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The Paraphilately Page
By Arthur H. Groten, M.D. What’s YOUR fantasy?

One area of Paraphilately I haven’t yet touched upon is fantasies, 
those purely imaginative creations that taunt us when we see them 

and haunt us when we don’t buy them, only to learn later what they were.  
It is a vast fi eld and the earliest fantasies were produced shortly after the 

appearance of the fi rst stamps. Many are quite well known; others rather 
rare. Perhaps I’ll look at some of those in a future article.

But here I want to talk about a current practicing fantasist, 73 years young 
and as creative as ever. Those of you who have come across the stamps of 
Wonderland will have seen his fi rst creations and, arguably, his most fa-
mous.  I am speaking of Gerald M. King of Great Britain.

He has written giving me a brief synopsis of his work that began with the 
Wonderland series in 1965. He was rather put out that Great Britain did not 
issue a stamp in honor (honour) of the 100th anniversary of the fi rst publi-
cation of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and decided to do something 
about it. True to the topsy-turvy world of Wonderland, Gerald issued his 
fi rst series of 34 stamps with each stamp printed in black on a variety of 
colored papers so that no two sets were alike. This makes latter-day collect-
ing either great fun or a nightmare, depending on your point of view.

His 1978 book Alice Through the Pillar-box is a classic of philatelic fan-
tasy (in fact, on occasion, he calls himself Phantasmagoria Security Print-
ing Co.), illustrating his Wonderland stamps and the covers he created to 
retell Carroll’s tale. In the preface, he states that each item in the book has 
some relation to a real philatelic item, subtle or otherwise, and notes that 
“The details of the printers are of course purely hypothetical and the ‘wa-
termarks’ can be seen only by moonbeam, and even then only if you really 
believe in Faerie!”  

The listings of the Wonderland stamps, and others that followed, are 
magnifi cent send-ups of every hyper-specialized catalogue ever written.  
Nothing is sacred. Varieties are worth much less that normal stamps; proofs 
are more common than the stamps; damaged covers more desirable than 
pristine ones. All in true Rabbit Hole fashion.

The year 1983 saw his next major production, Snark Island.  Then a hia-
tus of some 15 years before his Elizatoria collection which features QEII 
heads placed in Victorian and other early classic frames, over 500 stamps 
in all. He has created an entire array of Lundy stamps and covers, imagin-
ing what they would have looked like had they been produced in the 19th 
century. More recently, he has tackled the classic US issues in much the 
same manner as he did the early British, changing images, swapping colors 
and creating a set of US stamps as they might have looked had we lost the 
Revolutionary War.

One of his more audacious recent creations was a set of Newfoundland 
Air Mail Essays, offered on eBay, and the subject of an article in Linn’s, 
September 29, 2003. They were described as fantasies but were withdrawn 
when bidding reached over $600 since some folks apparently didn’t believe 
the description. There are two designs: 2¢, 3¢, 5¢, 8¢ and 10¢ in vertical 
format; 20¢, 30¢, 50¢, $1, $2, $5 in horizontal.

He has done some wonderful spoofs of political characters: of the 1936 
Mother’s Day stamp, of the German WWII Military air post stamps, etc. 
The closing sentences of the list for his fi rst Wonderland set says it all: 
“If…you consider other characters are more appropriate, you are, of course, 
perfectly free to include them. The whole joy of collecting is to please one-
self.”  Amen. 

What’s YOUR fantasy?



A PÁGINA DA PARAFILATELIA
Qual é sua fantasia?
Por Arthur H.Grotten, M.D.

Uma área da Parafilatelia que ainda não toquei são as fantasias, aquelas criações 
puramente imaginativas que nos provocam quando as vemos e nos assombram quando 
não os compramos, apenas para saber mais tarde o que eram.

É um campo vasto e as primeiras fantasias foram produzidas logo após a aparecimento 
dos primeiros selos. Muitas são bastante conhecidas; outras vezes raras. Talvez eu veja 
algumas delas em um artigo futuro.

Mas aqui eu quero falar sobre um fantasista praticante atual, 73 anos, jovem e tão criativo
como sempre. Aqueles de vocês que se depararam com os selos de Wonderland terá visto 
suas primeiras criações e, sem dúvida, suas mais famosas. Estou falando de Gerald M. 
King da Grã-Bretanha.

Ele escreveu dando-me uma breve sinopse de seu trabalho que começou com o 
Wonderland (País das Maravilhas) em 1965. Ele ficou bastante irritado porque a Grã-
Bretanha não emitiu um selo em homenagem aos 100 anos da primeira publicação de 
Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll e decidiu fazer algo sobre isso. Fiel ao mundo
às avessas do País das Maravilhas, Gerald emitiu sua primeira série de 34 selos com cada 
selo impresso em preto em uma variedade de papéis coloridos para que não houvesse 
dois conjuntos iguais. Isso torna a coleta dos últimos dias uma grande diversão ou um 
pesadelo, dependendo do seu ponto de vista.

Seu livro Alice Through the Pillar-box, de 1978, é um clássico da fantasia filatélica (na 
verdade, às vezes ele se autodenomina Phantasmagoria Security Printing Co.), ilustrando 
seus selos do País das Maravilhas e as capas que criou para recontar a história de Carroll. 
No prefácio, ele afirma que cada item do livro tem alguma relação com um item filatélico 
real, sutil ou não, e observa que

“Os detalhes das impressoras são, obviamente, puramente hipotéticos e as ‘marcas 
d’água’ podem ser vistas apenas pelo luar, e mesmo assim apenas se você realmente
acredite em Fadas!”

As listagens dos selos do País das Maravilhas, e outras que se seguiram, são
magníficos envios de todos os catálogos hiperespecializados já escritos.
Nada é sagrado. As variedades valem muito menos que os selos normais; provas
são mais comuns que os selos; cartas danificadas são mais desejáveis do que
as não danificadas. Tudo no verdadeiro estilo toca do coelho.

O ano de 1983 viu sua próxima grande produção, Ilha do Sarcasmo. Em seguida, um hiato
de cerca de 15 anos antes de sua coleção Elizatória, que apresenta a cabeça da Rainha 
Elizabeth II colocada em molduras clássicas vitorianas e antigas, mais de 500 selos no 
total. Ele criou uma série inteira de selos e envelopes de Lundy (ilha do Canal da Mancha),
imaginando como eles seriam se tivessem sido produzidos no século 19. Mais 
recentemente, ele abordou as questões clássicas dos EUA em grande parte da mesma 



maneira que ele fez os primeiros britânicos, mudando imagens, trocando cores e criando 
um conjunto de selos americanos como eles seriam se tivéssemos perdido a Guerra 
revolucionária.

Uma de suas criações recentes mais audaciosas foi um conjunto de ensaios do correio 
aéreo de Newfoundland oferecido no eBay, e assunto de um artigo no Linn's de  29 de 
setembro de 2003. Eles foram descritos como fantasias, mas foram retirados quando os 
lances atingiram mais de US$ 600, já que algumas pessoas aparentemente não 
acreditaram na descrição. Existem dois designs: 2¢, 3¢, 5¢, 8¢ e 10¢ no formato vertical;  
e 20¢, 30¢, 50¢, $1, $2, $5 na horizontal.

Ele fez algumas paródias maravilhosas de personagens políticos: do Selo do Dia das Mães 
de 1936, dos selos militares alemães da Segunda Guerra Mundial, etc.
As frases finais da lista de seu primeiro conjunto no País das Maravilhas dizem tudo:
“Se... você considera que outros personagens são mais apropriados, você está, é claro,
perfeitamente livre para incluí-los. Toda a alegria de colecionar é agradar a si mesmo.” 
Amém. 
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IMAGENS

Livro Alice Through the Pillar-box, de 1978


