
Frimärksdonationer
till Postmuseum

Av Erik Hamberg

Under Johannes Rudbecks tid som musei-
chef (1913-1934) kom Postmuseum att växa
till ett relativt betydande museum. Rudbeck
genomförde omedelbart en nyordning av
samlingarna i samband med att museet
övertog lokaler som Postverkets undervis-
ningsanstalt hade disponerat. Museet öpp-
nades äter för allmänheten i maj 1914. Un-
der Rudbecks första tid verkar museet inte
ha fått några större frimärksdonationer från
privatpersoner, men åren runt 1920 inleddes
en lång period av mycket omfattande och
betydelsefulla donationer till samlingarna.

I särklass står de många donationerna
från den ryktbare svenskamerikanen Hans
Lagerlöf, vilka inleddes i november 1922 och
fortsatte fram till hans död 1952. En  ann an
berömd donator var Eric von Rosen, som
1929 försäg Postmuseum med sin betydande
samling svenska frimärksvarianter. Bägge
dessa män fick sina donationer katalogisera-
de av Nils Strandell och de har också varit
föremål för biografier under senare år, var-
för de inte kommer att behandlas i detta
sammanhang.

Det kan dock finnas skäl att i denna ju-
bileumsbok rikta ljuset mot några andra do-
natorer och deras gåvor till museet. Flera av
dessa talas det ofta om, men det har knap-
past skrivits någonting alls om dem i filate-
listisk press, åtminstone inte på mycket lång
tid. Såväl donationerna som deras givare är
på så sätt föga kända.

Numera visas inte några donerade fri-
märkssamlingar i de permanenta utställ-
ningarna, endast enstaka objekt ur dessa. Jo-
hannes Rudbeck lät dock redan 1924 ställa
ut både Lagerlöfs första donation med fri-
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märken och helsaker samt delar av Astley
Levins omfattande samling med poststämp-
lar på svenska frimärken. Att permanent
visa donationer var brukligt ända fram till
1999, även om materialet inte kunde visas i
sin helhet, utan mer begränsat. Idag är do-
nationssamlingarna endast tillgängliga efter
särskild förfrågan, men i den s.k. svenska
huvudsamlingen har objekt ur många olika
frimärkssamlingar sammanförts så att muse-
et skall kunna visa ett så fullödigt exponat
som möjligt.

Astley Levin

Till de första och mer betydande frimärks-
donationerna till Postmuseum hör den som
överlämn ades av Astley Levin är 1918. Levin,
som var född 1852 och avled 1931, växte upp i
Bie i Södermanland, där fadern Pehr Axel
Levin drev en vattenkuranstalt mellan 1&54
och 1888. Sone n Astley utbildade sig till lä-
kare vid Uppsala universitet, bistod vid och
övertog driften av vattenkuranstalten, men
ägnade sig huvudsakligen åt sjukgymnastik.

Mellan 1888 och 1920 var Levin lärare i
sjukgymnastik vid GCI, Gymnastiska Cen-
tralinstitutet i Stockholm, fran 1912 med
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professors namn i samband med att han
blev överlärare. Levin var en tillskyndare av
sakkunnigt utförd massage, undersökte
puls- och andn ingsfrekvens hos tävlingsäka-
re på skridsko och menade även att veloci-
pedåkning var hälsosamt, något som ifråga-
sattes och livligt debatterades vid sekelskif-
tet 190o. H an var vidare en av p ionjärerna
inom id rottsrörelsen och tillhörde de ledan-
de inom den är 1897 bildade Sveriges Cen-
tralförening för idrottens främjande, vilken
från 1901 anordnade de s.k. Nordiska Spelen
var fjärde vin ter. Levin tillhörde även orga-
n isationskommitten för O lympiska Spelen i
Stockholm 1912. Dessutom propagerade han
för tillkomsten av ett idrottsmuseum .

Frimärkssamlandet hade Astley Levin
börjat in tressera sig for redan som pojke i
slutet av 185o-talet, men det var först un der
188o-talet som han pa allvar kom att ägna
sig at denna hobby. I januari 1893 blev Levin
medlem i Sveriges Filatelist-Fören ing och
senare, mellan 1924 och 1926, var han dess
ordförande. En stor europasamling skapa-
des inom några år och när den avyttrades
1896 var den helt komplett , sa när som pa
fyra frimärken . Efter detta byggde han i stäl-
let upp en svensk specialsamling, vilken
dock såldes redan 1900. Därefter kom Levin
att ägna sig åt ostämplade frimärken från
Sverige, Norge, D anmark, England och
U.S.A. Så småningom bytte han emellertid
fot och hängav sig i stället helt åt att syste-
matiskt samla svenska poststämplar på fri-
märken .

Levin blev snart en av Sveriges mest
kända och framstående filatelister. Vid den
internationella frim ärksutställningen i Lon-
don 1906, som hölls mellan 23 maj och 1
jun i, var Levin en av tre svenska utställare.
H an visade där sin Sverigesamling, med
nästan enbart ostämplade märken . Bland
sällsyntheterna märktes fyra exemplar av
ringt yp sfeltry cket 2o/ TRETIO, vidare ett
fin tandat tjänstefrimärke m ed påtrycket ro/
12 samt den då helt moderna rariteten O scar
II 5 öre brun , som i Svensk Filatelistisk Tid-
skrifts repor tage beskrevs som"en af de allra
stö rsta rariteterna, jämförlig med det existe-
rande exemplaret af 3 skill. bco gult ." Levin

belönades med en guldmedalj för sitt expo-
nat. Fem år senare, vid frimärksutställn ing-
en i W ien, vilken avhölls den 7 17 septem-
ber 19n1, ingick Astley Levin som svensk re-
presen tan t i juryn.

I samband med att han 1919 mottog Sve-
riges Filatelist-Förenings 25-årsdiplom skri-
ver Levin att han

"icke en dast sam lat, utan alltid försö kt dra 11! någo t

u r sam land et. Dels färgn yan ser och deras placeran-

de p å årtal, hvarföre jag någo t deltagit i utarbetan-

d et af fören ingens h and böcker. Dels - och på sista

10 åren n ästan uteslutande - afstäm pl ingarna med

den åsikten att ett frim ärke blir ett fullt filatelist i-

cu m först när det gen o m maku leringsstäm peln blif-

vit po staliskt behan d lad t. Stäm p larnas h isto ria

in nesluter m era af kultu rh isto ria än m an a prio ri

kan antaga, o ch stud iet gäller at t framd raga detta.

H vad so m kan vara - eller b lifva - af kult urellt in-

tresse kan n u ingen veta; d ärför m åste material i

form af sam lingar sam m an bringas. Jag har d ärföre

t illh op ab ragt en sam ling stäm plade svenska m ärken

på ö fver 6 0 .0 0 0 ex., hvilken sam ling är d o nerad till

po stm useum ."

Astley Levin kom att bli en av pionjärerna i
Sverige när det gäller studiet av stämpelav-
tryck. Vid sidan av arbetet med att ihopsam-
la den till Postmuseum donerade samlingen
utg av han 1918 "Stockholms poststämplar
1686-191o : försök till beskrivn ing" i vilken
han avbildade och beskrev samtliga stäm-
pelavtryck som han kände till. Denna epok-
görande handbok kom att ligga till grund
för den stämpelhandbok som 1938 utgavs av
Herman Schultz-Steinheil, vilken i en sena-
re upp laga frän 19 2 alltjämt är stämpelsam-
larnas "bibel".

Av Levins donationsbrev från den 25 ja-
nuari 1918 framgär att överlätelsen i realite-
ten skedde under vissa villkor. Levin lovade
att till Postmuseum donera sin "samling
svenska frim ärken , samlade med hänsyn till
avstämplingar, f.n . utgörande omkring
60.000 mä rk en i sex album, varibland även
ett med avstämplingar före 1855. (omk r.
450)" un der förutsättning att genera lpoststy-
relsen bekostade utgivningen av hans "För-
teckn ing ä Sveriges Postanstalter 1636-1910".

3O PO ST RYTTA REN 2 0 0 6 · POSTM U SEU M 1OO A R



fl i
lo ll

•• • • <.

- - · I" ;.. . ..

$ Gt

J ,. , . , , _

/. ) . l'O - l 'f,10.t't'

. :

(

a, 1tt.°- ,.,.,,._
i T f t ' at e.

.... r,······"··a
Frimärken med avstämplingar från b l.a. Vad stena i Astley Levins donation .

Stamps postmarked in i.a. Vadstena included in Astley Levin 's donation .

Detta var den allra första sammanställning-
en som gjorts över alla svenska postanstal-
ter, med tidpunkt för deras öppnande och
ev. stängning. Bidrag till tryckn ingen kom
också att beviljas utgivaren, Sveriges Filate-
list- Förening, genom att postverket ställde
1oo satser av 1885 ärs nytryck av vapenfri-
märkena till förfogande för 1oo exemp lar av
publikationen . In täkterna från försäljningen
användes till att täcka tryckn ingskostna-
derna. För sammanställningen hade Levin
använt sig av såväl generalpoststyrelsens cir-
kulär som eget studiematerial i form av
stämplade frim ärken . I företalet till boken
säger han sig ha gått igenom nära tvä miljo-
ner frimärken för ändamålet.

Levins donation kom några år senare att
utökas. I mars 1920 lånade han hem fem al-
bum, sannolikt för komplettering av sam-
lingen . Av en tilläggsdonation, skriven på
nyärsafton 1926, framgar att Levin nu utökat
donationen med 8.800 frimärken , så att gå-
van slutligen kom att omfatta ung. 70.000
objekt.

Axel W igforss

Levin var dock, vilket Bjö rn Sylwan har på-
pekat i sin artikel "Stämpelsamlingar och
stämpelsamlare" inte först i Sverige med att
samla poststämplar. Redan 1891 eller 1892 -
uppgifterna varierar - började sedermera
apotekaren Axel Wi gforss (1876-1954) att sys-
tematiskt samla frimärken "ordnade efter
postanstalterna i bokstavsföljd". Allra först i
Sverige som stämpelsamlare var dock san-
nolikt Wilhelm Wennberg, som redan på
186o-talet hade inlett sitt ortstämpelsamlan-
de.

Axel Wigforss var bördig från Karls-
hamn, där fadern var järnhandlare. Från
1898 var han först elev och sedan anställd
vid apoteket Vakteln i H almstad. Efter full-
gjord apotekarexamen 19o5 var han verksam
i Göteborg vid flera av stadens apotek. Wig-
forss innehade en mängd farm aceutiska för-
troendeuppdrag under årens lopp och var
dessutom av generalpoststyrelsen utsedd att
som sakkunn ig biträda vid kon troll till för-
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Axel Wigforss saml ade en avstämpling från varje år och ort . Här visas Fors Stat ion .

Axel Wigforss collected one postmark per year and location. This is Fors Statio n.

h indrande av exportförbjudna apo teksva-
rors utförsel ur landet.

Wigforss hade inlett sitt frim ärkssam lan-
de 1888. I april 1906 vann han intr äde i Sve-
riges Filatelist-Förening i Göteborg, där han
under ären 1910-1919 var fören ingens sekrete-
rare samt b ibl iotekarie 191o-19n1 och 1924-
1926. I den minnesskrift som fören ingen ut-
gav vid sitt 25-ärsjubileum 1926 karakte rise-
ras Wigforss med följande ord :

"H an s filatelistiska in tresse är fram för allt ägnat åt

svenska po stavstäm pl in gar, varav han äger en u t-

o m o rden tl ig rikh alt ig sam lin g. Att geno m leta n ågra

t io tu sental frim ärken lösa eller i b unt ar, är för ho-

no m en sm åsak, även o m belö n ingen bara b lir en

eller an nan n yhet ."

Att Wigforss hörde till de mer aktiva sam-
larna i Sveriges Filatelist-Fören ing i Göte-
borg vittnar bl.a. fören ingsprotokollen om .
Dessa trycktes under många år i Svensk Fila-
telistisk Tidskrifi. H an var dock i grund och
botten in te någon utställn ingsfilatelist, men
publicerade sig i SFT, bl.a. om lan tbrev-
bäringsstämplar, och medverkade med sin

sakkunskap i säväl 1938 som 1952 ärs stäm-
pelhandböcker.

N är fören ingen 1941 arrang erade SFF:s
n ionde kongress i Röhsska Konstslöjdmuse-
et i Göteborg anordnades även en stor fri-
märksutställning mellan den 30 augusti och
7 september, där ett stort an tal av fören ing-
ens medlemmar deltog. Utställningen om-
fattade 38 exponat och där visade Axel Wig-
forss 30 blad, indelade i grupperna "Svenska
stämplar på brev uta n frimärken", "H ela
brev med frimärken", "Frimärken", "Militära
poststämplar", "Utländska stämplar på fri-
märken och svenska stämplar på utländska
frimärken" samt "Nyare stämpeltyper". Vid
denna tidpunkt om fattade W igforss' sam-
ling 25 album. Även den äldste sonen, Gun-
nar Wigforss (f. 1909), delto g som utställ are,
men han hade helt andra intressen och visa-
de H ong Kong, Brittiska Indien och Eng-
land .

Aret därpä, 1942, genomf rde SFF i G6-
teborg en ny utställn ing. Även vid detta till-
fälle delto g Axel Wigforss, nu med 26 blad.
Samlingen var dock nyordnad och följde
Sveriges Filatelist-Förenings stämpelhand-
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bok frän 1938 genom att visa normalstämpel
1-37 enl igt dävarande indelning. Dessutom
visade Wigforss typ 38-49 enligt en egen in-
delning. I 1952 års stämpelhandbok gjordes
numreringarna på ett något annorlunda
sätt.

I februari 1953 utfärdade Axel Wigforss
sitt donationsbrev till Postmuseum. Egentl i-
gen hade han tänkt att sonen Gunnar Wig-
forss skulle ha övertagit stämpelsamlingen ,
men denne hade oväntat avlidit redan 1946.
Enligt en redogörelse av dävarande postmu-
seichefen Gunnar Stenerudh ingick i dona-
tionen "28 större och 6 mind re album, 4o
kartonger samt 39 "b öcker", innehållande
stämplade svenska frimärken och brevom-
slag." Wigforss' huvudprinci p var att samla
ett stämpelavtryck från varje år för alla post-
anstalter. Materialet frän 194o-talet och
framåt var dock oordnat. Donationen över-
lämnades till Postmuseum under hösten
1954, sedan Axel Wigforss avlidi t tidigare
under året. De sista åren levde han i Stock-
holm.

Fredrik d'O rchimont

"Ute på sitt lugna Villa Ro vid Floda lefver han pri-

vatmannens komfortabla och lugna lif, ägnande

större delen af sina aftnar åt frimärkena."

Mannen som åsyftas med dessa rader var
grosshandlaren Fredri k d' Orchi mont (1869-
1934), vilken liksom Axel Wigforss tillhörde
de tidigaste medlemmarna i Sveriges Filate-
list-Förening i Göteborg. d'O rchimont in-
valdes i novembe r 1903. I SFT s serie "Vara
porträtt" presenterades Fredrik d' Orc hi-
mont i oktober 1918, där han bl .a. kallades
"en hedersprick" och en "rolig fagott". H an
beskrevs också som en idog fören ingsbesö-
kare som nästan ald rig försummade ett
möte.

Fredrik d 'O rch im ont härstammade från
en gammal adlig ätt med sitt ursprung i
Luxemburg, känd sedan 9oo-talet. H an ge-
nomgick Göte borgs H and elsinstitut 1884-
1886 och var sedan anställd i o lika firmor i
Götebo rg och i Skottland. Ar1896 blev han
delägare i faderns firma, vilken han övertog

1908.
d'O rchimont hade börjat samla frimär-

ken som skolpojke, men in ledde ett mer
mälmedvetet samlande 1902, när han fann
sin fars gamla affarskorrespondens. Själv be-
skrev han sig som generalsamlare, men spe-
cialintresserad av Skandinavien, England
och Frankrike. De dyraste märkena avstod
han från att köpa. H an föredrog i stället att
söka finna avarter och kur iosa i de cirkula-
tionssändn ingar som tillhandahölls vid
filatelistfören ingens möten .

I sitt testamente, skrivet 1928, föreskrev
d'O rchim ont att hans frimärkssamlingar
skulle tillfalla Göteborgs museum . I ett tes-
tamentariskt tillägg från den 24 september
1934, skrivet kort före d 'O rch im onts bort-
gång, anfördes dock att om Göteborgs mu-
seum inte ville ta emot donationen , denna i
så fall skulle tillfalla Postmuseum . I Göte-
borgs Handels- och Sj öfartstidning den 4 febru-
ari 1935 stod att läsa att Göteborgs museum
beslutat att tacka nej till gåvan med hänvis-
ning till de stämpelavgifter man skulle
tvingas betala. Postmuseum, däremot, var
såsom statlig institution befriad från stäm-
pelavgifter.

Postmuseum mottog donationen med
frimärken från hela världen under vären 1935
varefter denna, med medel som särskilt ut-
anordnades av generalpoststyrelsen , genom-
gicks av Gösta Gartz i flera månader. Gartz,
som var nyanskun nig och ord förande i
komm itt en för utgivandet av 1936 ärs H and-
bok över Sveriges frankotecken , gick först
igenom och nyanserade museets äldre
svenska frimärken för att se vad som sakna-
des. Det som museet inte ville behålla var
alla kurserande obegagnade svenska, dan-
ska, norska och engelska frimärken . Dessa
återfick dödsboet.

Från 1935 utställdes i en särskild monter
d'O rchimonts samlingar från England ,
Danmark, D anska Västindien och Väst-
australien i Postmuseum .

Genomgången ledde till att material
som museet inte ansåg sig behöva kunde
försäljas. Iden kom uppenbarligen från
Gartz, som i en skrivelse till generalpoststy-
relsen den 23 septembe r 1935 - pub licerad i
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Ur Fred rik d 'O rchimonts donation visas här en sida med frimärken från Madagaskar.

A page of stamps from Madagascar, from Fred rik d 'O rchimont's donation.
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Svensk Filatelistisk Tidskrifts oktobernummer
- särskilt ivrade för att museet borde ordna
en systematiskt upplagd samling med sven-
ska makuleringsstämplar. Gartz ville att
denna skulle om fatta bågstämplar, fyrkant-
stämplar, stjärnstämplar, strålstämplar och
försöksstämplar. Astley Levins samling, vil-
ken skulle bevaras in takt, kunde inte uppfyl-
la detta önskemål, eftersom den var upp-
lagd efter o rter. Ö verflödigt material från
d'O rch im onts donation skulle kunna försäl-
jas efter hand och in täkterna samlas i en sär-
skild fond för fortlöpande kompletteringar
av museets samlingar.

Vid sitt sammanträde den 26 november
1935 fattade generalpoststyrelsen beslut om
att icke utställda delar av donationen skulle
försäljas och att de erhållna medlen - helt i
enlighet med Gartz' förslag - skulle tillfalla
en fond med d'O rchimonts namn, ur vilken
medel skulle kunna användas för komplet-
tering och förbättring av museets samlingar.

Vid fondens inr ättande bestämdes dess-
utom att den skulle om händerhas av överste
Gösta Gartz, notarien Josef An dree vid ge-
neralpoststyrelsen sam t Postmuseums chef
Paul H eurgren . Fonden uppgick den 1 janu-
ari 1970 i den s.k. Postm useifond en , vilken
dock avvecklades i slutet av 1980-talet.

Harald Sundstedt

Kort tid efter det att Postm useum mottog
donationen efter Fredrik d'O rch imont er-
hölls den betydelsefulla s.k. Sundstedtska
donationen .

Ingenjör H arald Sundstedt var född i
Norrköp ing 1879. Efter att ha genomgätt sta-
dens läroverk och Tekn iska elementarsko lan
knöts han till den av fadern grundade mö-
belfirman i Norrköp ing. Frimärkssamlandet
inleddes under åren som pojke, varvid han
bl.a. kom över flera säckar med brev från en
nedlagd kolo n ialaffär . "Dä r fanns massor av
rariteter och sålde jag gladeligen en mängd
3-skillingar för - 5 kr. stycket", mind es
Sundstedt när han berättade om sig själv i
serien "Våra porträtt" i Svensk Filatelistisk
Tidskrifi 1916. Efter att ha ägnat sig ät Cen-
tralamerika och många utomeuropeiska län-

der övergick Sundstedt till att sam la Europa
och särskilt Sverige.

"Nu sam lar jag endast Europa och helst på hela

b ref sam t uteslutan de vackra exem p lar. [ . . . ] M in

sam ling är uppsatt i Bo rekalb u m , so m jag fun n it

m o tsvara högt ställda an språk, d å m an slipper se d e

allt utom p rydliga förtrycken . Stö rsta n öjet fin ner

man nog geno m att efter egen m er eller m in d re

ko nstnärl ig sm ak o rd na m ärkena på b länd hvita

b lan ka karto ngblad i permanen talb u m , visserligen

et t ganska t idsödand e arbete, m en beträffande fri-

m ärken bö r man ta' det : "långsam t, m en säkert"

och sätta kvant iteten i and ra rum m et."

Sundstedt hade gått med i Sveriges Filate-
list-Förening i januari 1914 och var säledes
en ganska ny medlem när han porträttera-
des i tidskriften . Till att börja med bodde
han kvar i Norrköping, men så småningom
flyttade han till Stockholm. Kort tid efter
presen tationen i SFT gjo rde tidskriftens re-
daktör Ernst Wilms ett besök hemma hos
Sundstedt, vilket resulterade i ett två sidor
långt reportage. Förutom sam lingar med
tyska småstater, Norge, Danmark, D anska
Västindien , Island och Finland , visade sig
hans stora kassaskåp innehålla fyra album
med en specialiserad Sverigesamling, vilken
päbörjats 1913. Ett av dessa fyra album inne-
höll endast försändelser. Eljest var
Sundstedts stora intresse nyanser och vari-
an ter av olika märken . Av nio öre vapen
fanns t.ex. 79 exemplar och av favoritmärket
17 öre lejontyp hela 1oo exemplar. När en
förteckn ing upprättades över samlingen i
oktober 1928 hade den utö kats och av just
dessa frimärken fanns 89 respektiv e 148 st.
Bland breven fanns då ett med tre skilling,
6o med fyra skilling, fem med sex skilling,
25 med ätta skilling och fem med tjugofyra
skilling banco . Flera av dessa brev var också
tilläggsfrankerade med andra skillingm är-
ken . Mest värdefullt , värderat ti ll 1.ooo kr,
var emellertid ett par med 17 öre lejontyp i
grå nyans tillsammans med ett 12 öre vapen
på brev till London , numera en av Postm u-
seums stö rsta rariteter. Vid denna inven te-
ring av samlingen, som även omfattade
Norge, värderades den av Sundstedt till
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Sundsted ts donations hand ling, en handskriven lapp so m återfanns bland hans efterlämnade pap per.

Sund stedt ' s dona tion docu men t, a hand-writt en p iece o f paper that was found
among h is perso nal effects after h is death .

38.800:55. N i gon utställnin gssaml are var
dock in te Sundstedt och han var in te heller
någon trägen besökare vid Norrköp ings
Filatelist-Fören ings sammanträden .

I september 1935 avled Sundstedt, utan
att efterläm na några arvingar. U nder årens
lopp hade han ägnat sig ät fastighetsaffärer
och på så sätt skaffat sig en ansen lig förmö-
genhet. Denna skulle nu tillfalla Allmän na
Arvsfonden . Enligt uppgifter i pressen skul-
le, vid sidan av frimärkssam lingen, 1.139.510
kr tillfalla Arvsfonden , det ditin tills näst
största beloppet i fondens h istoria. I dagens
penn ingvärde motsvarar det cirka  3o  milj.
kr.

Sundstedt hade muntligen nämnt for
några vänner att hans samlingar borde till-
falla Postmuseum och inte bli styckade av
några frimärkshandlare, men något testa-
mente med denna yttersta vilja återfanns ej.
Däremot fann man i kvarlåtenskapen en
stor lös lapp på vilken H arald Sundstedt
med blåpenna hade skrivit : "Frimärkssam-
lingen är värd 5o.0oo kr. (inköpspri s) Skän-
kes till Postmuseet. 28/ 8 1934 H. Sundsted".

Sedan Sundstedts hushållerska Anna
Larsson tillfrågats samt vännerna direktör
Ludvig Lindberg i Stockholm , postmästare
O lo f O hlsson i Värnamo och översten i
Frälsningsarmen Per Hed under ed intygat
att det var den avlidnes vilja att frimärks-
samlingen in te skulle skingras, utan istället
tillfalla Postmuseum, kunde museet i de-
cember 1936 ta emot samlingen . Detta sked-
de sedan Finansdepartementet å Allmänna
Arvsfondens vägnar avstått från att överkla-
ga beslu tet.

N är Paul H eurgren den 1o december 1936
gjorde en summarisk förteckn ing över de
sex album som kommit från Sundstedt,
kunde han konstatera att det var en mycket
omfattande samling han hade framför sig.
Album nr. 1 inneh ll ung. 65o skillingmär-
ken , ett 8o-tal loka lm ärken och ung. 2.500
vapen- och lejonmärken . I album nr. 2
fanns ett åttiotal skillingbrev och nästan lika
många vapenbrev. Det tredje albumet inne-
höll en "mindre o fullständig samling sven-
ska tjänste- och lösenmärken" och det fjärde
ringtypsmärken och nyare utgåvor. Album
fem och sex innehöll den norska samlingen .

H ur skulle man nu förfara med allt det-
ta? Sundstedt hade in te velat splittra sam-
lingen , men H eurgren kom fram till att det
bästa vore att dels komplettera museets
svenska huvudsamling, dels lägga upp en ny
sam ling som skulle kunna visas vid utställ-
ningar utan för museet. Efter hand upp täck-
tes att kompletteringar i så fall måste göras
av 231 ringtyps- och tjänstefrimärken samt 56
lösenmärken. Dessa kunde anskaffas från
Gartz, som i byte ville ha 46 skillingmärken
och ett grätt 17 öre liggande lejon . Förslaget
godtogs dock ej av generalpoststyrelsen , var-
för H eurgren fick tänka i nya banor för att
använda det "överflödiga materialet" på
bästa sätt. I slutet av april 1937 ti llskrevs ge-
neralpoststyrelsen på nytt. Komplettering av
huvudsamlingen hade nu gjorts och materi-

En sida med I skilling postho rn ur
H arald Sundsted ts No rgesam ling.

A page with I skilling banco Post H orn stam ps,
fro m H ara ld Sundsted t' s Norw ay co llect ion .
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al till "en ny frimärkssam ling, avsedd för ex-
pon ering ä frimärksuts tälln ingar" hade un-
danlagts. H eurgren föreslog att

"Vad som återstår av Sundstedts samling av svenska

frimärken, sedan ur densamma uttagits märken för

båda nämnda ändamål, är ej av något int resse för

postmuseum. Av denna anledning hemställes vörd-

samt, att museets föreståndare måtte få i uppdrag

att från frimärkshandlare i Stockholm infordra an-

bud å resten av de svenska frimärken, som tidigare

tillhört ingeniör Harald Sundstedt."

Förslaget vann generalpoststyrelsens gillan-
de och när anbuden öppnades den 31 maj
befanns att, sedan museet uttagit det som
skulle behällas, album nr. 1-4 skulle överta-
gas av Annie Johnsson för 1 .3oo kr, album
nr. 5 av H . Jacobsson för 24o kr och alb um
nr. 6 av AB H arry Wennberg för 25o kr. In-
täkterna överfördes nu i den nybildade
Sundstedts donationsmedelsfond, med
H eurgren , Andree och Gartz som tillsyns-
män .

I november 1941 mottog Postmuseum yt-

terligare material efter Sundstedt. Boutred-
n ingsmannen , advokat Johan Adolf H ult-
man , överlämnade då två kartonger med
flera hundra för filate listiska brev till museet.

Sundstedts donationsmedelsfond kom
genast att användas för att bekosta ett av
Fredrik Arsenius utgivet arbete, varom mera
nedan, och senare för inköp av frimärken
vid flera tillfallen . I jun i 1943 inkö ptes så-
lunda 149 äldre svenska försändelser ur en
samling som frimärkshandlaren Annie
Johnsson hade till försäljn ing. För urvalet
hade H eurgren hjälp av Fredrik Benzinger
och N ils Westberg, samtidens främsta
Sverigespecialister.

Vid samma tidpunkt beslöts att N ils
Strandell skulle erh älla 5oo kr ur fonden för
ommontering av Sundstedts norska sam-
ling, vilken man p lanerade att ställa ut vid
en frim ärksutställn ing i Stockholm under
hösten samma år. Strandell arbetade snabbt.
I slutet av juli kunde Heurgren konstatera
att 314 frimärken och fem brev hade blivit
över efter Strandells ommontering. Dessa
utbjöds nu till försäljn ing mot anbud . Tre

olika frim ärkshandlare, E. W. Larsson , Fri-
märkshuset och Annie Johnsson vidtalades.
Av dessa var det en nystartad firma, Fri-
märkshuset, som bjöd högst och kunde för-
värva det sundstedtska materialet för 1.780
kr. Därmed fick Sundstedts donationsme-
delsfond ett betydande kapitaltillskott.

Fredrik Arsenius

Fredrik Arsen ius var född 1858 i Mariestad .
Fadern, John Arsen ius, var överstelöjtnant
vid Livregem entets husarer men framför allt
tecknare och vida känd för sina utomor-
dentliga hästmåln ingar. "Min mor, Charlot-
te, född Bildt, var från Uddevalla, där jag
under somrarna insöp den kärlek till salt-
vatten och sjö liv, som följt m ig hela livet",
skriver Arsen ius i Ny heter fran Postmuseum
1935:4. Efter studie r vid Ö rebro Tekni sk a lä-
roverk tog Fredrik Arsen ius skeppsbyggmäs-
tarexamen i Göteborg 1881, varefter han un-
der många år tjänstgjo rde vid den amerikan-
ska marinen . 1897 äterkom han till Sverige,
blev först torpedingenjör och 1914 kommen-
dörk apten . Senare titulerades han marindi-
rektör.

Först när han närmade sig pensionsål-
dern , i oktober 1921, blev Arsenius medlem i
Sveriges Filatelist-Förening och ett år sena-
re, i december 1922, berätta de han om sitt
sam lande vid ett föredrag i Stockholm s Fila-
telist- Förening. Föredraget trycktes i sin hel-
het i decembernumret av Svensk Filatelistisk
Tidskrift. In tresset för frim ärken fanns redan
i pojkåren , berättar där Arsen ius, men han
började samla först långt senare. På så sätt
kom han att ägna sig åt Skandinavien ,
Ö sterr ike-Ungern, England och U .S.A.,
men även Argen tina - som han var särskilt
intresserad av - Chil e, Italien, Spanien,
H olland, Belgien , Serbien , Montenegro,
Rumänien och Bu lgarien .

"Jag fann emellertid att äfven ett något så när full-

ständigt samlande af dessa länder var mera än jag

kunde gå i land med, och jag började då realisera

en länge närd tanke att endast samla porträttfrimär-

ken. [ . . . ] Jag beslöt då att till hvarje olika person-

lighet foga en liten biografi. Jag trodde det skulle
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Ett blad med po rträtt frimärken från Chile ur Fredrik Arsenius' donation.

A sheet of po rtrait stamps from Chile, from Fredrik Arsenius' donation.
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vara en relat ivt lätt uppgift , m en jag fick veta an nat.

Det kräfde ett o fan tl igt arbete m en var o ckså så in-

tressant , att det var väl värd t m ö dan [. . .]"

I "Filatelien och dess män" tidsbestämmer
Fredrik Arsenius sitt frimärksintresse till
ären runt 1915. N är han omsider blev en or-
ganiserad filatelist träffade han N ils Stran-
dell som uppmuntrade honom och menade
att "de kulturella samlingarna [nu] började
göra sitt in tåg i världen och hade stor fram-
tid såsom väckande in tresse hos ungdomen,
ävensom rent uppfostrande." Arbetet med
samlingen och de kompletterande biografis-
ka uppgifterna kom att ta mycket tid och
sysselsätta Arsenius ända in på 1940-talet. I
oktobernum ret av Svensk Filatelistisk Tidskrift
frän 1928 berättar han om svarigheterna att
skaffa biografisk in formation till framför
allt de sydamerikanska frimärkena.

Sommaren 1929 beslöt Arsen ius att skän-
ka sin då redan mycket omfattande motiv-
samling, kallad "Porträttfrim ärken med b io-
grafier" till Postmuseum . Egendom ligt nog
står även hans avlägsne släkting H arald
Bildt som meddonator. H ans roll är oklar,
möjligen har han hjälp t Arsen ius med såväl
anskaffning av frim ärken som biografiska
uppgifter om personer som är avbildade på
dessa. I artikeln "O m porträttfrimärken m.
m.", vilken publicerades i Ny heter från Post-
museum 1934 : 1-2, skriver Arsen ius utan att ge
någon närmare förklaring:

"En släkt in g till m ig, M in ister H arald Bild t i C airo,

hade blivit in tresserad i m ina sam lingar och före-

d rag, och d å jag framko m m ed id en att d o nera m in

första sam ling t ill Postm useum , erbjöd h an sig att

so m mecen at d eltaga i förverkligandet av den na

ide."

H arald Bildt (1876-1947) var dipl omat och
vid tiden för den första donationen envoye
och generalkonsul i Kairo. Det faktum att
många av Sveriges beskickn ingar i främman-
de länder användes för att in samla uppgifter
om utgivna porträttfrimärken i respektive
land kan ha sin förklaring i att Bildt använt
sitt diplomatiska kon taktnät för att hjälpa
Arsenius med biografiska uppgifter. Det är

dock in te känt om Bildt själv samlade fri-
märken .

Donationsbrevet är undertecknat i Kairo
21 jun i och Stockholm den 29 juni 1929 och
omfattar porträttfrim ärken över 948 perso-
ner pa 2.780 frim ärken, uppsatta pa 308 al-
bumblad . Samlingen , som var geografiskt
ordnad, hade Arsen ius ställt ut vid den in-
ternationella frimärksutställn ingen i Kristia-
n ia i sep tember 1924 samt i Stockholm 1926.

I sitt referat från den norska utställning-
en , publicerad i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift,
skrev N ils Strandell :

"D etta är visserligen icke filateli i vår häfdvu n na

m en ing, m en en sam ling up p lagd efter m era ku ltu-

rella än ren t filatelist iska linjer har vida stö rre möj-

ligheter att afvin na uto m ståen des int resse. Att all-

män heten får klart för sig, h uru gifvan de frimärken

ku n na vara icke m in st ur h isto risk synp un kt, har

sin sto ra vikt, och utställn ing af en d ylik sam ling

to rde ren t af gö ra ett stö rre pio n iärarbete för fri-

m ärksin tresset än en dyrbar specialsam ling af filate-

listika."

Samlingen som Postmuseum mottog 1929
kom att fylla två tredjedelar av den monter
som in förskaffats för dess visande. Arsen ius
ville snart fylla upp den resterande delen av
montern och kunde i november 1933 in läm-
na en andra donation till Postmuseum, be-
stäende av 136 albumblad med 1.06o bio-
grafier och ung. 1.200 frimärken . I motsats
till den första donationen , som var ordnad
geografiskt , var denna andra donation ord-
nad alfabetiskt, som ett biografiskt lexikon .

Ett år efter den första donationen till
Postm useum, i maj 1930, gav Arsen ius ut
boken "Biografiskt lexikon över personlig-
heter avbildade på världens postfri märken".
Arsenius' samlande tog därmed en annan
inr iktn ing - det lexikografiska tog överhan-
den framför det geografiska ordnandet. Bo-
ken bestod av korta biografiska data på fyra
a fem rader och uppgift om det avbildade
porträttfrimärkets utgivn ingsår. D et avbilda-
de frimärket var i allmänhet i ung. skala 1:1,

varför boken även kunde tjänstgöra som fri-
märksalbum. Boken ställdes ut och belöna-
des vid frimärksutställn ingar i H amburg 1931
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Fredrik Arsenius' "Dictionary" med donators egna kompletteringar av nyutgivna porträtt frimärken .

Fredrik Arsenius' "Dictionary", with the do nor's own additions of recently issued portrait stamps.

(Mophila), Wien 1933 (W ipa), Stockholm
1936 (SFF) och H orsens 1936 (Nepa).

En engelsk version av boken om por-
trätt frimärken utgavs av Arsenius 193T
"D ictionary of biographies over personali-
ties depicted on the world 's postage
stamps". Den na utgåva bestod av 206 sidor
och omfattade 1.340 personer på frimärken ,
dvs. alla porträttfrimärken som utkommit
fram till april 1935. Tryckningen av boken
bekostades av medel från den Sundstedtska
donationsmedelsfonden .

Efter de två första donatio nerna 1929 och
1933 följde ytterligare åtta tilläggsdonationer,
den sista i oktob er 1942. Med det sista tilläg-
get kom Arsen ius-Bildts donation att omfat-
ta 486 albumblad, 552 registerkort, 1.914 bio-
grafier och 5.914 frimärken.

Under 1944 gjordes dock vissa komplet-
teringar av Axel Paulin , en svensk diplomat
som varit bosatt i Santiago, Chile. H an
kunde för Postmuseums räkn ing införskaffa

b iografisk in formation till frimärken utgiv-
na i Sydamerika.

Fredrik Arsen ius uppn ädde 87 ärs ålder
och dog i februari 1946. Aren 1928-1932 var
han reviso r i Postmusei vänner och från 1933
styrelseledamot i vänföreningen .

Axel Paulin

En ny donation tillföll Postmuseum 1957.
O m denna skrev rådman Allan Wirgin , vice
ordförande i Svenska Frimärksbytesfören-
ingen, som an litats som värderingsman :

"Sam lingen o m fattar hela världen o ch är in rym d 1

to lv vackra äld re franska skin nband kläd da med lin -

ne. Sam lingen går fram t ill tiden 19 16 -19 20 varieran-

de för o lika län der. Särskilt är så got t so m alla län-

ders / uto m Sveriges/ alld ra äld sta em issio ner rikt

och vackert rep resen terade. Sam lingen in nehåller i

huvu dsak ostäm plad e m ärken, särskilt i d e sen are

em issio nerna av u tsö kt kvalite. Rikast o ch vackrast
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rep resen terade äro utan tvivel d e Syd am erikan ska

staterna, där Argen tina, C o lo m b ia, Brasilien , Mexi-

co , Paraguay / särskilt praktfullt/ och Uraguay do-

m in era. Äld re U .S.A. är också rikligt rep resen terat.

Ino m Europa t illd rager sig särskilt Schw ei tz, Po rtu-

gal sam t d e gam la Italien ska o ch Tyska sm åstaterna

särskild upp m ärksam het."

Donator var Axel Paulin (1877-19 57) som i
sitt testamente, skrivet en krrapp vecka in-
nan han avled, överlät sina frimärkssamlin g-
ar till Postmuseum . D essa värderades till
400.000 kr. Vidare erhöll m useet 5.000 kr
for komplettering av luckor i frimärksalbu-
men . Paulins väg in i frim ärkssam landet är
inte närmare kän t. I september 1920 blev
han dock medlem i Sveriges Filatelist-Fören-
ing. U nder sina många år i Sydamerika kun-
de Paulin bygga upp nästan kompletta sam-
lingar av de sydamerikanska ländernas fri-
märken . D onationen med dessa har tid igare
presenterats av N ils Färnström i Postryttaren
1961.

Axel Paulin, vars far Johan Paulin drev
en handelsrörelse i Stockholm , växte till
stor del upp hos sina morföräldrar. Skol-
gången skedde i Mariehamn och Åbo , och
gymnasietiden tillbringades med familjen i

Linköping, där fadern en tid drev Linkö-
p ings hyrkuskverk. Ar 1899 tog Paulin un-
deroffi.cersexamen vid artilleriet, varefter
han tog värvning i den belgiska armen i
Kong o . 1903 äte rkom han till Sverige och
blev reservunderlöjtnant vid Smålands artil-
leriregemente 1904 . Därmed var det slut pa
den militära banan . I stället blev Axel Pau-
lin förvaltare vid en sockerplantage i Argen-
tina, ägd av svensken Em il Sellström . An-
ställn ingen varade till 1910, då Paulin på re-
kommendation av bl.a. H arald Bildt, tillför-
ordnad charge d 'affaires i Buenos Aires, ut-
sågs till svensk handelsatt ache i Buenos Ai-
res. Paulins ställn ing var dock i många år
osäker eftersom han var en "outsider" i dip-
lomatiska kretsar. O msider gick det bättre:
1920 blev han handelsrad och 1923 legations-
råd . Samma år blev han charge d' affaires
och verkade som sådan först i Rio de Janei-
ro, senare i Mexiko och Kuba, i Buenos Ai-
res och slutligen i Santiago de Chile från
1934. Ar 194o utsägs han til l amba ssad räd .
N är han lämnade Ch ile 1942 flytta de han
tillbaka till Sverige.

För många är nog Paulin mer känd som
författare än som frimärkssamlare. Paulins
författarskap är koncen trerat till de tio sista

Del av en sida med frimärken från Maur itius ur Axel Paulins donation .

Part of a page of stamps from Mauritius, from Axel Paulin 's donation .
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Axel Paulin donerade sin samling till mu seet 1957.

Axel Paulin donated his collection
to the Museum in 1957.

åren av hans liv och inr iktat på svenskars liv
i Sydamerika. Paulin kom att bli en hängi
ven personh istorisk forskare, ofta sedd i
Riksarkivet och på Kungl. biblioteket. Det
främsta arbetet av hans utmärkta penna är
"Svenska öden i Sydamerika" som utkom
1951 och med sina drygt 6oo sidor lämnar
viktiga bidrag till kännedomen om utvand-
rade svenskars liv i Sydamerika under 1600-,
1700- och 18oo-talen . Ar 1947 utkom "O xe-
hufvud, en svensk viking" - en biografi om
Adolph Georg O xehufvud - och i Forum
N avale  publicerades två uppsatser: "O scar's
Island" (r947) och "Skeppet Fortunas expe-
dition till 'wilda kusten af södra America' :
ett blad ur Sveriges kolonialhistoria" (1951).
Postum t utkom 1961 "Edelhjertas öden : ett
fo rsknin gsäventyr: Emanuel Sundels Edel-
hjertas brev, teckn ingar och berättelser", re-
digerad och utgiven av Wilhelm O delberg.
Boken om den märklige även tyraren in leds
med en person ligt hållen biografi över Pau-
lin.

Fredrik Benzinger

Fredrik Benzinger (1868-1953) var född i
Reutlingen i Wi.irttemberg. Till Sverige kom
han 1894 och var verksam i mejeribra n-
schen . Ar 19o5-1915 var han VD för Stock-
holms Mjölkfö rsäljn ingsaktiebolag och där-
efter VD for Mjö lkcentralen (senare Arla)
fram till sin pensione ring 1936. Mellan 1912
och 1929 var Benzinger konsul for Ch ile.

Få svenska frimärkssamlare har b livit så
ryktbara som Fredrik Benzinger. Astley Le-
vin var den förste svensk som erövrade
guldmedalj vid en in ternationell frimärksut-
ställn ing. Efter honom utmärkte sig i syn-
nerhet H ans Lagerlöf och Erik Leijonh uf-
vud, men den senare avbröt sitt sam lande
redan 1923. Aret därefter orsakade Benzi nger
en sensation när han helt okänd ställde ut
en samling med sällsyn theter på brev vid
frim ärksutställningen i Bryssel 1924 och då
erövrade en guldmedalj.

Vid frimärksutställn ingen i Stockholm i
september 1926 deltog Benzinger med in te
mindre än fyra exponat och visade därmed
sin mångsidighet. Ett av dessa visade svensk
förfilateli, ett an nat de berömda "kaptriang-
larna" från Godahoppsudden , ett tredje Vic-
toria (Australien) och ett fjärde en samling
provtryck och förslag till svenska frimärken .

Benzinger kom att b li den främste sven-
ske utställaren under mellankrigstiden och
deltog framgångsrikt vid frimärksutställ-
ningar i Strassburg 1927, Mon te C arlo 1928,
H elsingfors 1929, Berlin 1930 (IPO STA) samt
Paris och Köpenhamn 1937. Sista gången
Benzinger ställde ut var i London 1950, den
utställning som ursprungligen p lanerats till
maj 194o, till det första frimärkets etthund-
raårsdag.

Efter hand kom Benzinger att alltmer
koncentrera sig på Sverige. H an intresserade
sig särskilt for fö rslagsteckning ar, gravyrpr o -
ver, essayer och p rovtryck till svenska fri-
märken och kunde sammanbringa en unik
samling av sådant, vid sidan av en ypperlig
Sverigesamling med nyanser, varianter och
försändelser. Efter andra världskriget starta-
de han ett utgivningsprojekt tillsammans
med H ugo Ols son (1900-1966). Syftet var
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att ge ut en serie handböcker som skulle
vara fullbordad till det svenska frimärkets
etthundraärsjubileum 1955. Av de pl anerade
n io volymerna utkom dock endast tre.
Dessa utgörs av den tredje delen, om O scar
II, posthuset och tvåfärgad siffertyp , pub li-
cerad 1947, den fjärde delen om lilla riksvap-
net och Gustaf V i medaljong som gavs ut
året därpå och del 1a, vilken behandlade
skilling bancoutgavan och kom 195o. En bi-
dragande orsak till att handboksserien ej
kom att fullföljas var Benzingers bortgång i
februari 1953.

Året innan han avled överlämnade Fred-
rik Benzinger två donationer till Postmuse-
um. I mitten av juni 1952 erhöll museet hans
samling med förslagsteckningar och prov-
tryck till frimärken från O scar II :s tid och i
slutet av oktober 1952 överläm nades en mot-
svarande samling från Gustaf V :s första tid,
omfattande lilla riksvapnet, Gustaf V i me-
daljong samt små tjänstefrimärken . Det do-

nerade materialet kom att bli ett syn nerli-
gen värdefullt tillskott till Postmuseums
samlingar, eftersom det till stor del är un ikt
och utgör ett viktigt bidrag till kunskapen
om hur de svenska frimärkena tillverkades
under perioden 1890-1920.

Avslutn ingsvis kan näm nas att objekt
som donerats av de ovan nämnda samlarna
och in förts i museets svenska huvudsamling
har markerats med donatorernas in itialer på
följande sätt : "AL" står för Astley Levin,
"AW " avser Axel Wigforss, "H S" betyder
H arald Sundstedt och "FB" används för ma-
terial som kommer från Fredrik Benzinger.
N ågot material från Fredrik d'O rchimont,
Fredrik Arsen ius och Axel Paulin ingår av
olika skäl ej i den svenska huvudsamlingen .
Det kan även påpekas att "H L" står för
H ans Lagerlöf, och "vR" för Eric von Ro-
sen . Denna ordning in fördes vid om mon te-
ringen 1974, för vilken Sven Åkerstedt och
Tomas Bjäringer ansvarade.

Gravyrprov till Oscar 11 20 öre ur Fredrik Benzingers donation.

Engraving proof for O scar II 20 öre stamp, from Fredrik Benzinger' s donation.

-
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Källor och litt eratur

Postmusei arkiv. Il l : depositioner, donationer
och övriga gåvor:

lII :6 (Levin), IIl=7 (Arsenius-Bild t), IIl :8a

(d' O rchi mon) , I : ro (Sundstedt), I : 17

(Benzinger), II I:z3 (W igforss), II I:z5 (Paulin).

Afzelius, Gunnar,
Sveriges apotekarh istoria, 6, supplement 2.

Stockh olm 1949.

Arsenius, Fredrik,
Biografiskt lexikon över person ligheter

avbildade på världens postfrimärken .

Sto ckholm 1930.

Arsenius, Fredrik,
Dictionary of b iographies over personalities

depicted on the world 's postage-stamps.

Stockholm 1937.

Arsenius, Fredrik,
O m porträtt frimärken m. m .

Ny heter fran Postmuseum 1934 : 1-2.

Elgenstierna, Gustaf,
Den in troducerade svenska adelns ättartav-

lor, 2.

Stockholm 1926.

Filatelien och dess män.
(red . N. G. Psilander & Carl-G. Swanströ m).

Uppsala 1943.

Frimärkets bok.
(red . Sven Åkerstedt).

Stockho lm 1957.

Färnström, N ils,
En översikt över de sydamerikanska staternas

frimärken i m in ister A. Paulins do natio n till

Postm useum.

Postryttaren, 1961.

Hamberg, Erik,
Storsamlaren H ans Lagerlö f.

Meddelanden från Pas/museum 40.

Handbok över svenska post- och makulerings-
stämplar 1685-1951.

Stockholm 1952.

Katalog över frimärksutställningen i Göteborg
den 3o augusti  -  7 september 1941.

Göteborg 1941.

Katalog över frimärksutställning i Göteborg
den 10-16 september 1942.

Göteborg 1942.

Levin, Astley,
Förteckning å Sveriges postanstalter 1636-1910

jämte data för deras öppnande och even tuel-

la indragande.

Sto ckholm 1919.

Levin, Astley,
Stockholms poststämplar 1686-1910: försök

till beskrivning.

Stockholm 1918.

Lindroth, Jan,
Ado lf Astley Levin . SBL, 22.

Stockholm 1977-1979.

Lundell, Birger,
En vandring genom postmuseum .

S venskt Postarkiv, 1914.

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.

1924, 1936, 1953.

Ny heter fran Postmuseum.

1934-1935.

Olsson, Hugo,
Donatio ner av Fredrik Benzinger till

Postmuseum .

Postry ttaren 1952.

0l sson, Hugo & Benzinger, F(redrik],
Svenska postverkets franko tecken, 1a, 3, 4 .

Stockh olm 1947-1950.

Postmuseet öppnas ånyo.
Svenskt Postarkiv, 1914.

Redogörelse för Postmuseum år 197 0 .

Postry ttaren,1971.

Rud beck, Johannes,
Ko rt översikt av sam lingarna i Postm useum .

Meddelanden fran Postmuseum, 4 .

Stockh olm 1919.

E R I K H A M B E RG • Frimärksdonat io ner till Postmuseum 45



Schultz-Steinheil, Herman,
H andbok över svenska post- och makule-

ringsstämplar 1855-1937.
Stockho lm 1938.

Schimmelpfennig, C . F. V. & Ahlberg, Karl,
Sveriges apotekarhistoria, 5, supplem ent.

Stockholm 1936.

Studier och erinr ingar: Sveriges Filatel ist-

Förening i Göteborg 190 1-1951.

Göteborg 1951.

Svensk Filatelistisk Tidskrift.

1906, 1911, 1916, 1918-1920, 1922-1923, 1927-1930,

1935-1937, 1950.

Svenskt konstnärslexikon, 1.

Malmo 1952.

Sveriges Filatel ist-Förening : medlemsförteck-

ning n :r 20, 26, 33.
Stockho lm 1905, 1911, 1924.

Sveriges Filatel istförenings
avdelning i Göteborg : minnesskrift vid
dess 25-arsjubileum.

Göt eborg 1926.

Sylwan, Björn,
Eric von Rosen och hans frimärksdon ation

till Postm useum .

Postryttaren 1997.

Sylwan, Björn,
H arry Wen nberg - frimärkskungen .

Pos/Jyttaren  2004.

Sylwan, Björn,
Stämpelsam lare och stämpelsamlingar.

Postryttaren  1984.

Vem är det ?

Svensk biografisk handbok 1941.
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Stamp Donations to
Post M useum

D uring the time Johannes Rudbeck was in
charge (1913-1934), Post Museum grew con -
siderably and became quite an important
museum. Around 192o there was a long pe-
riod o f very large and importan t donations
to the Museum 's stamp collections.

In a class by themselves are the many
donations from H ans Lagerlöf, the famous
Swedish American ; the first donation took
p lace in November r922 and the donations
con tinued until Lagerlö f' s death in 1952.
Another famous donor was Eric von Rosen
who in 1929 donated h is considerable co l-
lection of Swedish stamp variations to the
Museum. Both donations were catalogued
by Nils Strandell and have been the subject
of biograph ies in recent years and, for this
reason, will not be included in the text be-
low.

Nowadays complete donated stamp col-
lections are not on display in the perma-
nent exh ibitions; on ly single items are
shown. H owever, as early as 1924, Johannes
Rudbeck exhibited both Lagerlöf ' s first do-
nation of stamps and postal stationary and
part of Astley Levin 's considerable collec-
tion of postmarks on Swedish stamps. U ntil
as recently as 1999, it was common practice
to have donations on permanent display.
These days donated collections can only be
viewed by special request.

Astley Levin

Among the first and more sign ificant stamp
donations to the Museum is the one made
by Astley Levin (1852-1931). Th e collection,
which was donated in 1918, consisted of
Swedish stamps with postmarks on approx-
imately 60,000 stamps, in six albums, inclu-
ding one with postmarks prior to 1855.

Levin soon became one o f Sweden's
best-known and most pro minent philate-

lists. At the in ternational stamp exh ibition
in London in 1906, Levin was one of three
Swedish exhibitors. H e showed his Sweden
collection, which contained alm ost exclu-
sively unused stamps. Levin was awarded a
gold medal for h is exh ibit. Five years later,
at the stamp exhib ition in Vienna, Astley
Levin represen ted Sweden as a juror.

Astley Levin became one of the pioneers
in Sweden in the study of postmarks. In ad-
dition to the work involved in collecting
the stamps included in his donation to the
Museum, he published in 1918 "Stockholms
poststämplar 1686-191o : försök till en be-
skrivn ing" (Stockholm Postmarks 1686-1910 :
An attempt at a description) which con-
tained pictures and descriptions of all post-
marks he was familiar with.

Levin 's donation was further increased a
few years later. fr om an additional dona-
tion , made on New Year's Eve in 1926, it can
be seen that Levin had added 8,8oo stamps
to the original donation , so that the gift fi-
nally consisted of approx. 70,000 items.

Axel Wigforss

Axel Wigforss (1876-1954) was one o f the first
postmark collectors in Sweden . As early as
the beginning of the 189os, he started to col-
lect post office postmarks on Swedish
stamps, arranged in alphabetical order, with
a postmark for each year.

From 19o6 Wigforss, who started collec-
ting stamps in 1888, was active in Sweden 's
Philatelist Association in Gothenburg,
where he was one of the more p rominent
members. He was not an exhibition philate-
list, but con tributed to the work on the
manuals on Swedish postmarks, wh ich were
publ ished in 1938 and 1952.

In February 1953, Axel W igforss issued
his donation letter to the Museum . Accor-
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ding to Gunnar Stenerudh , who was in
charge of the Museum at the tim e, the do-
nation inc luded "28 larger and 6 smaller al-
bums, 4o boxes and 39 "b ooks", containi ng
used Swedish stamps and postal stationary."
In principl e, Wigforss' intenti on was to col-
lect a postmark from every year from every
Swedish post office.

Fredrik d'Orchimont

Fredrik d 'O rchimont (1869-1934) had started
to collect stamps as a schoolboy, but be-
came a more serious co llector in 19o2 when
he found his father's old business letters. In
1903, he became a member of Sweden 's
Ph ilatelist Association in Gothenburg,
which had on ly been formed fairly recen tly.
H e became one of its most diligent mem-
bers. H is co llections included letters from
all continents, arranged in pre-p rinted
albums.

Post Museum received his donation in
1935 and it then took Gösta Gartz several
months to catalogue it , using funds special-
ly allocated for the purpose by the Post O f-
fice. Gartz, who knew a lot about stamp
shades and who was the Chairman of the
Committee publi shing the 1936 Manual on
Swedish Postage Stamps, first studied and
defined the shades of the Museum's older
Swedish stamps to determine what was
missing. The result o f the study was that do-
nated items not needed by the Museum
could be sold .

Gartz was eager that the Museum
should build up a systematically arranged
collection o f Swedish cancellation post-
marks. Astley Levin 's collection , which was
to be kept intact, d id not meet this specifi-
cation as it was arranged by geograph ical
location .

It was decided that superfluous material
from d'O rchimont's donation was to be
sold off gradually and the income allocated
to a special fund to be used to supplement
the Museum 's collections on an on-going
basis. This fund was named after
d' O rchimont and was in 197o included in

the so-called Post Museum Fund .

Harald Sundstedt

H arald Sundstedt (1879-1935) started to col-
lect stamps as a boy, acquiring several sacks
of letters from a closed-down shop selling
colon ial products. After initially devoting
h im self to Cen tral America and several
non-European coun tries, Sundstedt wen t
on to co llect Europe in general and Sweden
in particular.

In September 1935 Sundstedt died with-
out heirs. H e had verbally mentioned to
some friends that his collections should go
to Post Museum and not be split up by
stamp dealers, but a will to th is effect could
not be found . H owever, among his personal
effects, a large p iece of paper was found , on
which H arald Sundstedt had written in blue
pencil: "The stamp collection is worth
50,000 kr (purchase p rice). To be donated to
Post Museum 28/ 8 1934 H. Sun dstedt".

Album No. 1 con tained app rox.  650 Skil-
ling Banco stamps, around 8o Local Stamps
and approx. 2,500 Coat-o f-Arms and Lion
stamps. Album No. 2 contained around 8o
Skilling Banco letters and almost as many
Coat-of-Arms letters. The most valuable
item, valued at r,ooo kr, was a letter to Lon-
don in 187o with a pair of 17 öre Lion type
stamps, grey shade, together with a 12 öre
Coat-of-Arms stamp, now one of the
Museum's most rare items. The 3" alb um
contained a "small incomplete collection of
Swedish official and surcharge stamps and
the 4" album contained Ring-type stamp s
and more recen t issues. Albums Nos. 5s and
6 con tained a Norway collection .

Fredrik Arsenius

In the summer of 1929, Fredrik Arsen ius
(1858-1946) decided to donate his very com-
prehensive motif co llection , called "Portrait
Stamps with Biographies" to Post Museum .
Strangely enough, h is distant relative
H arald Bildt is named as a co-donor. H is
role is unclear; it is possible he helped Arse-
n ius acquire both stamps and biograph ical
information about the peop le pictured on
the stamps. H arald Bildt (1876-1947) was a
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dip lomat and, at the tim e of the first dona-
tion , was stationed in C airo.

The collection was arranged geograph-
ically and had been exhibited by Arsen ius
at the international stamp exh ibition in
Christiania in September 1924 as well as in
Stockholm in 1926. It consisted of 308
album sheets and filled two th irds of the
show case acquired to display the co llec-
tion . Arsenius soon wanted to fill the
remainder of the display case and in No-
vember 1933 made a second donation to the
Museum, comprising 136 album sheets
including 1,06o biographie s and appro x.
1,200 stamps. In contrast to the first dona-
tion , which was arranged geographically, the
sec-ond donation was arranged alphabeti -
cally, as a biograph ical dictionary.

A year after his first donation to Post
Museum, in May 1930, Arsenius published
the book "Biografiskt lexicon över person-
ligheter avbildade på världens postfrimär-
ken". The book consists of brief biograph-
ical data covering 4-5 lines and the date of
issue of the portrait stamp shown . In
general, the stamp was shown in approx-
imately scale r:1, and the book could there-
fore also be used as a stamp album. The
book was exhibited and awarded prizes at
several international stamp exh ibitions. An
English version was published in 193T "D ic-
tionary of biographies over personalities de-
picted on the world 's postage stamps". This
issue consisted of 206 pages and comprised
1,340 personalities on stamps, i.e. all por trait
stamps issued until Apri l 1935.

The first two donations in 1929 and 1933
were followed by eight further donations,
the last one in O ctober 1942. Inclusive of
th is last addition, the Arsen ius-Bildt dona-
tion consisted of 486 album sheets.

Axel Paulin

Post Museum was given a new donation in
1957- Th is is what judge Allan Wi rgin, depu-
ty chairman of the Swedish Stamp Ex-
change Association, who had been asked to
value the stamps, wrote about the dona-
tion :

"The collection covers the whole wo rld and is con-

tained in twelve beautiful old French leather vol-

umes, covered in linen . The collection goes up to

19 16-19 20 , dependin g on count ry. In particular, the

very oldest issues of all countries (except Sweden)

are fully and beautifully represented . The collec-

tion contains mainly unused stamps; the later

issues in particular are of excellent quality.

W ithout a doubt, it is the South American states,

dominated by Argentina, Colombia, Brazil,

Mexico, Paraguay (part icularly beautiful) and

Uruguay, that are most fully and beautifully repre-

sented. O lder U.S.A. stamps are also well

represented . In Europe, Switzerland, Portugal and

the old Italian and German minor states att ract

particular attention."

The donor was Axel Paulin (1877-1957) wh o
in his will, made barely a week before his
death , donated his stamp collections to Post
Museum . These were valued at 400,000 kr.
The Museum also received  5,ooo kr to fill
gaps in the stamp albums.

Axel Paulin was the manager o f a sugar
planta tion in Argentina unti l 191o, when he
was appoin ted Swedish Commercial Atta-
che in Buenos Aires. In 1923 he became
Charge d 'Affaires and first worked in this
capacity in Rio de Janeiro. After that he was
a diplomat in various South American
coun tries. In r942, he moved back to Swe-
den and devoted h im self to writing books
on i.a. the lives o f Swedes who had emi-
grated to South America.

Fredrik Benzinger

Fredrik Benzinger (1868-1953) was born in
Reutlingen in Wurtt emberg.

At the stamp exhibition in Stockh olm in
September 1926, Benzinger contrib uted no
fewer than four exh ib its, thereby showing
his diversity. O ne of these disp layed Swed-
ish p re-ph ilately, another the famous "C ape
Triangles" from the C ape of Good H ope, a
third Victo ria (Australia) and a fourth a col-
lection of proofs and p roposed designs for
Swedish stamps.

Gradually Benzinger started to concen-
trate on Sweden . H e was particularly inter-
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ested in design proposals, p roof engravings,
essays and proofs of Swedish stamps and as-
sembled a unique collection of such items,
in addition to an excellen t Sweden collec-
tion with shades, variations as well as items
of mail.

The year before his death, Fredrik Ben-
zinger made two donations to Post Muse-
um . In the middle of June 1952, the Muse-
um was given his collection of proposed de-
signs and proofs of stamps from the O scar
II period and at the end o f O ctober he do-
nated a similar collection from the early
years of Gustaf V, comprising Lesser N atio-
nal Coat o f Arms, Gustaf V in medallion
and small official stamps. The material do-
nated became an extremely valuable addi-
tion to the Museum 's collection , since it is
largely un ique and increases the knowledge
of how Swedish stamps were produced
during the period 189 0 -1920 .
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