolgången
blev in te bekym mersfri. De sista gymnasie-
åren fick förläggas till läroverket i Visby.
Det fanns en uppfattn ing att studiekraven
var lägre ställda i landsortens skolor. Trots
detta klarades studen texamen först i andra
försöket och då med tvekan .

Etnografen

Sedan barndomen hade Eric von Rosen
känt en dragning till avlägsna, främmande
länder. Samtidigt som han lät igångsätta en
kraftfull ombyggnad och utvidgning av her-
resätet Rockelstad började han studera etno-
grafi vid Riksmuseet i Stockholm under
professor Hjalmar Stolpe. H an slutförde
aldrig studierna och tog ingen examen . I
stället erbjöd han sig att bekosta den två år
äldre zoologen Erland Nordenskiölds plane-
rade expedition till C haco-Cordillera i
gränstrakterna mellan Bolivia och Argen tina
mot att han fick bli dess etnograf. I gruppen
ingick också en svensk botanist och en orni-
tolog. Forskn ingsresan genomfördes med
stor framgang 1901-1902.

Erfarenheterna i Sydamerika gav mer-
smak. Expeditionen hemförde rika samling-
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ar och publicerade sina upptäckter både i
vetenskapliga och populärt hållna verk. Det
faktum att von Rosen var ekonomiskt obe-
roende bidrog till att han kunde bearbeta
sina manuskript utan tidspress och förse
sina böcker med utpräglat påkostad utstyr-
sel. Han var dessutom en för sin tid ovan-
ligt skicklig fotograf.

Äktenskapet

Ar 19o5 gitte sig Eric von Rosen med friher-
rinnan Mary Fock, den tredje i raden av fem
döttrar till översten Carl Fock på Drottning-
holm. Karin Fock, den fjärde dottern, kom
år 1922 att ingå äktenskap med den berykta-
de tyske stridsflygaren och senare riksmar-
skalken Hermann Göring. Denn e var sålun-
da Eric von Rosens svåger under ären 1922
till 1931 då Karin (von Kantzow) Fock avled.
Hermann Göring kom att besöka Rockel-
stad åtskilliga gånger de närmaste åren . Det
var här han hade träffat sin blivande hustru
första gången och drabbats av en ögonblick-
lig förtrolln ing.

Eric von Rosens uppvaktning av Mary
hade börjat tidigt. Redan som artonåring
hade han plockat en bukett blåklint på
Drottningholm åt den då elvaåriga flickan
och bytt den mot hennes gyllene hårlock.
Den dyrbara reliken behöll han genom livet
fram till sin död 1948.

Han förvarade den i ett ihåligt dolkskaft.
Klingan försåg han med sitt sturska val-
språk: Praestat ante venire quam ante veniri  -
bättre förekomma än förekommas.

Den yngsta systern Fock, Lily, gifte sig år
1916 med den uppskattade men tidigt avlid-
ne stockholmskonstnären Seth Martin
(1884-1925). Aret före makens död födde hon
sonen Gerard. Denne byggde mot slutet av
sitt liv upp en närmast komplett samling
Konst på frimärken i 51 album. Ett urval har
visats på Postmuseum vid den stora utställ-
ningen "Modern konst i Europa" är 1993.
Efter Gerard Martins död har kollektionen i
sin helhet förvärvats till museet genom bi-
drag från Postmusei Vänner.

Rocke I stad

På sin 2r-ärsdag var Eric von Rosen herre på
Rockelstad. Egendomen hade gått mellan
flera märkliga släkter. Familjen Stuart be-
bodde den frän 1579. Därefter hade den
vandrat mellan ätterna Rosenholm, Wen-
nerstedt och Holst. Mangårdsbyggnaden
som hade uppförts i timmer på 1600-talet
genomgick en fullständig omdaning kring
189o. Den dävarande ägaren, hovintenden-
ten Carl Sylvan, lät bland annat byggnaden
prydas av fyra väldiga hörntorn av Grips-
holms-modell. Med Heidenstams ironiska
ord blev i ett slag detta "gambla, gambla
hus aendnu gamblare". Eric von Rosen ren-
sade bort en del av det nya arkitektoniska
överdådet och avlägsnade två av tornen.
Det blev en representativ boning för en väx-
ande familj och gav utrymme åt von Rosens
ständigt utvidgade samlingar av etnografica
och jakttr ofeer.

Barnen

Aldsta barnet, sonen Björn, föddes 1905.
Han blev sedermera en känd naturskildrare,
en sentida linnean som både skrev och må-
lade. Därpå följde barnen med något års in-
tervall. Dottern Mary föddes 1906 och Brita ,
som dog i späd alder, 1908. Pä sensommaren
1909 föddes sonen Carl Gustaf. Han blev en
legendarisk flygare som bland annat byggde
upp det etiopiska flygvapnet på 1940-talet
och utförde uppmärksammade humanitära
insatser i Afrika under 196o- och r970-talen.
Sedan kom barnen med längre mellanrum.
Birgitta föddes 1913, Egil 1919 och Ann a,
sladdbarnet, 1926. I Adelskalendern bär
flickorna den vördnadsbjudande titeln
stifts jungfru.

Jag står i tacksamhetsskuld till Ralph
Herrmans när det gäller vissa uppgifter om
livet på slottet vid seklets början . I sin
mycket läsvärda och engagerade biografi om
flygarsonen Carl Gustaf von Rosen porträt-
terar Herrmans också den egensinnige fa-
dern och kretsen kring denne.

Det blev med tiden en stor familj på
Rockelstad. Tillsammans med den obligato-
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Rockelstad fri n g rds s idan.

Godset Rockelstad från gårdssidan med de två Gripsholms-inspirerade hörntornen. Vykort ca. 1940.

riska arsenalen av tjänstefolk utgjorde god-
set en värld for sig. Man hö ll sig till exem-
pel med en egen gårdssmed . Bilar fanns
in te, kommunikationerna mot omvärlden
skedde med häst och vagn , på vintrarna
med släde. Elektriskt ljus installerades in te
förrän 1940.

Världs resenär och jägare

Men Eric von Rosen var en o fta generös
och ständ igt mångsysslande man med tidvis
stort umgänge. Bland kända kulturperson-
ligheter som ofta kom på besök märktes
Prins Wilhelm, Verner von H eidenstam, Al-
bert Engström, Sven Hedin, riksheraldikern
H arald Fleetwood och den unge Evert Tau-
be. Däremot har jag in te funnit någon per-
sonlig koppling mellan Eric von Rosen och
H ans Lagerlö f. Säkert är att dessa mycket
jämnåriga frim ärkssamlare, det skilde min-
dre än ett år mellan dem, kände till varan-
dras existens. Båda var genom livet regel-
bundna besökare på Postmuseum och båda
var de hedersledamöter i Postmusei Vänner.

Men träffades och umgicks herrarna p rivat?
De många och långa resorna hade de ge-

mensamt. Eric von Rosen och H ans Lager-
löf blev for sin tid extremt beresta personer.
Men i sanningens namn valde Lagerlöf be-
tydligt komfortablare sätt att förflytta sig.

På gott och on t såg sig Eric von Rosen
som en järnman , ständigt sökande nya fysis-
ka utman ingar. H an utgick gärna från att
andra delade hans sinne for strapatser. Jakt
och jaktvård tillhörde hans stora livsintres-
sen . På egendomen avsatte han Sveriges för-
sta privatägda nationalpark. I Nordisk fami l-
jeboks andra upplaga (1916) meddelas bland
annat : "För öfrigt är R. en intresserad jägare
af storvildt (björnar i Finland, högdjur i Af-
rika) och samlare af vapen från skilda folk
och tider, hvilka han uppsatt och etnogra-
fiskt ordnat på sin egendom Rockelstad ."
En av de förnämsta afrikanska jakttrofeerna
på slottet var det väldiga huvudet av en
nedlagd n ilkrokodi l - även om den knap-
past kan inrangeras inom kategorin "hög-
djur".
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Björnar och hakkors

H an gick hårt åt björnstammen i Karelen . I
den stora hallen på Rockelstad hälsades be-
sökaren välkommen av två ursinniga men
lyckligtvis uppstoppade slagbjörnar med
vidöppna käftar och hotfullt lyftade ramar.
De var jaktminnen från hans nordostliga ex-
pedition er 1903 och 1904 . De var in te fällda

med kulor och krut. Eric von Rosen hade
valt att möta dem pa karolinskt maner, i
handgemäng, endast försedd med ett spjut
av trä och stål. Den från Finland medförda
levande björnungen Mischa fann sig väl till-

Trofehallen på Rockelstad. M an noterar krokodil-
huvudet uppe t ill vänster och skymtar en hotfull
björn i nedre vänstra hörnet. Vykort ca. 1930.
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rätta på Rockelstad och växte snabbt till sig.
I samband med frieriet till Mary Fock tvin-
gades von Rosen dock motvilligt lova att
förvisa Mischa från sitt sovrum där han dit-
tills delat sin husses bädd.

Den på sin tid riksbekanta björnen Mi-
scha som fritt och bekymmerslöst strövade
omkring på Rockelstads ägor fick för övrigt
ett sorgligt slut. Efter ett anfall av dåligt hu-
mör blev den skjuten . Mischa slapp dock
nesan att i uppstoppat skick tjänstgöra som
hatthållare på slottet. Han jordfästes i slotts-
parken under en värdig gravkulle. På krönet
placerade von Rosen en seite - en naturfor-
mad gudabild från Padjelantas lappmarker.

Rockelstad genomsyrades av ägarens in-
tressen och resor. På väggarna hängde va-
pen, släktporträtt och japanska träsnitt. In-
redningen präglades av vikingaideal med
stora tunga bord och högryggade stolar.
Eric von Rosens personliga lyckosymbol,
hakkorset, återkom ofta som ornament.
Denna uråldriga symbol för soldyrkan hade
annekterats av von Rosen långt innan nazis-
terna gjorde den till sin. Det var först är 1919

Från Batwa-folkets boningar i nuvarande Zambia.
Foto av Eric von Rosen 1911. Ur von Rosens
bildsamling på Folkens M useum Etnografiska.

som den föga lyckosam me konstmålaren
Adolf H itler egenhändigt komponerade den
slutgiltiga nationalsocialistiska flaggan och
därmed för all framtid desavouerade svasti-
kan. H itlers partifana - med sitt felvända
kors - blev tysk statstlagga den 15 septe mb er

1935.

Expedit ioner i Afr ika

Ungdomsexpeditionen till Sydamerika vid
seklets början följdes av flera. Nu vände
von Rosen blicken mot Afrika. Han gjorde
en längre resa till Vita Nilen är 1909 och ut-
rustade och ledde den så kallade Rhodesia-
Kongo-expeditionen 1911-1912. Under denna
andra Afrikaresa studerade han en dittills
närmast okänd folkgrupp, träskfolket Batwa
i nuvarande Zambia. Gunnar Brusewitz
återger på frimärksbilden Eric von Rosen i
kanot på Batwa-folkets sjö, Bangveolo. De
afrikanska resorna skildras i böckerna Från
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Storviltjägaren von Rosen vid sin första elefant.
Foto av Robert Fries 1911. Ur von Rosens bildsamling på Folkens M useum Et nografiska.

Kap till A lexandria (1912) och Träskfolket
(1916).

Med på den äventyrliga färden genom
Afrika var också botanisten och sedermera
professor bergianus Robert Fries. Denne
hade arbetat tillsammans med von Rosen
redan under Chaco-Cordilleraexpeditionen
1901.

Som expeditionsledare var Eric von Ro-
sen ett barn av sin epok. Han anger, med en
illavarslande vändning, sitt förhållningssätt
gentemot bärare och tjänstefolk som "Hårt
rättvist."

Som etnograf var von Rosen naturbegå-
vad och bitvis före sin tid. Han beskrev och
samlade in vardagsting i första hand, inte
praktföremål. Han närmade sig de infödda
han skulle studera lågmält och prestigelöst
och med ett äkta, okonstlat intresse. I famil-
jekretsen på hemmaplan var han annars ofta
fruktad för sin kyla, inte sällan kombinerad

med ett sällsynt häftigt humör. Han var ut-
rustad med vad man i dag kallar "kort stu-
bin", ibland ingen alls. Begreppet Rosenra-
sande har stundom förknippats med ho-
nom.

M ed aeroplan ti ll Finland

I början av är 1918 utbröt det så kallade Fin-
ska frihetskriget. Eric von Rosen hörde till
dem som snabbt bestämt sig att hjälpa den
"vite" generalen Gustaf Mannerheim i kam-
pen mot den röde motståndaren . Han valde
att köpa ett flygplan och själv medverka till
att gåvan flögs över till Finland. Planet, ett
litet tvåsitsigt Morane-Saulnier Parasol, var
byggt på licens vid Thulinverken i Lands-
krona. Tillsammans med reservdelar trans-
porterades det på järnväg som ilgods upp
till Umeå i slutet av februari.

Med viss möda hade von Rosen hittat
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en svensk p ilo t som var villig att utföra flyg-
ningen . N ils Kindberg ställde upp för att ge-
nomföra det riskabla projektet ; aldrig tid iga-
re hade någon flugit med aeroplan över
Ö stersjön från Sverige till Finl and. (Däre-
mot hade ju Salomo n August An dree - ehu-
ru fullständigt ofrivilligt - giort överfarten
med den vinddrivna ballongen Svea ett helt
kvartssekel tidigare).

Målet var Vasa, utanför staden hade
Mannerheim sitt högkvarter. Att von Rosen
följde med på flygn ingen berodde på att
han personligen ville överlämna gåvan .
H ans egen närvaro i planet skulle också ses
som garan ti att det var säkert och pålitl igt.
Den korta flygfärden genomfö rdes den 6
mars 1918. Den avlöp te lyckligt. Före starten
hade vingarnas undersidor försetts med von
Rosens hakkorsemblem i de finska färgerna.
Flygmaskinen, det första i ett finskt flygva-
pen , döptes högtidligt till "Aeroplanet n r 1
greve von Rosen". H akkorssymbol en över-
togs av det finska militärflyget och använ-
des där konsekvent ända fram till 1945. Sym-
bolen fick ju också ett filatelistiskt men mer
kortvarigt nedslag i Fin land. Bruksmärkesse-
rien Vapenty p m/ 1917 utgavs mellan 1925
och 1929 pa ett papper där vattenmärket ut-
gjordes av grupper av hakkors.

Greven på Rockelstad levde ett säreget
liv. Å ena sidan fyllt av uppmärksammade
kraftprov och bedrift er, ä den andra en av-
skärmad och tämligen sysslolös herremans-
tillvaro, möjliggjord av en tillsynes outt öm-
lig förmögenhet. Var kommer då hans filate-
liintresse in ?

Donationen

Som samlare av frimärken är von Rosen
märkligt nog föga känd. I Svensk Filatelistisk
Tidskrift ingick länge en återkommande rub-
rik - Vara Porträtter. Dessa korta biografier
ger en förnämlig inventering av de flesta av
det tidiga 19oo-talets mest framstäende
svenska samlare. Men von Rosen finns inte
med . H elt säkert har han blivit tillfrågad .
Av något skäl har han valt att inte ställa
upp .

Donationen som gjordes till Postmu-

seum är 1929, i anslutning till donato rs 5o-
årsdag, utgör dock ett mycket handfast bevis
för att samlandet pågått engagerat och kun-
nigt under lång tid. Uppenbarligen har von
Rosen också avsatt betydande ekonomiska
resurser på sin hobby. I övrigt synes han ge-
nom hela livet bibehållit ett visst filate liin-
tresse även om det tycks ha varit nedtonat
efter 1929 och knappast kän t utanför den
egna familjekretsen .

Samlarin tresset gällde inte enbart varian -
ter och tryckfel. Sveriges Filatelist-Förening
firade sitt 4o-ärsjubileum med en utställ-
ning 1926. Flera av landets kända filatelister
visade delar av sina samlingar på resturan-
gen Gillet vid Brunkebergstorg. Förutom
hela sin , tre år senare donerade, samling av-
arter bidrog Eric von Rosen också med ett
mer traditionellt Sverige-exponat. Detta
innehöll obegagnade och begagnade mär-
ken "med nyanserna ordnade i färgskala,
från mörkt till ljust." Det utställda avsn ittet
om fattade Skilling bancoemissionen , Va-
pentyp och Ringtyp tandn ing 14. Vad som
senare har hän t med denna kollektion är
in te kän t.

Filatelien och dess män

Något överraskande har von Rosen accepte-
rat att medverka i bokverket Filatelien och
dess män som utkom 1943. Boken innehäller
en kort, ganska schematisk text som beskri-
ver inr iktn ingen hos närmare två tusen av
Sveriges frimärkssamlare på mycket olika
ambitionsniv äer vid 1940-talets början . De
flesta återges också på bild . O m Eric von
Rosen meddelas följande:

vo n Ro sen . Greve . Rockelstad . Sparreh o lm .

v. R. h ar sam lat sedan 1892 och in tresserar sig

h uvudsakligen för Sverige. H an har d o nerat

en sam ling värdefulla sven ska frimärken t ill

Po stm useum . Ö ver den na sam ling har Post-

m useu m utgivit en av d ir. N ils Stran dell u t-

arbetad beskrivn ing (M ed deland en från Po st-

museu m n :r 14).

v. R. har arb etat m ed att klassificera de

sven ska frim ärkenas avarter för "Sam lings-

bo k fö r avarter und er ären 18s5-1905 u tgivna
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Svenska frimärken , Tjänstemärken och Lö-

sen märken", Brödern a O lssons Tryckeri,

Stockholm 1924.

Eric von Rosen är född i Stockholm den

2 juni 1879.

Till detta kan läggas att "samlingsboken"
närmast är ett förtrycksalbum och att de
ovannämnda tryckeribröderna O lsson rätte-
ligen är iden tiska med de mycket skickliga
och frimärkskunn iga Gustaf och H elge
O lofsson i Stockholm . Bröderna tryckte
praktiskt taget alla filatelistiska publikatio-
ner i Sverige under mellankrigstiden .

Postmuseum på 1920-talet

Eric von Rosens donation till Postmuseum
1929 utgjorde kulmen pa ett utomordentligt
generöst decenn ium . Aldrig, vare sig förr el-
ler senare, har museet berikats med sådana
gåvor. Redan 1922 hade H ans Lagerlöf läm-
nat sin första donation , den första i en lång
rad . I april r927 kom den sjätte donationen
frän Lagerlöf. Genom denna blev vårt
svenska Postmuseum det första i världen
som blev ägare till 1847 ärs legendariska
Maur itiusmärken .

Ar 1925 skänkte medic inprofessorn Ast-
ley Levin sitt pionjärarbete - en inventering
av svenska poststämplar. De ingår i en syste-
matiskt ordnad mastodon tsaml ing omfa t-
tande ca. 70.000 frimärken . Samm a år som
von Rosen berikade Postmuseum fick det
också motta den Arsen ius-Bildska samling-
en porträttfrimärken med tillh örande bio-
grafier. Den är en un ik föregångare till våra
dagars motiv- och temasamlingar.

Man anar att museets dåvarande före-
ståndare Johannes Rudbeck oroligt gnider
sina händer när ingen ser honom . Postmu-
seum hade ännu in te fått expandera till ga-
tup lanet som rymde ett reguljärt postkon-
tor, Stockholm 2 , änd a fram til l 1939. Vid in-
vignin gen är 1906 hade frimärkssaml ing arna
endast disponerat ett rum . Ar 1924 tilld ela-
des ytterligare ett. Trångboddheten blev
ändå snart akut och personalstyrkan var be-
gränsad till ett m inimum. Först 1933 fick fri-

märkena fyra rum till sitt förfogande och lä-
get förbättrades något.

Gåvobrevet

von Rosens gåvobrev är bevarat i Postmuse-
ums arkiv. Det är daterat Rockelstad den 19
mars 1929. Inl edn ingen lyder:

Till K ungl. Generalpoststy relsen.
Under loppet av nära trettio ar har j ag hopbrakt
en samling avarter av under aren 18 y-1905
utgivna svenska fr imärken. Samlingen, som
bestar av 6 9 mummer, innef attar blott sadana
märken, som av Kungl. Svenska Postverket blivit
godkända som f rimärken och som sådana blivit
av Kungl. Svenska Postverket utgivna. Provtryck
och försöksmärken ingd således ej i denna
samling. A vsikten med samlingen har varit att
påvisa alla felaktigheter som kunna uppkomma
vid fr imärkenas tillverkning och avstämpling,
samt all ur fi latelistisk synpunkt klassificera de
olika arterna av dy lika fel.

Sedan följer några villkor för att överlåtel-
sen skall genomföras. Kollektionen skulle
exponeras permanen t och hållas in takt.
Dessutom önskar von Rosen först visa sam-
lingen på en utställn ing i Le H avre i Frank-
rike i maj månad. Därefter skulle han göra
det defin itiva överlämnandet. H an nämner
också att den erövrat guldmedalj vid en
större utställn ing i H elsingfo rs 1928.

Vad hände med donationen?

H är bör poängteras att villkoren med tiden
tycks ha luckrats upp . Kanske har ledn ingen
på Postmuseum diskuterat muntligen och
under hand med Eric von Rosen . Denne
var ju i livet närmare tjugo år efter dona-
tionstillfallet och höll bevisligen en period-
vis tät kon takt med museet. Den första stora
förändringen skedde nästan omgående. Bla-
den skars ned för att så många som möjligt
skulle få plats i de svängmon trar som stod
till buds. Detta gjordes för hand och resulte-
rade tråkigt nog i albumblad av sinsemellan
mycket olika sto rlek. Samma trimning utsat-
tes också Lagerlöfs tidiga donationer för. Åt-
gärderna gjordes under Rudbecks tid som
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Ett av donat ionens fåtaliga albumblad som i dag återstår i komplett skick.
Alla blad omdanades dock redan 1942.
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postm useichef. I oktober 1942 ber den då
verksam m e huvudm ann en for m useet, Pau l
H eur gren , om t illåtelse att ren overa sam-
lingen och sätta upp m aterialet på oskurna
b lad . Dessa sku lle m on teras i specialbeställ-
da ram ar, hängda efter väggarna. I ett b rev
daterat Rockelstad den 22 oktober 1942 ger
von Rosen sitt or eserverade sam tycke.

Vid den sto ra om dan ingen av den svens -
ka h uvudsam lingen 1973-1974 kom plett era -
des det befin tliga m aterialet m ed godb itar
ur flera viktiga donationer. M ånga objekt
från von Rosen tillfogades. Man valde att
m arkera objektens karaktär av gåvor genom
att ange don ators in itialer i ans lu tn ing t ill
respektive frim ärke eller b rev. D essu tom har
åtskilliga m ärken använts t ill sam lingar som
visar t ill exem pel "Trycktekn ik" eller "Filate-
listisk term in ologi". I dag är von Rosen s do-
n ation kraftigt upp sp littrad på flera o lika
ställen .

O m m an skall vara pet ig var det vidare
en förgylld silverm edalj och in te gu ld som
sam lin gen h ade erövrat vid H elsingfo rsu t-
ställn ingen som ägde rum 1o-18 novem ber
1928. M en det var vackert sa. H ögre valör än
så delades in te ut , in te ens till Lagerlö f eller
Fredrik Benzinger som deltog m ed förstkl as-
siga sam lingar. I u tställn ingen i Le H avre
den 18-26 m aj 1929 fö ll von Rosen ett steg,
en silverm edalj b lev han s lo tt . I en rapport i
Svensk Filatelistisk Tidskrift skriver den nor-
d iske kom m issarien N ils Stran dell b land an-
n at :

Afven denna samling blef mycket uppmärk-
sammad, men då den icke utgjorde en full-
ständig kollektion af de svenska frankoteck-
nen, kunde den i så motto icke göra sig fullt
gällande i konkurrensen i en landsklass, men
det fanns å andra sidan icke heller någon an-
nan klass där en samling af denna originella
gestaltning kunnat exponeras. Vi erfara att
grefve von Rosen donerat denna vackra sam-
ling till Postmuseum och få i sinom tid an-
ledning att återkomma till densamma.

I likh et m ed Eric von Rosen uppvisade den
vittkun n ige N ils Strandell en del u ltrakon-
servativa d rag. Nystavn ingsreform en från

1906 uppfat tade han som et t m odern t pa-
fun d so m in te gällde h onom .

Universalfi latelisten Nils Strandell

N ils Strandell föddes i H am räng e, Gästri k-
lan d är 1876. H an avled 1963. Stran del ls in -
tresse for frim ärken startade tidigt , redan
vid 188o-talets m itt . H an s största insatser var
dels skapan det av ett om fattande filatelis-
tiskt p rivatb ib lio tek, dels en h ängiven in sats
som jurym an på in ternationella utställn ing-
ar. Sitt filatelistiska b iblio tek sålde Strandell
1943 til l Postm useum . Det bestod då av ca
15.000 n um m er. I köpet ingick ocksa Stra n-
dell själv; h an kom att förestå Postm useum s

biblio tek frän 1944 ti ll 1957.
N ils Strandell debuterade som in terna-

tion ell ju rym an redan i Lon don 1912. Totalt
deltog han vid 33 sto ra u tställn ingar, de sista
sä sen t so m 1952. H an betra ktades av sam ti-
den som sakkun n ig på i p rin cip alla frimär-
ken från hela världen .

Som tid igare framskym tat utgav N ils
Strandell är 1931 en katalog över von Rosens
don ati on (Meddelanden fran Postmuseum 14) .

D en o m fattar o ftast ett o rdkn appt upp räk-
n an de av de olika avartsgrupperna och de
frimärken som upp träder inom dessa. Emel-
lan åt ger Stran dell dock utförligare tekn iskt-
filatelistiska kom m en tarer av visst in tresse.
Ett dussin av de m ärkligaste eller dyrbaraste
m ärkena är avb ildade.

Samlingsbo ken

Strandell var starkt kn uten t ill Postm useum
so m konsult redan pa 1920-talet . U nder m er
än ett kvarts sekel beskrev han H ans Lager-
lö fs överfl ödande donationer i ätta katalo-
ger, den fö rsta u tgiven 1924, den avslu tande
1951. H an m edverkade flitigt i den filatelis-
tiska fackpressen .

I en osignerad artikel hade han anm ält
Eric von Rosens "sam lingsbo k" redan i ja-
n uarin um ret 1925 av Svensk Filatelistisk Tid-
skrift:

Den kände Afrikaresenären och framstående
samlaren af speciellt svenska frankotecken,
grefve Eric von Rosen, har under ofvanstäen-
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de titel sammanfört alla hittills kända afarter

af svenska frimärken, tjänste- och lösenmär-

ken . Genom samlingsbokens grund lighet

och sakkun niga uppställn ing har skapats en

fullödig handbok, väl värd att tagas i beak-

tande af alla sam lare af svenska a farter. [ . . . )

N aturligtvis kan ej hvarje Sverigesamla re fyl-

la ett dylikt album. Flera af de upptagna afar-

tem a existera endast i ett eller några få exem-

plar. Det är dock af stor vikt att veta, att äf-
ven dessa afarter förekomm a, och de svenska

sam larna måste vara grefve von Rosen af

hjärtat tacksamma för att han fast uppmärk-

sam heten vid a farterna. [ . . . ) I det vi gratule-

ra grefve Rosen till den gen ialt uttänkta och

masterligt u tförd a iden, kunna vi endast till

det ald ra bästa rekommendera detta fullödi-

ga verk. Upplagan är endast 1oo numrerade

exemplar.

I  N ordisk Filatelistisk T dsskrifi, ett fackor-
gan utgivet i Köpenhamn, ger Strand ell i
ap riln umret 1926 mer upplysn ingar om det-
ta specialalbum :

[ . . . ) Denna samlingsbok är i själfva verket en

i albumformat upplagd handbok, och vi

b lefvo för någon t id sedan angenämt öfver-

raskade öfiver att få skåda ett exemplar i så

godt so m komplett skick - nämligen Grefve

vo n Rosens eget - hvilket ägaren med sin

vanliga älskvärdhet lät oss taga i betraktande.

Såso m ofvan sades, är alb umet st rängt upp-

delat i o lika kategorier. Afdeln ingen "Fel-

tryck" inrymmer en hel mängd olika, artskil-

da underafdeln ingar. Vi kun na här tyvärr en-

dast göra en ko rt axplockning ur det rika ma-

terialet . Ett remarkabelt "te xtfeltryck" är 20-

TRETI O , den öfverallt eftersökta svenska ra-

ritete n , här företedd i ett mycket vackert ex-

emplar. Ett par andra "textfelt ryck" utgöra s

af tjänste 1o/ 12 och 1o/24 öre med omvänt

påtryck. Bland "färg feltryck" observera vi 5
öre brun, O scar-serien , som bekant ett av

Sveriges allra sällsyn taste frimärken . (Det an-

dra svenska färgfeltrycket, 3 sk.bco. gul, är,

vill jag minnas, det enda manko so m Grefve

von Rosen har i sin svenska samling men

detta är som bekant unikt) [ . . . )

Feltryck och tryckfel

Vad gäller sällsynthet är natur ligtvis dona-
tionens frimärken av vitt skilda slag. H är in-
går riktiga rariteter, ofta i bra skick, tillsam-
mans med trivialt allmängods. En hel del
"afarter" tord e inte godkännas av en kritisk
och erfaren samlare idag. Till de mer banala
hör till exempel omvända vattenmärken på
O scarsfrimärkena i koppartryck liksom på
de parallella emissionerna Tvåfärgad siffer-
typ och 5 kronor Posthuset frän 1903. En av-
delning "relieftryck" på vissa Ringtypsvalö-
rer jämte Tjänste- och Lösenmärken skulle
inte finna nåd i ett modernt album eller i
en nutida frim ärkskatalog.

En förklaring till det relativt stora an ta-
let märken i ur sp rungsdonationen är också
att plåtfelen beretts en överdrivet stor plats.
Imponerande nog är att här ingår 21 märken
ur 18s5 ärs skilling banco-emission , alla med
sina bestämda tryckdefekter. Alla valörer
utom sexskillingen finns med . Intressan tast
är två exemplar av treskillingen med så kal-
lad dödskalle.

Av de många frimärken som klassificeras
som "Typ-avarter", 123 stycken , är de flesta
av tillfällig natur. En ringa del upptas som
regelrätta varian ter i dagens specialkataloger.
Vi kan ju med litet god vilja h itt a en smärre
tryckdefekt på snart sagt varje svenskt fri-
märke utgivet före 1886. Detta är äret da
man in för maskintillverkat papper. Ett så-
dant jämnt och standardiserat papper med-
gav ett avsevärt renare tryck än äldre tiders
handgjorda och knutiga tryckunderlag. Men
mycket av den hantverksmässiga klassiska f -
latelin s trubbiga och troskyldiga charm gick
förlorad !

O perforerade fr imärken

Under rubriken  A varter med avseende på
landningen  och med underrubriken  Otanda-
de fr imärken  återfinns många utomorden tligt
sällsynta objekt. Bland flera Ringtypsvalörer
ur 1877 ärs normalt 13-tandade emi ssion kan
nämnas ett vackert exemplar 12 öre, stämp-
lat i Broby den 14 augusti 1882. I var tid är
endast tre begagnade exemplar kända av
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Eric von Rosen int resserade sig livligt för Postmuseums verksamhet även efter 1929.
Här ett brev daterat Rockelstad 15 november 1945.

Brev ur Postmuseums arkiv.

denna valör i otandat skick. H är finns också
ett par operfo rerade exemplar av 3o-öresva-
lören på klipp från paketadresskort. Det
vackraste är stämplat i Werkebäck den 20

jul i 1884. Lika intr essan t fö r specialisten är
ett delvis o tandat 20 öre Ringtyp ur samma
emission . Det är prydligt avstämplat i Leufs-
ta Bruk den 5 oktober 1885 och är ett av fyra
bevarade.

Det boktryckta ro-öresmärket med O scar
II :s porträtt och med posthorn på baksidan
uppvisar som bekant också en synnerligen
rar variant där märket undgått perforerings-
aggregatet.

De sju exemplar som tycks ha överlevt
till i dag är alla stämplade i H ammar i N är-
ke under perioden oktober till december
1888. H är kan det möjligen dyka upp yt terli-
gare märken i framtiden . Då N ils Strandell
upprättade katalogen över von Rosens do-

nation är 1930 kände man bara till tva styck-
en. Dessutom visste man inte att märkena
emanerade från H ammar, stämplarna på
dessa två exemplar var alltför fragmenta ris-
ka. H är kan det finnas ytterligare fynd för-
borgade i gamla snörbun tar. Det är sanno-
likt att dessa märken härrö r från ett helt
otandat ark som levererats under hösten
1888. Förmodligen har man vid tillverkn ing-
en placerat för många ark i tand n ingsmaski-
nen . Det normala var att man lade i fem åt
gången .

De tandlösa från Carlshamn

Vissa objekt har blivit klassiska rariteter.
Tack vare von Rosens donation har Postmu-
seum kunnat bli ägare till vardera ett exem-
plar av otandade 6 och 8 skilling banco. Vi
känner endast sex bevarade sådana märken i
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Tre vackra och sällsynta objekt ur
1877 års Ringtyps-emission tandning 13.
Operforerade exemplar av valörerna 12 och 30 öre
och ett delvis otandat 20-öresmärke.

den lägre valören och blott två i den högre.
De är genomgående stämplade i C arls-
hamn. D en van ligaste uppfattningen är att
de inte härrö r från helt operforerade ark
utan från några kartor med partiellt otanda-
de avsnitt. Då den enda privatägda ätta skil-
lingen senast utbjöds på auktion 1 novem-
ber 1976 ätfö ljdes den av ett delvis perforerat
märke vilket stödjer den hypotesen. Slutpri-
set blev högt, 131.500 kronor. Dessa tvä mär-
ken var, liksom Postmuseums exemplar,
stämplade den n februari 1858.

Sexskillingmärket hade Eric von Rosen
köpt för hela 4 .50 0 kronor av frimärkshand-
laren H arry Wennberg i oktober 1922.
Wennberg hade i sin tur ropat in märket på
den fjärde Ferrary-auktionen den 16 jun i
samma år. Det o tandade märket i valö ren 8
skilling banco hade inhandlats vid den för-
säljn ing av Erik Leijonhufvuds samling som
ordnades av Erik Lich tenstein i november
1923. Priset är obekant, försäljningen skedde
genom en tryckt offert med fasta priser. I
samband med detta märke stod dock endast
"Anbud emotses". Men rimligen blev mär-
ket ännu dyrare än sexskillingen .

Otandat exemplar av
Oscar 11boktryck med
posthorn. Stämplat i
Hammar den 30
november 1888.

Otandat exemplar av
6 skilling banco.
Stämplat i Carlshamn
den 17 juni 18(56).
Ett av sex kända.

Otandat exemplar av
8 skilling banco.
Stämplat i Carlshamn
den 11 februari 1858.
Ett av två kända.

O m Erik Leijonhufvuds samling

Friherre Leijonhufvuds saml ing är för övrigt
värd en kommentar. Denna högklassiga kol-
lektion fulländades dä Leijon hufvud i sista
stunden klev in i auktionssalen och ropade
in den Gula treskillingen . Den gode friher-
ren hade chartrat ett flygplan för att ta sig
över kanalen i tid till auktionen , han var vid
den tiden bosatt i Brigh ton . Detta inträffa-
de vid samma Ferrary-auktion som Wenn-
berg bland mycket annat förvärvade den
ovannämnda otandade sexskillingen på.
Allt utspelades framför näsan på flera andra
intressen ter varav en rep resen terade Post-
museum i Stockholm ! Men redan året där-
pa, 1923, tröttn ade Erik Leijonhufvud pa
sina märken och beslöt sig för att sälja dem
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genom frimärkshandlaren Erik Lichtenstein .
Sven Åhman skriver i boken Den gula treskil-
ling en:

Varför Leijonhufvud gav frimärkena på bå-

ten är in te känt, men vad han tog farväl av

m åste ha varit den märkligaste samling av

svenska frimärken som någonsin samman-

bragts, Postmuseets egen i Stockholm in te

undan tagen.

Det är an tagligen sant. I Leijonhufvuds
samling fanns bland annat också det unika
kvartsark 4 skilling banco som nu är en av
pärlorna i Postmuseum . Det fann ingen kö-
pare då det bjöds ut i Lich tenstein s offert i
november r923 men förvärvades av Postmu-
seum genom byte i januari 1924. I den tryck-
ta offerten hade b locket, liksom flera av de
andra stora rariteterna inget fixerat pris - i
stället infordrades anbud. Samtid igt bytte
museet också till sig den stämplade helkar-
tan av 5o öre Vapen som är en lika märklig
enhet den . Bytesvärdet bestämde Lichten-
stein ti ll 1o.ooo kronor för kvartsarket och
2.500 kronor för den stämplade helkartan 5o
öre Vapen . Det sistnämnda arket satt ur-
sprungligen virat runt ett litet men högt as-
surerat paket med juveler. Dyrbarheterna
hade sän ts från Göteborg till London den 5
april 1867.

Den Gula treskill ingens öde

Men den Gula treskillingen gick in te till
Postmuseum - ingenjören och godsägaren
C laes  A.  Tamm slog till d irekt och gav ett
bud som Leijonhufvud och Lichtenstein
godtog. Den exakta summan har aldrig o f-
fen tliggjorts men uppges ha legat på "ca
20.000 kronor". Så Leijonhufvud tycks ha
gjort en hygglig avans på de 12.000 kronor
han gett for märket i Paris ett drygt är tidi-
gare.

Det här skulle egen tligen ha varit en helt
annan h istoria om det inte vore för de frä-
gor och funderingar som väcks. H är hade
Eric von Rosen tidernas möjlighet att få sin
samling "afarter" komplett i så fall hade
Postmuseum i dag hyst den legendariska

Gula treskillingen. Eller var det så att von
Rosen faktiskt gav ett rejält bud på märket
men att Tamm helt enkelt bjöd över? Svaret
på frågan har gått i graven med de aktörer
som medverkade.

Färgfeltry ck - 5 öre O scar brun

"Den Gula" felas således i donationen , den
represen teras av ett välliknande färgfotogra-
fi. Däremot finns under rubriken A varter
med avseende på trycket med underrubriken
Färgfelt ryck den andra stora Sverige-rariteten ,
5 öre O scar brun . I no rmalfallet är märket
grönt i olika nyanser. Detta är ju som be-
kan t ett avsiktligt framställt men av misstag
utsänt färgprov för valören 3o öre. Färgtestet
utfördes är 1891 med 5-öre splätar da pläta rna
för 30-öresvalören in te hunn it framställas.
Av misstag kom en sådan karta att gumme-
ras, perforeras och buntas med ett antal re-
guljära 3o-öresark. Märkena sändes ut ti ll
elva utländska postförvaltn ingar som prov
pa det nya 3o-öresmärket. Deutsches Reichs-
postamt upptäckte felet och slog larm. Då
hade man hunn it distribuera s5 märken .
Detta eftersökta "feltryck" uppvisar allt id
större eller mindre skavanker. Troligen har
märkena levererats uppklistrade på kartong-
blad och senare lossats ovarsamt från dessa.
Det donerade exemplaret har reparerats på
1970-talet.

Dragspel och posthorn

Bland frimärken med O scar II :s porträtt in-
går också andra godbitar i von Rosens dona-
tion . Pappersveck, så kallade dragspel, upp-
träder ibland pa frimärken fran 18oo-talets
slu t. D et är typiskt för kvaliten i det von
Rosenska materialet att hans exemplar ofta
är oöverträffat vackra och pedagogiskt verk-
n ingsfulla. Ett märke som det här avbildade
ser man in te ens en gång på miljonen - Ett
dragspel, brett som en motorväg, som en över-
entusiastisk text i en auktionskatalog en
gång lydde (det gällde då en betydligt an-
språkslösare veckbildning).

Ett dramatiskt exempel på hur ett sto rt
pappersveck som uppstått efter tryckn ingen
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5 öre Oscar i brun färg
i stället för grön - ett
avsikt ligt framställt men
felakt igt levererat
färgprovt ryck.

Ett vackert s.k.
dragspel. Papperet
har slagit veck före
t ryckningen vilket
har avslöjats då
fr imärket blött s loss
från försändelsen.

men före perforeringen kan påverka märkes-
bilderna ger det stora arkpartiet, ett 45
block, av valören 24 öre Ringtyp tandn ing
13. Det är ett helt un ikt objekt med sina oli-
ka stora märken och har sällan eller aldrig
avbildats i litteraturen . Man frågar sig nyfi-
ket när och hur Eric von Rosen har kommit
över det. I Ferrarys eller Leijonhufvuds sam-
lingar tycks det in te ha sutt it .

Under perioden 1886-1891 försägs de
svenska frimärksarken med ett särskilt kon-
trolltecken på baksidan, ett litet blått post-
horn. I arkmarginalen fanns dessutom åtta
större posthorn, dessa skulle inte träffa fri-
märkena. Kontrolltecknen anbringades före
den egen tliga tryckningen av frimärkena
och före perforeringen . O m denna skedde
på ett olämpligt inplacerat ark kunde för-

Ett unikt 45-block av valören 24 öre Ringtyp tandning 13.
Ett kraft igt veck har uppstått över arkets nedre del strax före perforeringen.

Det har gett upphov t ill fr imärken i förstorat format.
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skjutn ingar inträffa. Ibland ser man delar av
två posthorn på samma frimärke, mycket
sällan är misspassn ingen så kraftig att delar
av marginalens stora posthorn finns med på
baksidan . Några vackra prov på detta ges i
donationen . H är kan vi med fog tala om ett
på 10 miljoner!

Unik förfa lskning
ti ll skada för Postverket

Ett annat utomordentligt spännande ting är
ett brev frankerat med ett 12 öre Vapen år
1862. Märket är näml igen en förf alskning,
målat för hand med vatten färg och perfo re-
rat med sax. Det har med tiden blekts be-
tänkligt. Detta är den enda kända förfalsk-
n ingen till postens skada från klassisk
svensk frimärkstid . Det gör ett skenb art ba-
nalt brev till ett av Postmuseums in tressan-
taste föremål ur posth istorisk synpunkt. För-
sändelsen är sedan länge in fogad i den
svenska huvudsamlingen .

Brevet till Välborna fru Th erese Silfver-

Oscar II bokt ryck med posthorn.
Märket uppvisar ett närmast komplett stort

marginalposthorn plus större och mindre del av det
ordinarie lilla. Postbehandlat i Transt rand,

Dalarna, den 26 november 1886.

stolpe, N äs i Röö socken fanns ursprungli-
gen i Ferrarys samlingar. Fru Silfversto lpe
föddes 1825 som Th erese Stegeman . H on av-
led redan 1866. Ar 1852 hade hon gift sig
med C . F.Gustaf Silfverstolpe. Försändel-
sen såldes vid den fjärde Ferrary-auktionen
den 16 juni 1922. Brevet ingick i en större
post som omfattade 3o4 klassiska svenska
objekt av skilda slag, huvudsakligen frän pe-

Brev med handmälad 12 öre Vapen från Stockholm den 29 april 1862 t ill Näs i R ö socken.
Den enda kända helfö rfalskningen till postens skada från klasssk svensk fr imärkst id.
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rioden 1856-1876. Inte nägot av materialet
fanns avb ildat i katalogen . Partiet ropades
in av H arry Wennberg för 2.100 francs - då
motsvarande ungefär 830 kronor. Pa hösten
1922 bjöds brevet ut i den offert Wennberg
hade sammanställt . Priset för den postala
förfalskn ingen var satt till 1.5oo kronor. Eric
von Rosen slog till, prompt och utan prut.

Jag har av och till funderat på det där
brevet. Vem har målat frimärket - och var-
för ? Man tycker att en så skicklig min iatyr-
konstnär kanske skulle ha satsat sina talang-
er på en dyrare valör, i så fall 50-öringen
som ju var den högsta på den tiden . Kanske
var det hela ett lustigt infall, en ploj innan
ordet var uppfunnet. Adressatens make,
C al Fredrik Gustaf Silfverstol pe (1815-1895),
var i alla händelser en betrodd man i sam-
hället, välbärgad godsägare på N äs sedan
1855 och ledamot av riksdagens andra kam-
mare 1873-1875. Men kanske hade han lekfu l-
la och konstnärligt begåvade anförvan ter i
Stockholm ?

Riksbrev f rankerat med f r;ä rket svart Lokal.
Frankeringsvärdet endast 3 öre i stället för det
inrikes brevportot 12 öre.
Är det skrivet och sparsamhetsfrankerat av samma
person som målat frimärket på försändelsen
nedt ill t ill vänster?
(Efter foto i aukt ionskatalog 1990).

En ledtråd?

En länk i en indiciekedja fann jag i en auk-
tionskatalog för några år sedan . På en auk-
tion i Malm o i oktober 199o säldes ett brev
frän samm a tid , 186o-talets början , til l ma-
ken på samma adress - och sannolikt skrivet
med samma hand ! Även här har vår avsän-
dare agerat sparsamt. I stället för tidens
gängse 12-öresfrankering (falsk eller äkta) har
han (eller hon) nöjt sig med det valö rlösa
frimärket svart Lokal, portovärdet för detta
var ju 1 skilling banco eller 3 öre. Men det
märket var främst avsett som singlefranke-
ring för lokalbrev inom Stockholm och här
satt det på ett riksbrev. M ärkligt nog har
den kraftigt underfrankerade försändelsen
nått ad ressaten i N äs utan några som helst
markeringar om lösen . Man tycks av och till
ha förlorat de postala Argus-ögonen på
Stockholm s postkontor, det vill säga vårt
nuvarande Postmuseum . Den okände köpa-

BJ Ö RN SYLWAN . Eric vo n Rosen och hans frimärksdonation till Postm useum 25



ren , som säkert in te hade en an ing om att
detta var en in tressant pusselbit, fann ändå
brevet attraktivt. Det kostade honom 52. 0 0 0

goda svenska inflationskronor ann o 1990.

Tryckfelet 20/ Tretio

J ag nämnde i uppsatsens in ledn ing att Eric
von Rosen är den ende av Postmuseums
välgörare som fått ett donerat frimärke av-
bildat på ett frimärke. Detta frimärke på fri-
märke utkom den  23  januari 1986 i ett häft es-
block med fyra olika motiv. Utgåvan var en
av flera under perioden 1983-1986 som gjorde
propaganda för den filatelistiska världsut-
ställn ingen Stockholm ia 86. H uvudmotivet,
det världsberömda tryckfe let 2o/ Tretio, visar
det exemplar som von Rosen skänkte till
Postmuseum 1929. Det inleder, med bild
och allt, Strandells katalog över donationen .
Rubriken här är A varter med avseende på
trycket med underrubriken Textfeltryck.

Eric von Rosens utsökta 20/ Tret iomärke.
Det är som synes stämplat i Jönköping

den 4 juni 1880. I art ikelns början visas märket
som " fr imärke på frimärke" .

O m uppkomsten av detta tryckfel har
mycket skrivits. Felaktigheten drabbade en-
dast ett märke per 1oo-ark inom en leverans
till frimärksförrädet den 19 december 1879 av
valören 2o öre Ringtyp tandn ing 13. Missta-
get upp täcktes rätt snart av både samlare
och postverk. Lejonparten av de felaktiga
märkena återkallades och brändes, men 970
stycken hade hunnit säljas. Av dessa använ-
des de flesta som frankering pa postanvis-
n ingsblankette r tillsam mans med 5-öresmär-

ket av samma typ . Jag gissar att ungefär en
fjärdedel, kanske 250 märken , har bevarats
till vår tid . De är mycket ovanliga ostämpla-
de men förekommer förvånansvärt ofta i
stämplat skick på svenska auktioner. Jag har
sett åtskilliga i m itt liv, enbart i Postmu-
seums samlingar finns 18 stycken. Men jag
har aldrig någonsin sett ett så vackert exem-
plar som det som ingår i von Rosens dona-
tion .

Förfa lskares försåtliga fifflande

Ett tecken på att ett frimärke är åtråvärt och
in ternationellt eftersökt är att det hedras av
förfalskares mer eller mindre vällyckade an-
strängn ingar. Det ovannämnda 2o/ Tretio-
tryckfelet har framgångsrikt efterliknats
bland annat av den synnerligen yrkesskickli-
ge Francois Fourn ier (1846-1917) i Geneve.
Denne framställde feltrycket i form av ro-
block, såväl tandade som otandade, vilket
ju, med hänsyn till felets uppkomst, var en
uppenbar anomali. Försiktigtvis sålde Four-
n ier dock dessa sina p rodukter i lös vikt.
Annars är märkena farligt lika originalen .
Perforeringen beredde emellertid Fournier
stora bekymmer att efterlikna.

Den andre europeiske mästerförfalskaren
vid seklets början , italienaren Giovanni
(Jean) de Sperati (1884-1957), har främst pro-
vat sina krafter på våra äldsta frimärken .
H ans epokgörande arbetsmetod är välbe-
kan t. H an utgick från reguljära, auten tiska
märken av någon billig valör. På dessa blek-
te han bort den ur sprungliga frimärksbilden
och tryckte i dess ställe en falsk av någon
sällsyn t valör. På detta sätt åstadkom han
ett oäkta frimärke men framställt på ett un-
derlag av äkta papper, och med äkta perfore-
ring och poststämpel. Speratis alster har fått
något av kultstatus och brukar uppnå höga
priser på auktioner - även när de ärligt de-
klareras som förfalskn ingar.

Speratis skickligt im iterade märken ur
vår första emission , 3 och 24 skilling banco,
kan ibland lura även en erfaren svensk sam-
lare. Av valören 3 skill. bco tillverkade han
för övrigt en "folkupplaga" i den gängse
gröna fårgen . Dessutom något som kan kal-
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las en lyxutgåva med märket framställt i den
sägenomsusade gula. O tandade tryckprover
till dessa falska skillingmärken sålde han
också. Dessa var försedda med hans namn-
teckn ing på framsidan och den lika oblyga
som självmedvetna stämpeln "Reproduction
interdite" (Eftert ryck förbjudes) pä baksi-
dan ! I övrigt är det rätt fa svenska frimärken
som utsatts för förfalskares in tresse. Sperati
har dock också kastat sina lystna blickar och
spänt sin båge mot några något mer sentida
frimärken som utgör pärlor i den von Ro-
senska donationen .

Provisoriska påtryck 1889
-  omvända övertryck

Det gäller avarter som uppträdde i samband
med ett provisoriskt påtryck som utfördes
på ett par valörer Stora tjänste under hösten
1889. Bakgrunden var att sto ra lager av regul-
jära frimärken liksom tjänstefrimärken i va-
lörerna 12 och 24 öre blivit närmast obe höv-
liga under 188o-talets senare del. Det inrikes
brevportot hade från och med den 1 januari
1885 sänkts frän 12 till 1o öre. Portot för brev
i andra viktklassen dämpades samtidigt från
24 till 2o öre.

Den 13 mars 1889 tog Generalpoststyrel-
sen beslut att innevarande förråd av 12- och
2.4-ö resmärken skulle överstämplas med 1o-
öresvalör. Detta gällde såväl de ordinarie fri-
märkena som de storformatiga tjänstemär-
kena. De övertryckta märkena började säljas
den 1 oktobe r 1889. I samban d med fram-
ställn ing av påtrycken på tjäns tefrim ärkena
skedde två slag av missöden . Ett fatal ark av
de båda valörerna utrustades med upp- och
nedvända påtryck. Detta inträffade med in-
alles fyra ark (200 märken) av valören IO på
12 öre och två ark (roo märken) av valören
1o pa 24 ore.

Påtrycken 1889 - fe l tandning

Ett annat, lömskare och mer svårfunnet
misstag in träffade också. Påtrycken skedde
huvudsakligen på kartor som återlevererats
från olika postkontor. Några enstaka sådana
ark var av äldre "fin tandad" typ och sålunda

försedda med tandningsmättet 14 i stället
för den pa 188o-talet domi nerande perfore-
ringen 13. Skillnaden i utseende är rätt m in i-
mal och personalen på Jacob Bagges tryckeri
är sannerligen ur säktad. Dessutom fanns det
ingen som helst skillnad på märkena med
det ena eller andra tandn ingsmåttet i postalt
hänseende. Ett helark med femtio märken i
vardera valören framställdes i den fintanda-
de varian ten . Arket i valören ro på 12 öre le-
vererades till Västerås. Ett antal märken
stämplade där i oktob er-november 1889 är
kända. Endast tre har överlevt i ostämplat
skick. Kartan med IO-örespåtrycket på 24 öre
tycks ha tillvaratagits innan märkena börjat
användas som frankering. De flesta exem-
plaren i dag är ostämplade, de fätal iga be-
gagnade är orderstämplade.

Vackra exempel på felframställningar i samband
med utgivningen av 1889 års Tjänsteprovisorier.

Överst  10  på  12  öre med omvänt påt ryck.
Under  10  på  24  öre med perforeringsmåttet

14  i stället för  13 .

N aturligtvis är dessa "afarter" belagda i
Eric von Rosens donation . De här globalt
kända sällsyntheterna har som nämnts in-
tresserat till och med en så kräsen förfalska-
re som Jean de Spera ti. Men de fyra märke-
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na i donationen är alldeles äkta! Tre av dem
är ostämplade, påtrycket 10 på 12 öre med
tandn ing 14 i stället för 13 är postbehandlat,
som sig bör i Westeräs, den 30 okto ber 1889.

Säregna stämplar

Ett helt annat 14-tandat tjänstefrimärke i va-
lören 12 öre i donationen är också in tres-
sant. Men det är ett ordinarie märke utan
påtryck och det återfinns inom en helt an-
nan kategori. Rubriken här är  A varter med
avseende på p oststämplarna  och underrubri-
ken  Utländska stämplar.  Märket är makulerat

Avarter med avseende på poststämplarna.
Överst 12 öre Tjänste (perf . 14) med dansk,

datumlös makulering " Fra Sverige" .
Under 9 öre Vapentyp med stämpel " Franco "
och 12 öre Ringtyp (perf. 14) med kryss och

datering i bläck den 1 april 1874 .

med en rak, datumlös textrad ; Fra Sverige.
Denna danska stämpel uppträder med viss
frekvens på olika valörer ur Ringtypsemis-
sionerna under 187o-talet. Men att se den pa
ett tjänstefrimärke känns besynnerligt. O rsa-
ken är naturligtvis att de svenska tjänstemär-
kena endast gällde för brevväxling inom
Sverige och till un ionslandet Norge. De var
inte tillåtna och är ytterligt sällan belagda

till andra destinationer. Den initierade fila-
telisten erinrar sig dock att man känner de-
ras irreguljära användn ing i två fall på brev
till Fin land och, ovän tat nog, i ett fall till
U SA. Detta tjänstefrimärke som suttit på en
försändelse till eller via D anmark är en be-
tydande raritet - säkerligen i högre grad än
von Rosen och N ils Strandell anade.

Inom von Rosen-donationens avsn itt
om  Utländska stämplar på svenska märken  fin-
ner vi en hel del annat smått och gott. Jag
väljer att exemplifiera med ett 9 öre Vapen
som makulerats diagonalt med en tydlig
stämpel "Franco" av tyskt ursprung. Stäm-
pelns betydelse är ju den att försändelsen är
fullt betald av avsändaren ända fram till de-
stinationsor ten . Det är frestande att tro att
märket utgjort singlefrankering på en tryck-
sak till norra Tyskland. U nder tiden 1858-
1864 var portot för trycksaker upp till en
vikt av 1 lod (13,3 gram) från Sverige via
Danmark till H amburg eller Lubeck just 9
öre.

O m bläckmakuleringar

Ur donationens avsn itt  Stämplar  och med
underrubriken  M akulering med penna  vill jag
gärna lyfta fram ett anspråkslöst objekt. Det
är ett van ligt 12 öre Ringtyp bläckmakulerat
med ett kryss och datum 1 april 1874. Kryss-
makuleringar av den här typen är som vi vet
rätt vanl iga vid 1870-talets mit t . Riktigt efter-
sökta är de endast då avgångsortens namn
angetts i klartext. Men alla dessa bläckma -
kuleringar är i all anspråkslöshet in tressanta
vittnesbörd från ett dynamiskt och fram-
stegsop tim istiskt skede i vår postala h is-
toria.

Riksdagen hade 1873 beslutat att krono -
brevbäringens uppgifter skulle övertas av
Postverket. Den nyordningen fick till följd
att en mängd nya postlinj er inr ättades och
ett mycket stort antal nya poststationer till-
kom. Dessa utgjo rde vid utgängen av är 1873
blott ett antal av 383 i hela riket. Tva är sena-
re, i december 1875, hade antalet ökat ti ll
1.648 - mer än en fyrdubb ling. Det stora an-
talet nya postanstalter och den snabbhet
varmed de inr ättades kom att medföra pro-
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blem. Ett var att man omöjligen hann med
att gravera stämplar till alla i tid till deras
öppnande. Inte minst i de tre Smälandslä-
nen var stämpelbristen betydande i början
av 1874. Vissa poststationsföreständare i Kal-
mar län fick vänta in på försommaren på
sina stämplar. Under tiden var de instruera-
de att makulera frimärkena på avgående
brev med penna. Exakt hur detta skulle gö-
ras nämndes inte.

Det plötsliga inr ättandet av denna
mängd nya poststationer, "en postanstalt i
varje socken", fick också andra konsekven-
ser. Byar med min imalt befolkningsunder-

"Yr i tj ugufyra" och förstadagsstämpel.
Ett 24 skilling banco avstämplat på

utgivningsdagen den 1 juli 1855 i Gefle.

lag b lev upphöjda till postorter. Ibland visa-
de allmänheten en oväntad motvilja att kor-
respondera. Porto in täkterna uppgick i ex-
tremfallen till någon krona i månaden .

Förstadagsstämplat skill ing-märke

Eric von Rosens mest spektakulära och dyr-
bara stämpelraritet satt emellertid inte pla-
cerad inom avsn ittet A varter med avseende p å
p oststämpla rna. O rsaken är väl att det inte är
någon egentlig makuleringsavart men där-
emot ett synnerligen ovan ligt posthisto riskt
objekt. Frimärket är ett 24 skilling banco,
avstämplat på utgivningsdagen den 1 juli
1855 i Gefle. D agen var en söndag och detta
har, sannolikt med viss rätt, anförts som en
förklaring till att postbehandling första da-
gen dokumenterats så sällan .

I von Rosens donation satt märket, up-
penbarligen "i brist på sämre", placerat un-

der huvudrubriken A varter med avseende d
trycket och underrubriken [yp-avarter. Mär-
ket uppvisar nämligen en ob etydlig tryckde-
fekt ; "yr i tjugufyra likna ett o sammanbun-
det med r". Att det dessutom, och framför
allt , är ett av de prydligaste exemplaren av
de fåtaliga skillin g banco-fri märken av-
stämplade på utgivn ingsdagen som finns i
behåll, berö rs inte med ett ord i N ils Stran-
dells katalog över donationen . Frimärket
har sedan länge räddats ur sin relativa glöm-
ska och återfinns i dag i Postmuseums
svenska huvudsamling.

Permanent exponerade

I huvudsamlingen återfinns även ett antal
intressanta objekt ur von Rosens donation
som inte närmare kan beskrivas i denna lilla
översikt. H it hör ett stämplat 6 skil ling ban-
co frän eftertrycksupplagan novemb er 1868.
H är kan vi också möta några ytterligt säll-
syn ta exempel på rättvända baktry ck; 12 öre
Vapen , ostämplat och 3 öre Liggande lejon
typ II i såväl stämplat som ostämplat skick.

Till vägledn ing åt den besökare som
med intresse söker objekt ur Eric von Ro-
sens donation i Postmuseums permanent vi-
sade huvudsamling kan vidare nämnas det
rara övertry cksmärket 1o pa 6 öre u r 1889 ärs
provisoriska Ringtypsemission . Vid sekel-
skiftet kände man endast till tre sädana mär-
ken . Erik Leijon hufvud hade girigt lagt be-
slag på alla tre och de såldes under hösten
1923 genom Erik Lich tenste ins försorg. Se-
dermera har ytterligare ett märke hittats.
Detta ovan liga provtrycksmärke tycks sälun-
da ha bevarats i fyra exemplar.

Epilog

Eric von Rosens bana som aktiv filatelist på
hög n ivå var intensiv men relativt kortvarig.
Vi kan kons tatera att hans mest engagerade
samlartid var 1920-talet. Kulmen näddes
kring årtiondets m itt, under dess sista år
kom så donationen till Postmuseum. Tiden
före 2o-talet var framför allt de äventy rliga
expeditionernas epok. Inte någonstans i re-
seberättelserna skymtar von Rosens filate-
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listiska in tresse fram . Efter 5o-ärsdagen tycks
samlandet ha bedrivits i lugnare tempo och
i avskildhet .

Donatorn von Rosen var väl medveten
om att han gav Postmuseum en värdefull
samling. H an bifogade en noggrann redo-
visn ing; remsan från räknemaskinen har be-
varats. Den är 74 cm. lång. Totalsumman
stannar pa 72.769 kronor och 7o öre, mycket
pengar i 1929 ärs Sverige. De högsta värde-
ringarna, 5-000 kronor, görs för 5 öre O scar
II i brun färg och de båda otandade 6 och 8
skilling banco-märkena. Det ostämplade
märket 12 öre Vapen med rättvän t baktryck
värderas av von Rosen till 4.500 kronor.

Det är mycket svårt att jämföra frim ärks-
priser från en tid till en annan . Just 1920-ta-
let präglades dessutom av ytterst tvära
svängn ingar, uppåt och nedåt, i lönehänse-
ende. Som ett grovt genomsnitt gäller att
inkomsten per timme for vuxna arbetare
inom egentlig industri var satt run t 1 krona
50 öre under detta decenn ium . En hygglig

årslön fore skatt låg då kring 3.ooo kronor.
Ännu i mer mogen ålder fanns lusten

for resor och fysiska utman ingar kvar. År
1928 avverkade von Rosen en studieresa ge-
nom Egypten, Palestina, Syrien och Grek-
land. O ch 1932, vid  53  ärs ålder, blev han
den förste någonsin att bestiga den fruktade
D rakryggen i Kebnekaisemassivet.

Eric von Rosen avled efter en tids sjuk-
dom den 25 april 1948 pa Sophiahemmet i
Stockholm . Vid begravn ingen i H elgesta
kyrka överlämnade postdirektör Erik
Lannge kransar från Kungliga Generalpost-
styrelsen och Postmusei Vänners styrelse.
Akten in leddes med en inka-indiansk
marsch . Den hade Eric von Rosen uppteck-
nat i Tarijadalen i Peru 46 är tidigare.

H ustrun, Mary von Rosen , dog 1967. Sö-
nerna Björn och C arl Gustaf bodde kvar på
Rockelstad ännu en tid men i början av
1970-talet övergick slottet till en annan ägar-
familj.

t
Eric von Rosen

vli.r il lslcado

född den 2 Jun i  1879
av led st i l la och t r id f ul l t

s öndag en den 25 a pril 1948.
O ut siig l it sa k nad.

MARY
Björn och Brita

M ary och Gunnar
Carl -Gustaf och Gunvor

Birgitt a och Julius
Eg il och  St ina• Br it t
Anna och Karl Olov

Barnbarnen
y skonen

T änk pl'l 'l' y sk lands ba rn,
postgi ro 197  373.

Dödsannonsen efter Eric von Rosen
ur Svenska Dagbladet den 27 april 1948.
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