
MEX IKOS FRIMÄRKEN

som uttryck f ör ett unikt postalt system

av Ph. v on K rusenstierna

Mexikos första fr imärksemission utgavs den 1 augusti 18561) och det
mexik anska postverket höll sig därmed väl f ramme i den lat in-
amerikanska världen. Endast Brasilien och C hile hade varit t idigare
ute. D e erforderl iga frankotecknen framställdes en lång t id fr amåt
inom landet , vilket väl också var naturl igt eftersom man hade en lång
t ryckerit radition at t bygga på. Det första t ryckeriet på den amerikan-
ska kont inenten hade nämligen upp rättats av spanjorerna i Mex iko
redan 1539.

D äremot är det tydligt at t 1850-talets mexikaner var föga hemma-
stadda med den tekniska utveckling, som utgjorde en förutsättning för
massp roduk tion av fr imärken . Vare sig man p rövade gravyrförfarande
eller litografi ska metoder sä förblev ti lläm pningen av dem bade primi-
t iv och försöksmässig t ill långt in på 1870-talet , då man i stället började
beställa t ryckmaterielen från Förenta staterna.

I bjärt motsats t ill det t revande och osäk ra f ramställningssättet för
fr imärkena står emellert id det lika egendomliga som rigorösa postalt-
administ rat iva handhavandet av dessa fr ankotecken. Redan från första

1) De utkom denna dag endast i huvudstaden. I det övriga landet började de inte
användas förrän i slutet av månaden. Samtidigt genomfördes en taxereform med
inf6rande av tvä tariffer, en lägre för avständ upp t ill c :a 120 km och en högre för
större avstånd. Inom fyra månader måste emellert id taxorna höjas, v ilket skedde
dels genom en minskning av tar iffgränsen t ill c :a 60 km, dels genom en höjning av
por tot pr . v ik tenhet . H ärvid in träffade det kuriösa at t den lägsta valören, ' /s real,
blev onödig, då det in te längre fanns någon så låg port osats.
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början fr amträdde Mexiko med et t eget postalt system, som saknar
motsvarighet i något annat land och som fåt t sit t mest påfallande ut -

t ryck i den välbekanta rika mångfalden av namn- och sifferpät ryck
på alla frimärksemissioner fr am till 1884 1) . Själva pätrycksystemet ut-
vecklades och förfinades och förenklades igen, men bakom variationen
ligger hela tiden et t enhetl igt administ rativt system, som i huvudsak
var baserat på minutiös bokföring och st rikt kont roll.

Innan vi gar in pa en närmare redogörelse för detta syst em kan
jag inte underlåta att göra ett par reflexioner om Mexiko som samlings-
område. Kombinationen av p rimitiva och ibland slumpmässiga fram-
ställningsmetoder på ena sidan och de växlande påt rycken på den andra
har resulterat i en rent överväldigande mångfald, som måste t rotsa varje
försök att uppnå ens närheten av fullständighet .

Den fr imärksälskare emellert id, som tycker att hans samlande får en
extra k rydda av en dramatisk historisk bakgrund, av att följa en ut-
veckling fr ån djup p rimitivitet till civilisation, av mysterier som
pockar på en lösning, av pit toreska omständigheter och egendomliga
sedvänjor, kan inte f inna et t mera spännande fält för sin hobby än
Mexiko. Inget annat land kan erbjuda ett sådant urval av posthistoriska
och filatelistiska studieområden eller en sådan rikedom på varianter
av alla tänkbara slag: dubbelpräglingar, retuscher, felt ryck, pätry ck-
fel, tandningar, papper, vattentecken, för att inte tala om makulerings-
stämplarna, som mestadels var lokalt tillverkade och i fantasirikedom
och variation väl kan mäta sig med de mest berömda områden för
stämpelsamlande.

Det märkliga med denna rikedom är, att den är fullkomligt genuin.
H är finns ingent ing spekulativt, ingenting onödigt eller överflödigt ,
absolut ingenting gjort för samlarnas skull. Over huvud taget är det
påfallande och nästan gripande att bevittna hur hederligt det mexikan-
ska postverket var i sin frimärksutgivning och uppenbarligen också i
sina övriga funktioner t rots de våldsammaste omvälvningar, inbördes-
krig, yttre aggression, ett vidst räckt banditväsen och allehanda fr estelser
av andra slag. Inte förrän i efterdyningarna i ll 1913- 15 ärs revolu-
tion kommer spekulationen in och då var den direkt inspirerad av
mindre nogräknade handlare i grannstaterna i norr. Dessförinnan är
allting rent.

' ) Det ta postala system kan i Postmuseum med fördel studeras i den nya paulin-
ska donationen, där Mexiko är särskilt väl företrät t och som bl. a. innehåller några
rari teter av första ordningen.
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Att knappast något annat lands fi lateli varit så illa utsat t för utom-
stående förfalskares och skojares tyvärr kusligt f ramgängsrika bemö-
danden är en annan sak som vi inte skall uppehålla oss v id här.

Till Mexikos ojämförl iga charm som fr imärk sland hör också att dess
fr imärken ännu är i så hög grad out forskade eller snara re halvut-
forskade. D e har t illkommit i nästan total anonymitet . Man känner
inte t ill upphovsmannen t ill den första fr imärksbilden med det väl-
bekant a huvudet av nationalhjälten Miguel H idalgo och gravören är
endast känd som ett namn i postverkets ark iv dessutom med två
olika init ialer, så att man inte vet om det var en eller två personer.
Om de följande, i Mexiko p roducerade emissionerna vet man ingent ing

alls bet räffande upphovet .

Samma oklarhet råder också i väsentl iga stycken om både fr am-
ställningsmetoder och om t ryckmaterielens sammansättning. Visserl igen
har man genom ett litet få tal bevarade helark och rekonst ruk t ioner
kunnat fastslå elementära fakta om de flest a p låtars och stenars stor-
lek , men antalet är okänt eller osäkert för många ensk ilda valörer.
Platarna för d en första emissionen uppges fortfarande ömsom ha vari t
av stäl, koppar och mässing, om plät arna för den s. k . örn-emissionen
finns knappt et t vet t igt ord publicerat (all t går t illbaka t ill en och
samma ti dsk riftsartikel, som lät t kan bevisas vara rena rappakaljan)
och ifråga om de senare litograferade emissionerna är upplysningarna
mycket sporadiska, ut tömmande om v issa valörer, delv is klarläggande
om andra medan en del t rot sat alla försök t ill kartl äggning och en och
annan överraskande nog int e ens utsat ts för någon allvarl ig penet rering.

Bakgrunden t ill denna ofullständighet och ovisshet är naturl igtvis
b risten på dokumentarisk t material i de mexikanska ark iven, som dock
ä r bevarade i största utst räckning. H ur, var och när fr imärkena kom till
bet rak tades uppenbarl igen som absolut ovidkommande. Om en emis-
sion 1872 ärs vet man inte ens med best ämdhet vilken månad
den kom ut . Allt som man känner t ill om själva fr imärkena har därför
fr amkommit genom studium av dem.

Förhållandet ä r det rakt motsat ta ifr åga om den postala sidan av
sak en. H är finns et t enastående det aljerat dokumentmaterial bevarat
int ill våra dagar i de mexikanska arkiven och det är dä rför inte märk -
ligt att nio Mexiko-samlingar av t io är upplagda efter posthistoriska
eller postadminist rat iva linjer och söker illust rera det egendomliga
systemet snarare än frimärkenas fr amställn ingssätt, a rkens samman-
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• Q U ERETA R

• PACHUCA
• TULA NCINGO

• OTUM BA

• A PAM
SOYA N IQ.UI LPAM • • T ULA

• MA RAVATIO • T EPEXI DEL RIO
• J ILOT EPEC • CUAUTITLAN

TLA LPUJA HUA • · G.HIDALGO

x TLAH UACA 3 MEXI CO • T LAXCA LA

LERM A TLA LPA M
• C HA LCO

eT OLUCA T ACUBA YA
• PUEB LA

• TEMAS CA LT E PEC
• CUERNAVACA

• SULT EPEC
T EHUACA N

Y GUALA

• TEPECOACUILCO

( TIXTLAGUERRO)

• C.B RAV OS

På motstående sida karta över Mexikos posta/a administrationssy stem, representerat
av dist rik tshuvudk ontoren. H är ovan området k ring Mexico City i större skala.
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sättning o. s. v . Variat ionen av s. k . dist riktspät ryck fascinerade samlare
långt innan specialisering blivit på modet i filatelien och innan man
var medveten om dessa pät rycks innebörd.

Redan på 1870-talet hade två fr anska bröder Caillebotte samman-
bragt en aktningsvärd samling olika pät ryck, och 1885 publicerade de i
Timbre Poste en lista, som emellert id också upptog pätry ck, som ingen
annan någonsin sett . Listan kompletterades efter hand, men inte förrän
1926 klarlades systemet i alla detaljer genom ett epokgörande arbete av
mr S. Chapman, en engelsman som varit bosatt i Mexiko under en lång
tid frän 1890-talet och som fått de mexikanska myndigheternas tillstånd
at t gå igenom alla postarkiv, både det cent rala och de som fanns
bevarade ute i landet . Chapman återger också den detaljerade förteck-
ningen över levererade fr imärken och över redovisningarna, varigenom
man exakt vet hur många fr imärken som såldes av varje valör i olika
delar av landet .

I. EN DAST DI STRIKTSPATRYCK (1856 64)

Funktion och administration

Pät rycket, som i början insk ränkte sig till ett namn på varje fr i-
märke, var till sin karak tär ett kontro llpätry ck för att förhindra miss-
bruk av fr imärkena, en garanti för att märket överkommits på lagligt
sätt . Vid denna tid härskade nämligen stor oro och oreda i landet .
Politiskt rädde ett p rakt iskt taget oavbrutet inbördesk rig, som dessutom
hela tiden utnyt tjades av stormakterna, vilka sökte tilltvinga sig för-
delar av varje ny regering. Och dessa var många. Sedan frigörelsen
fr ån det spanska väldet 1821 hade inte mer än en statschef lyckats
hålla sig kvar hela sin ämbetsperiod och sammanlagt hade ämbetet bytt
innehavare mer än 70 gånger under de 35 åren. Banditväsendet var
synnerligen utbret t och diligensöverfall hörde nästan t ill ordningen för
dagen. Till och med de huvudvägar, som från huvudstaden gick ut i
alla riktningar mot hamn städer pa bäda kusterna och viktiga inlands-
cent ra måste hållas under kontinuerl ig militärbevakning och i de av-

l ägsnare landsändarna gjorde vägarna ännu knappast skäl för denna
benämning - snarare var de obetydligt uppkörda kostigar. Kom-
munikationerna var under dessa förhållanden givetvis glesa, oregel-
bundna och osäkra.
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»D etta brev har öppnats av banditer på v ägen , bek räf tar postk on toret i Puebla med
sin stämpel på denna f örsändelse f rån O rizav a. Båda städerna är v ik tiga cen tra v id

landets m est t raf ik erade v äg.
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1. D i s t r i k t s k o n t o r o c h k r e t s k o n t o r

Det ä r mot bakgrunden av dessa förhållanden som man måste se
kontro llpät rycken, vilka baserade sig på den rädande postorganisa-
tionen. Postalt set t var Mexiko indelat i ett 50-tal dist rikt, som oftast
men inte alltid sammanföll med delstaterna. En del postdistrikt bestod
av flera stater, en del stater hade flera postdistrikt och det fanns också
dist rikt som bestod av delar av flera stater. Varje dist rikt hade
ett huvudkontor, som i regel var beläget i en delstatshuvudstad, men
också kunde vara en annan ort och inte alltid den mest betydande i
området . Det var dessa orters namn, eller en förkortning därav, som
stämplades på fr imärkena. I något enstaka fall användes statens namn.

Det som ger Mexiko dess postala egenart är den i detalj genomförda
pyramidorganisat ionen. All kommunikation till postkontoren ute i
landet fr ån den cent rala administ rat ionen gick genom dist rikt shuvud-
kontoren och ingent ing gick di rekt ätminstone i princip . (Som vi
senare skall se förekom avvikelser). Detta innebar att postkontoren ute
i landsorten fick sina fr imärk en fr ån det överordnade dist riktshuvud-
kont oret och redovisade förbrukningen dit . H uvudkontoren redovisade
sedan i sin tur för hela dist riktet till cent ralposten 1) i Mexico City.
N ågra större dist rikt fann vid olika tider anledning att indela de under-
ställda postkontoren i gru pper och underställa dem ett mellan-
led, som man skulle kunna kalla för k retshuvudkontor och korrespon-
dens och redovisningar gick då stegvis f rän postkontoren till krets-
kontoren, därifrån ti ll dist rik tskontoren och slutl igen till cent ralposten.

Det hela var så grundligt genomfört att t . o. m. arkiven bevarades
ute i dist rikten. N är mr Chapman ville studera systemet , så måste han
resa omkring till dist riktshuvudkontoren för att få del av redovisning-
arn a och för säljningen ut till de sma postkontoren. I de dist riktsarki v
som överhuvud taget fanns bevarade fann han också lika minutiösa
anteckningar om varje leverans t ill underkontoren som de som fördes
cent ralt .

1) I denna redogörelse används genomgående uttrycket »centralposten» för att
beteckna den cent rala postmyndigheten (motsvarande generalpoststyrelsen) t ill sk ill-
nad frän huvudstadens postdistrikt som beteckn as med sitt namn sädant det före-
kommer pa pätrycken, nämligen »Mexico». Dä hela un ionen avses användes svensk
stavning - Mexiko.
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2. F r i m ä r k e n a s g i 1 t i g h e t

Kontrollen fungerade så att märkena sändes ut fr ån cent ralförrådet
utan nägot pätry ck och var i dett a skick utt ryckligen inte gilt iga som
frankotecken1) . Först vid ankomsten t ill vederbörande dist riktskontor
skedde pästämplingen och därigenom fick märkena gilt ighet . På det ta
sätt kunde man vara säker på att frimärken, som erövrades på vägen av
fientl iga politiska sty rkor eller av banditer, int e kunde användas av
dessa. Overfall på poststationer var inte heller ovanliga och systemet

På dessa tre emissioner bestod k ontrollpätry ck et endast av v ederbörande
dist rik ts namn, d . v . s. pa H idalgoemissionerna av 1856 och 1861 sam t
under nägra mänader pa den s. k . örnemissionen av 1864. D essutom
anv ändes samma k ontrollsy stem pd Juarez -emissionen av 1864, v ilk en
endast f ick lok al anv ändning (se ill. på sid . 51) sam t på H idalgo-emis-
sionen 1867- 68, v ilk en endast anv ändes lokalt i M ex ico City m ed

närmaste om nejd . (Ill. på sid . 52)

hade då den fördelen att postmästaren bara behövde stämpla på dags-
behovet och kunde låta resten av det lokala frimärksförrådet ligga
ogilt igt. Det var bara den lilla stämpeln han behövde vara rädd om
och häll a oätkomli g för obehöriga.

I allmänhet stämplades också uppenbarligen fr imärkena efter hand
som behov uppstod, men i en del dist rikt har man stämplat på hela
part iet vid ankomsten, medan det i andra dist rikt ätminstone t idvis
tycks ha varit praxis att inte stämpla på kontrollpåt rycket förrän
märket satt på brev. Det fr amgår av förekomsten fr ån vissa dist rikt av
hela brev, på vilka pät rycket endast delvis t räffat frimärket .

1) Posten var vid denna t id underställd finansdepartementet, där fr imärkslagret
förvarades. Opätryckta frimärken levererades efter rekvisition till den e ntrala post-
myndigheten, som förvarade dett a mindre lager för det löpande behovet i kassavalv,
t ill vilket de tre högsta postfunktionärerna hade nycklar.
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Av det ovan sagda fr amgår också at t obegagnade frimärken utan på-
t ryck av de t idiga mexikanska emissionerna egentl igen int e kan be-
t raktas som fr imärken, utan på sin höjd som et t slags frimärksämnen .

U nderkontoren hade inga egna stämplar utan det äläg d istrikts-
huvudkontoret at t stämpla dist riktsnamnet på de märken, som sändes
vidare t ill underställda postkontor. Pät ryckta fri märken var också
gilt iga överall t inom landet , oberoende av vi lket dist rik tsnamn de bar.
Frimärken begagnade och makulerade utanför det egna dist rik tet är
emellert id ganska ovanliga. Vanligast är at t mä rken från andra dist rikt
kom att användas i huvudstaden . I C hapmans samling fanns Mexico
C ity-stämpeln på märken från et t 30-tal andra dist rik t .

3. S t ä m p 1a r o c h s t ä m p 1i n g

Påstämplingen skedde för hand och pät ryckets placering på märket
sakna r därför varje betydelse. I regel följde varje dist rikt en egen
p raxis: en del p lacerade pät rycket med stor konsekvens vert ikalt t ill
höger eller vänster på märket och så at t det lästes uppåt eller nedåt .
H orisontellt eller diagonalt p lacera de pät ryck gjordes lika konsekvent
i ett få tal dist rik t . I några dist rik t kan man finna att p laceringen av
pät rycket änd rades, varef ter den nya p laceringen följdes utan avvikel-
ser. I et t fåtal fall stämplades märkena som det föll sig och man
skulle faktiskt kunna göra en liten studie i postpersonalens olika grad
av ordningssinne, om man skulle få lust t ill det .

4. T v å n a m n p å t r y c k

D ubbla pät ryck förekommer förvånande sällan. D äremot före-
kommer i et t par hitt ills oförklarade fall pästämplin g av två olika
namn på et t och samma märk e. Sålunda förekommer valörerna '/g, 1
och 4 reales av den första emissionen med pätrycken Queretaro och
Acambaro. D en senare orten var underkontor i dist riktet Q ueretaro
och skulle överhuvud taget inte stämpla på märken . D e är endast kända
i obegagnat sk ick och mäste anses ha en mycket t vivelak tig status även
om de accep terats i de bästa samlingar. P å samma sät t känner man t ill
et t enstaka märke i valören 1 real med pät ryck Puebla och Tlaxcala .

Ett liknande fall förekommer i den andra emissionen där man på-
t räff ar valörerna 1 och 2 reales fr ån Toluca, v ilka även bär pät rycket
Tescalt itl an, et t underkontor t ill Toluca, som tydligen under denna
emissions kurseringsti d upphöjdes t ill k retskontor, vilket möjligen kan
förklara det ext ra pät rycket .
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Variationer i kontrollpåtry cket: Fr.v . 2 r. 1856 Vera C ruz med
dubbelt pätry ck ; 1 r. 1856 Tulancingo med tre pät ry ck , därav ett
horisontellt ; ½ r. 1856 med pätry ck Queretaro och A cambaro (Coll.
Fayol!e); samt 2 r. 1861 med tre olika p!itry ck, nämligen Mexico i
sedv anlig tyyp, 14 x 24 mm, v ertikalt t .h., Mexico av annan och
okänd typ, 12 x 2/ mm, diagonalt (under H idalgos haka) samt
Puebla av likaledes okänd typ, 11 x 24 mm med punk t ef ter A ,
v ertikalt upptill t. v . Det sistnämnda pat ry cket är my cket sv agt

men ty dligt sk önjbart pa originalet.

Själv har jag et t mycket egendomligt märke, 2 reales av 1861, med
inte mindre än t re skil da pät ryck , tvä Mexico i olika typer, det ena
vert ikalt och det and ra diagonalt , samt dessutom längs högra kanten
ett mycket svagt pät ryck P uebla. Det kan t ills vidare endast bet rak tas
som en kuriositet - kanske et t utslag av »lek lynne» - men det märk -
liga är att påt rycken härstammar från två olik a distri ktshuvudkontor .
Vid denna t id synes de inte ha fyllt någon postal funk tion, men längre
fram kommer, som vi skall se, dubb la pätry ck av detta slag at t få en
alldeles speciell betydelse.

5. S t ä m p e 1t y p e r o c h f ä r g a cle s t ä m p 1a r

I de större dist rikten användes i många fall flera olika stämplar,
nästan all tid den ena efter den andra ef ter hand som de slets ut . I
mindre d istrikt kunde en och samma stämpel räcka i decennier och
komma t ill användning på den ena emissionen ef ter den andra. I en
cirkulärsk rivelse, som utsändes före den första emissionens utgivning
och i vilken själva kont rollsystemet förklaras, inbjuds också post-
mästa rna at t rekvirera stämplar för pätry cken f rän cent ralposten . Av
typlikheten mellan de första stämplarna fr ån de olika dist rikten at t
döma förefaller det säkert at t de flesta begagnade sig av det ta erbjudan-
de, men senare stämp lar har uppenbarl igen t illverkats lokalt .
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Stämpelfärgen är i regel svart i olika mättnadsgrader men fr ån en
del dist rik t förekommer även i olika perioder blå och röda påt ryck . På
den sista emission, som här behandlas, 1874- 83 års, finner man även
andra färger säsom grö na och violett a. Pa de äldsta emissionerna är
emellert id de färgade pätry cken säll synta och efterfrågade.

På den första emissionen förekommer blä pätry ck frän dist rik ten
Apam, C hiapas, Guadalajara, I sla del Carmen och Salt illo samt röda
fr ån C ampeche, Pachuca och Salt illo. På den andra emissionen är på-
t rycket fr ån C hiapas i regel blåt t och samma fä rg finns mycket sällsynt
på mä rken från Guadalajara . På k ejsart idens båda emissioner av 1864
och 1866, d . v . s. på örn- och Maximilian-typerna förekommer endast
svarta pät ryck , medan man pa 1868 ä rs litograferade märk en äte r
fi nner blå påt ryck på märken fr ån San Luis Potosi, Chiapas och M ata-
moros och på 1872 års serie fr ån C hiapas. På de senare emissionerna är
färgade pät ryck al ldeles för vanliga för at t här förtjäna en särsk ild
upp räkning.

Frimärk en utan pätry ck

D et här sk ildrade systemet , som förefaller så utsat t för rubbningar
genom slarv och allehanda t ill fäll igheter, hölls med en förvånande
konsekvens t ill s det efter ät ta är ytt erligare utvecklades. Märken, som
und gätt pät ryck , förekommer nat url igtvis f rän de flesta distri k t men
är i stort set t lika sällsynta som dubbelpätry ck. I en del fall har emeller-
t id avvikelser gjorts med en viss konsekvens, och dessa avvikelser har
ett betydande int resse bade filatelist iskt, posthistoriskt och histori sk t.

D essa speciella fall av utebliv et dist riktspät ryck kan i stort set t in-
delas i två grupper : dels underlät några dist riktshuvudkontor mer eller
mindre konsekvent at t stämpla på frimärkena, dels förekom i et t fåtal
fall direkta leveranser av fr imärken fr ån cent ralposten ti ll underkonto r

ute i landet .

6. F 6 r s t a e m i s s i o n e n u t a n p å t r y c k

I det första fallet , cl. v . s. då dist rik tshuvudkontor emot förord-
ningarna underlät at t pät rycka sitt namn, sammanhänger det t a p rak-
ti sk t taget allt id med förändringar i organisat ionen . U ppbyggnaden av
denna var inte något en gång för alla fixt och färdigt utan den under-
gick hela t iden förskjutningar. N ya postdist rik t kom till , varvid t idigare
underkontor gjordes t ill huvudkontor, andra försvann och sammanslogs
med närl iggande dist rik t , underkontor överfly t tades fr ån et t dist rik t

t ill et t annat o. s. v .
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Under den första emissionens kurseringstid fanns sammanlagt 51
postdistrikt av vilka t re icke stämplade fr imärkena och två av dessa
var nytillkomna under perioden. Sålunda blev Colima, som från början
var underkontor i dist riktet Morelia dist riktshuvudkontor i juni 1858.
Det fick då från början med sig från Morelia en del fr imärken utan
pät ryck och den första direkta leveransen till Colima skedde inte
förrän i januari 1859. Ett annat dist rikt som underlät att pät rycka
dist riktsnamnet var Texcoco, som vid emissionens början varit under-
kontor till Chalco men blev dist riktshuvudkontor 1859, varefter det
erhöll sex små leveranser av den första emissionens märken.

·EI
±
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2 r. 1856 med p/it ry ck M ex ico och stäm pel FR A N CO EN / T EPEX I EL
R I O, härstam made f r/in den f örsta lev eransen till detta lilla postdistrik t ;
1 r. 1856 med samma stäm pel m en utan dist rik tsp/it ry ck , härstam mande
f r&n en senare lev erans, sam t t. h . r. f a n A pam utan dist rik tspätry ck

med huv udk ontorets k arak teristiska stumma m ak uleringssti mp el.

If råga om det t redje dist riktet , som inte påt ryckte sina märken
torde förhållandet snarare vara uttryck för en mera speciell ställning.
Det .gäller Tepeji del R io, vilket liksom några andra kontor i Mexico
Ci tys omedelbara omgivningar var direkt underställ t cent ralposten utan
mellanliggande huvudkontor. N är det gällde frimärksleveranser och
redovisningar hade det sålunda samma status som distri ktshuvudkontor,
men det skilde sig från dessa bl. a. därigenom, att det inte hade några
underställda postkontor att vara cent ral för. Det är sannolikt att
bristen på påt ryck är ett utt ryck för att Tepeji del R io snarare bet rakta-
des som ett underkontor direkt under cent ralposten än som ett dist rikts-
kontor. Det är också möjligt att någon villrådighet i början rådde om
kontorets status, då den all ra första fr imärksleveransen tycks ha varit
försedd med pät ryck Mexico medan alla efterföljande såldes utan
på t ryck.
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7. D i r e k t 1 e v e r a n s e r t i 11 h u v u d s t a d e n s
u n d e r k o n t o r

I detta sammanhang kan det påpekas att även en del andra post-
kontor i huvudstadens ut kanter, vilka till skillnad fr ån Tepeji del Rio
formellt var underställda distri ktskontoret i Mexico City, fick sina
leveranser inte fr ån detta sitt huvudkontor utan direkt fr ån cent ral-
posten. I dessa fall - det gäller t re postkontor under den första
emissionens kurseringstid och ytterligare ett under den andra emi s sio-
nen var emellert id fr imärkena vid leveransen pät ryckta med veder-
börande dist riktsstämpel, d. v . s. Mexico. Anledningen till att märkena
levererades direkt till dessa underkontor torde helt enkelt ha varit att
det var expedit ionsmässigt bek vämast så. Kont oren låg alla inom be-
kvämt räckhåll och de flesta ingår numera som förstäder eller yt ter-
områden i huvudstaden.

Eftersom namnen på dessa underkont or figurerar i cent ralpostens
bokföring har de emellert id kommit att bli särskilt uppmärksammade
filatelistiskt och det kan vara skäl att nämna dem här. N amnen är
Guadalupe H idalgo, Tacubaya och Tlalpam, vart ill under andra emis-
sionen tillkom Rio Frio . I alla utom i Tacubaya under andra emis -
sionens tid var frimärksförbrukningen ytterst ringa och Rio Frio är

2 r. 1856 med distrik tspätry ck Mexico och makulerad med den punk terade romb, som
i obety dligt avv ikande f ormer anv ändes i huv udstadens underkontor Tacubaya och
Tlalpam. Dessa märk en lev ererades direk t f r&n cent ralposten med f örbigäende av den

sedvanliga dist ributionsv ägen över distrikts-huv udkontoret.
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särsk ilt känt bland Mexiko-samlarna för de summa sex fr imärken, som
såldes där av 1861 års emission, alla i valören ½ real. Det är naturl igt-
vis en het dröm för specialisten att någon gång t räffa på et t av dessa
märken, som ingen ännu sett .

Over huvud taget var de här nämnda dist rikten och platserna små
och hade ytterst obetydlig frimärksomsättning. Försäljningen av de
högre valörerna uppgick sammanlagt på flera år till något eller några
tiotal märken och de lägre till antal som varierar mellan något hundra-
tal och ett par tusental. Det ä r sålunda fr ågan om ytterst sällsynt
förekommande specialiteter och många av dem är endast kända genom
uppgifterna i arkiven och har aldrig påt räffats, andra har påt räffats
endast i några få exemplar. De har emellert id ett obest ridligt int resse
som illust ration till hur Mexikos egenartade postala system fungerade.

8. A v v i k a n d e p r a x I s v i d p ä s t ä m p 1 i n g e n

Bortsett från de här nämnda t re dist rikten, där man helt underlät
att stämpla namnet på fr imärkena, förekom också på en del håll olika
praxis, uppenbarligen som följd av skilda sätt att tyda förordningarna.
I dist riktet Temascaltepec, som f. ö. redan 1859 upphörde att vara
särsk ilt postdist ri kt och införlivades med Toluca, stämplades dist rik ts-
namnet på alla leveranser t ill underkontoren, men det gjordes praktiskt
taget aldrig på de märken, som användes vid huvudkontoret. Möjligen
kan detta bero på, att märkena sattes på breven vid postdisken och
omedelbart makulerades med en balkstämpel, bestående av kontorets
namn. De var sålunda märkta med dist riktsnamnet, även om det
skedde på annat sätt än som var avsett .

I dist riktet Apam underlät man ofta att stämpla pä märkena, i
synnerhet de lägre valörerna. I detta fall torde underlåtenheten dock
mest ha berott pa att tjänstemännen inte tog förordningen sä hög-
tidligt.

9. A n d r a o c h t r e d j e e m i s s i o n e r n a s »u t a n n a m n»

Vad som här anförts om märken utan påt ryck gäller den första
emissionen (1856- 61). Under den andra emissionen (1861- 64) blev
underlåtenheten att stämpla på märkena genom slarv i stort set t van-
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ligare än under den först a, uppenbarl igen beroende på den t ill tagande
o ron i landet . D e bäda distri ktshuvudkon toren Tepeji del Rio och
Texcoco fort sat te under hela denna emission at t sälja endast opät ryckta
frimärken. Den första leveransen t ill Colima blev inte heller på-
stämplad, men sedan hade dist ri ktet skaffat en stämpel och t ryckte
på frimärkena i vanlig ordning. D ist rik ten Cuauti t lan och H uejutla,
som under den första emissionen följt förordningen, gjorde det uppen-
barl igen ald rig under den andra emissionens t id . Det förstnämnda
dist riktet hade en genomsnit tsförsäljning av knapp t t re fr imärken om
dagen och H uejutla mindre än två, så det är kanske förklarl igt om man
där inte tyck te at t pästä mplingsdek retet var särski lt vik tigt .

Under den kort a t iden av örn-emissionen innan patry cksystemet
utbyggdes, gjordes påt rycken åter ytt erst ordentl igt och det synes då
endast ha va rit Texcoco, som fr amhärdade i at t inte påt rycka namnet.
Under denna t id började även kontoren i Guadalupe H idalgo och
Tacubaya under huvudkontoret i Mexico C ity, att stämpla sina resp .
namn pa f rimärk ena.

10. D i r e k tl e v e r a n s e r t i l l u n d e r k o n t o r
p r o v 1n s e n

D et ringa antal fall , då direk ta leveranser gjordes t ill underkontor
ut e i landet (härv id bort ses fr ån det speciella förhållandet ifr åga om
underkontoren t ill Mexico C ity) ha r et t a lldeles särsk ilt historiskt
int resse. Anledningen var utan undantag de polit iska oroligheterna,
varigenom det int räffade a tt olika d istrik tshuvudkontor blev avskurna
från sina förbindelser med huvudstaden . D å hände det at t postmyndig-
heterna fann för gott at t direk t förse ett eller annat underkonto r med
fr imärken. Eftersom dessa inte hade några stämplar kunde de inte
heller fullgöra den föresk rivna pästämplingen. I de all ra flesta fallen
var det ocksä bara f rägan om en enstaka leverans. Ti ll nägra större
p latser förekom dock två eller t re leveranser inom en begränsad t id-
rymd. Ett av de underkontor, som fick sådana leveranser, skaffade sig
för öv rigt en egen stämpel, vilken användes på en del av de sålunda
mottagna mä rkena. Det gäller Aguascalientes, et t k retshuvudkontor
under Zacat ecas, och det hade sålunda i och för sig en högre ställning
i organisat ionen än de vanliga underkontoren .

U nder den första fr imärksemissionens t id fick Aguascalientes en
sådan direk t leverans, som t ill största delen användes uta n pätry ck,
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men av vilken också ett mindre antal märken försågs med det för-
kortade pät rycket Aguascal tes. Att man just i det ta fall anskaffade en
stämpel beror säkerligen på att själva dist rik tskontoret på grund av
inbördesk riget vid denna tid hade flytt ats till Aguascalientes och leve-
ransen avsåg alltså egentl igen detta huvudkontor.

Andra direktleveranser gjordes till Perote i dist riktet Jalapa, Poloti t-
lan i dist riktet Soyaniquilpan (möjligen gjordes på grund av orolig-
heterna Polotitlan ti ll dist riktshuvudkontor för något över et t ä r), San
Felipe del Obraje och Zitacuaro i dist riktet Mara va t io samt slutl igen till
Villa del Valle i dist riktet Temascaltepec. Allt dett a gäller första emis-
s1onen.
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N ågra ex empel på direk tlev eranser till underk ontor, som av sk urits f rån f örbindelse
m ed sina resp , dist rik tshuv udk ontor. Fr. v . 1 r. 1856 f ran San Felipe Obraje, par av
·2 r. 1856 f rån Polotitlan, 1 r. 1856 f rån Villa del V alle (alla ur Coll . Larranaga)

sam t 2 r. 1861 f rån T uspan.

Under den andra em1ss10nen (1861- 64) gjordes liknande direkt-
leveranser t ill Aguascalientes, som nu konsekvent stämplade sit t namn
på märkena, samt t ill följande underkontor, som inte gjorde någon på-
stämpling: H uatusco i dist rik tet Cordova, H uichapan i Tula de Allende,
Poloti tlan (se anm. ovan), San Mart in Texmelucan i Puebla samt t ill
Tuspan i Vera Cruz. Det sistnämnda kontoret fick två leveranser och
var möjligen temporärt upphöjt till dist riktshuvudkontor.

Av den s. k . örn-emissionens märken (1864 66) gjordes ytterligare
två direktleveranser t ill underkont or av det ta slag, båda under emis-
sionens första år. Den ena sändes t ill San · J uan de los Llanos under
J alapa och den andra till Tepecoacuilco, som vid denna tid sannolikt
lydde under Tixtl a Guerrero. H ärefter upphörde alldeles denna form
av direktleveranser t ill underkontor ut e i landet . Däremot fortsatte de
till un derkontoren i dist riktet Mexico City.
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Frimärken med historia

Av det föregäende har nägot fra mgätt hur den politiska oron pi -
verkade de cent rala postmyndigheternas disposit ioner och hur dessa kan
avläsas i pät rycksystemets funktion. Det är emellertid självklart att
denna polit iska oro, som långa tider var ett rent inbördeskr ig, också
direkt ingrep i distriktens och de sma underkontorens funktioner. H är-
vid är det i hög grad int ressant att se hur pät rycksystemet underlättar
fastställandet av ett direkt samband mellan fr imärkena och stora och
små historiska händelser. Ett par exempel är väl ägnade att illust rera
detta, och de skulle kunna mångfaldigas:

I början av 1858 hade de upp roriska klerikalerna bemäktigat sig
huvudstaden medan den konstitutionella liberala regeringen under
Juarez bl. a. höll den betydande staden Puebla. I mars tvingades
liberalerna emellert id ut rymma staden, varvid postmästaren, som också
tillhörde det liberala partiet, tog med sig den stämpel som användes
för påt ryckning av fr imärkena. Innan en ny hunnit tillverkas måste et t
antal märken i valören 1 real sändas till underkontoret i den lilla staden
San Mart in Texmelucan, där de användes utan pät ryck. Det är här
fr ågan om samma San Martin som nästan exakt 5 å r senare, den 23 mars
1863 fick en direkt leverans fr ån cent ralposten i Mexico City, på grund
av att di st rik tshuvudstaden Puebla då belägrades av fransmännen och
postkontoret där följaktl igen inte kunde sända ut märken till sina
underkontor. Man finner sålunda fr imärken av första emissionen
stämplade i San Martin men utan distriktspåt ryck på grund av ovan-
nämnda incident med den bort förda stämpeln och likaledes av andra
emissionen, då de härstammar från en direkt leverans på grund av
belägringen.

Ett liknande exempel erbjuder det tidigare här omnämnda distriktet
Zacatecas, en bergsstat norr om huvudstaden. Den 3 nov. 1858 flyttades
dist riktshuvudkontoret på grund av k rigshändelserna till Aguascalientes,
et t viktigt cent rum i staten och posta lt set t ett kretshuvudkontor.
Uppenbarligen fick man inte med sig stämpeln, ty som tidigare om-
nämnts tillverkades en särskild stämpel Aguascaltes för den fr imärks-
leverans, som gjordes direkt dit. Den blev endast färdig att användas
pa et t litet fatal av märkena. Den 30 nov. flyttade distrik tshuvud-
kontoret tillbaka till Zacatecas, men då hade tydligen den ursp rungliga
stämpeln försvunnit , ty de närmaste två fr imärksleveranserna, den 25
dee. 1858 och 7 jan. 1859 kunde inte pästämplas utan man sk rev i
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Ett postdis t rik ts historia i k ontrollpätry ck : T . v . den f örsta dist rik tsstäm pel f ör
Zacatecas med punk t f öre och ef ter namnet . På grund av k rigshändelsem a f ly t tades
dist rik tshuv udk ontoret i början av nov. 1858 till A guascalientes, dit en f rimärk slev e-
rans anlände 12 nov . Denna anv ändes i b rist pa sti mpel f örst utan pätry ck (mark et
nr 2 f r. v .) och sederm era med påtry ck A guascalientes. Då huv udk ontoret i slutet av
äret äterf ly ttades till Z acatecas hade den ursp rungliga pätry ck stämpel ty dligen f ör-
sv unnit och tv ä lev eranser f örsi gs därf ör med dist rik tsnamnet i handsk rif t . H är v isas
tv a av de t re ki nda handstilarna. Däref ter f inner man ett pätry ck av ny ty p med

större bok stäv er och utan punk ter f öre och ef ter namnet (märk et längst t . h .).

stället dist riktsnamn et för hand på varje märke. Påsk riften är känd i t re
olika handstilar. D ärefter hade man en ny stämpel, som givetvis också
var av en ny typ, klar för användning.

11. L e v e r a n s e r t i l l e n s k il d a p e r s o n e r

D et här skildrade kont rollsystemet gällde fr ån fr imärkenas införande
i augusti 1856 t ill den 6 juli 1864, d. v . s. för de bäda Hi dalgoemis-
sionerna av 1856 och 1861, för J uarez-regeringens kort variga emission
av 1864, som endast kom till användning i dist rikten Monterrey och
Salt illo, samt under knappt två månader av kejsart idens först a emis-
sion, den s. k. örn-emissionen.

U nder dessa par månader rådde också tydligen på sina håll osäkerhet
om de gamla pät ryckningsreglerna även skulle gälla under den nya
regimen. Märken fr ån et t relat ivt stort antal dist rikt förekommer
dä rför utan nägot pät ryck alls, bl. a . fr ån J alapa, Lagos, Maravatio,
Morelia, Tampico och Zacatecas. Vidare underlät en del dist riktshuvud-
kontor delvis at t göra påt ryck på märken, som levererades v idare t ill
underkontor, bl. a . av Guadalajara för Tep ic, San Luis Potosi för alla
sina underkontor och Toluca för Tenango.
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Ö rnemissionens märken utan pätry ck : Fr. v . 2 r. ur den post märk en
som Maravatio länade f rän Morelia, v idare ett par av 1 r. stämplat
i Tepic, ett k retshuvudkontor under Guadalajara, samt 1 r. stämplad

i X erez , underkontor under Zacatecas.

De är alla eftersökta och sällsynta, men större int resse ur post-
systemets synpunkt har egentl igen endast märkena frän Maravatio.
Dessa härstammar uppenbarligen från en mindre post, som dist riktet
fick som lån fr ån Morelia och som sedan återställdes ur nästa ordinarie
leverans till Maravatio.

U nder denna tid infördes också en nyhet , då den cent rala post-
myndigheten började göra fr imärksleveranser direkt till banker,
handelshus, ambassader, diligenspostkontor och olika myndigheter bl. a.
till fr anska flottan. Den fr anska k rigsmakten hade ju ensam skapat
den nya regimen och i de övriga fallen var det uppenbarl igen mest
frågan om att ge nya märken i utbyte mot den indragna H idalgoserien.
Under här ifr ågavarande period kan dessa leveranser inte skiljas från
de öv riga, då de alla var försedda med pät ryck Mexico, mm i det
följande skall vi se att de kan identifieras med hjälp av leverans-
numren.
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12. S t o r a o c h s m ä p o s t d i s t r i k t

Så primitiva som förhållandena var i stora delar av det väldiga riket
vid denna t id är det klart att anspråken på posttjänsten skulle vara
mycket olika i skilda landsändar. Det äterspeglar sig ocksä i frim ärk s-
förbrukningen. Vi har redan nämnt at t det fanns postkontor, som inte
sålde mer än några t iotal eller ett par hundratal fr imärken under flera
år. I själva verket förbrukades av de båda H idalgoserierna c:a en
sjättedel av de båda lägsta valörerna och omkring en fjärdedel av de
t re högre valörerna i huvudstaden. Den stora mängden av de resterande
märkena förbrukades i några få större cent ra såsom Vera Cruz, Puebla,
Guadalajara o. s. v ., i all t et t t iotal dist rik t. De övriga dist rikts-
stämplarna är alla mer eller mindre sällsynta och många av dem utom-
ordentl igt sällsynta.

I efterföljande tabell är avsikten först och fr ämst att ge en för-
teckning över de dist rikt som existerade under den här ifrågavarande
perioden (1 augusti 1856 till 6 maj 1864); vidare över de underk ontor,
som mottog direk ta fr imärksleveranser från cent ralförrådet och dess-
utom i et t par fall över k retskontorspåt ryck som existerar men inte
motsvaras av någon direkt leverans utan ingår i leveranserna ti ll veder-
börande dist riktshuvudkontor.

Det behöver väl inte särskilt underst rykas att i de fall då namnet
inte påt ryckts kan märkena endast identifieras genom makulerings-
stämpeln. Siffrorna i kolumnerna för de olika emissionerna utgör et t
försök att ge ätminstone nägon antydan om sällsynthetsförh ällandet
mellan olika dist riktspät ryck, gra derad i skalan 1- 5 fr ån mycket
vanl i g til l mycket sällsynt . Det säger sig självt att denna indelning
endast kan vara mycket schematisk. Sålunda har jag, t rots den över-
väldigande övervikten för fri märken med pät ryck Mexico, ansett det
rimligast att även ge de största av de övriga kontoren koeff icienten 1,
då deras pätry ck t rots allt förekommer allmänt i marknaden. I en
särskild kolumn har jag vidare angivit antalet kända typer av pät ryck
under hela perioden1) . Eftersom stämplarna använts successivt innebär
detta att i regel int e mer än en av dessa typer förekommer på två
emissioner, nämligen den som var i bruk just i skarven.

1) D e olik a typern a finns avb ildade och beskr ivn a i de Smeth och de Fayolle : Les
P remieres Emissions du Mexique, som finns i Postmusei bibl iotek.
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1856-6 1 186 1-64
Ant al

Distrikt eller H idalgo H idalgo 1864 1864
pät r. A n m .

unde rko nto r v itt fä rgat Juarez O rnt yp
ty pe r

p pr pp r

Acapulco . . . . . . . . . . . . 4 4 - - 1
Apam . . . . . . . . . . . . . 3 4 - 4 1 Ofta utan pätr.
Baja California .. . .. . 5 5 - - 1
Campeche . . . . . . . . . . . 3 4 - - 1
Chalco . . . . . . . . . . . . . . 3 4 - 4 2
Chiapas . . . . . . . . . . . . . 3 3 - - 1
Chihuahua . . . . . . . . . . 3 3 - - 1
Ciudad Bravos . . . - . . 5 - - - 1
Colima . .. .. .. . .. . .. . 4 3 - - 1 Ut an påtr . 1856

Cordova . .. .. . . ... .. 2 3 - 4 2
H uacusco . . . . . . . . . . - 5 - - -

Cuautitlan . . . . .. ... . 5 4 - - 1 Utan pätr. 1861

Cuernavaca . . . .. . . ... 3 3 - 4 1
Durango . . .. . .. .. .. . 2 3 - - 1
Guadalajara . . ... .. .. . 1 3 - 2 3

Tepic . . . .. .. .. ... . - - - 5 1 v en utan pätr.
Guanajuato . . . . . . . . . . 1 1 - 2 4
H ermosillo .. . ... . .. . 3 4 - - 1
H uejutl a . . . . . . . . . . . . 3 5 - 5 1 U tan pät r. 1861

Isla del Carmen . .... . 4 5 - - 1
Ixtl ahuaca . . . . . . . . . . . 4 5 - - 1

Jalapa . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - 4 2
P erote . . . . . . . . . . . . 5 - - - -
s. J uan d. I. Llanos . . - - - 5 -

Lagos . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 - 4 3
Lerma . . . . . . . .. . . . . 4 5 - 5 2
Mara va t io .. . .. .. .. .. 3 3 - 4 1

S. Felipe del Obraje 5 - - - -
Zitacuaro . . . . . . . . . 5 - - - -

Mazatlan .. . ... .. ... . 2 3 - - 2
Merida . .. .. . ... . ... . 3 3 - 4 2
Mexico . . . .. .. .. . ... . 1 1 - 2 11

Guadalupe H idalgo 5 5 - 5 1 Eget pätr. 1864,

pätr. Mexico 56/6 1

Rio Frio . . . . . . . . . . - 5 - 5 - Påtr . Mexico 186 1

Tacubaya . . .. . .. . . 5 4 - 5 1 Eget pätr. 1864,

pätr. Mexico 56/ 61
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1856-6 1 186 1-64

Distrikt eller H idalgo H idalgo 1864 1864
Antal

underko nto r v ice färg. Juarez ö rnt yp
pät r. A n m.

ppr ppr
typer

Tlalpam . . . . . .. . . . . s s - s - På t r. Mexico 56/61
t rol. u tan 1864

Monterey . . . . . . . . . . . . 3 2 s - 1

Morelia . . . . . . . . . . . . . 2 1 - 3 3

O ajaca . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - - 1
O rizava . . . .. . . ... . . . 2 2 - 3 3

Pachuca . .. .. .. .. ... 3 2 - 4 1

Puebla . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 2 6

s. Mart in . . . . . . . . . - 4 - - -
Q ueretaro . . . . . . . . . . . 1 1 - 3 4

Salt illo . . . . . . . . . . . . . . 3 3 s - 2

San Luis Potosi . . . . . . 2 2 - 3 6

Soyaniquilpam . . . . . . . 4 s - s 1

Poloti tl an . . . . . . . . . 5 5 - - -
Sultepec . . . . . . . . . . . . . s - - - 1

Tabasco . . . . . . . . . . . . . 3 4 - - 1

T ampico ..... .... . . . 2 3 - 4 2

Temascaltepec ... .. .. . 4 - - - 1 U tan pät r. vid hk .

Villa del Valle . . . . s - - - -
T epeji del R io . .. .. . 5 s - s 1 Endast pätr. 1864

Texcoco . . . . . . . . . . . . . 4 s - s -
T ixt!a Guerr ero . .. .. . 4 5 - - 1

Tepecoacuilco .. .. . . - - - 5 -
T lalpujahua . .. ... . ... 4 s - - 1

Toluca . .. ...... .. . . . 2 3 - 4 1

Tula (de Allende) . . . . 3 4 - - 1

H uichapan . . . . . . . . - 5 - - -
Tulancin go ..... .. .. . 3 4 - 4 2

Vera Cruz . . . . . . . . . . 1 1 - 2 3

Tuspan . . . . . . . . . . . . - 4 - - -
Victoria . ... .... .. . .. 3 4 - - 2

Yguala . .. .... ... . .. . 4 s - 4 2

Zacatecas . . . . . . . . . . . . 2 3 - 3 4

Aguascalientes . .. . . s 4 - 4 2

r
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I I. FRAKTI ON ER OCH »SELLO N EGRO »

R ef ormk riget 1858- 61

Innan vi går vidare och skildrar nästa fas i pätry cksystemets ut-
veckling kan det vara skäl att redogöra för ytt erl igare ett par före-
teelser, som spelat en stor roll för det mexikanska postsystemets funk-
tion under de politiska orostiderna, nämligen användningen av frak-
tioner av fr imärken, s. k . »splits», och av fr imärkslös frankering, s. k .
»sello negro». Fastän det är omöjligt att här gä närmare in pa den
ytterst växlande striden så är det dock nödvändigt att ange några håll-
punkter för den histo riska utveckl ingen.

Mexikos första fr imärksemission utkom under ett kort varigt lugn
mitt i en oerhört upp rörd period i landets historia. En diktatur stödd
på militären och den mäkt iga kyrkan hade just störtats och den liberala
regering, som t rätt i stället , höll som bäst på att reorganisera landet .
En av åtgärderna var lagstiftning mot ky rkan, som förbjöds
förvärva jord och tvingades sälja av det den redan hade. Denna lag
ledde till ett nytt upp ror och efterhand till fullt inbördeskrig, det s. k .
reformkriget, mellan klerikaler och liberaler. De förstnämnda f ick
övert aget i början och erövrade huvudstaden i januari 1858. Liberalerna
hade större delen av kriget sitt högkvart er i Vera Cruz. Efter en mycket
växlande k rigslycka fick liberalerna så småningom övert aget och tågade
in i Mexico City på julaftonen 1860.

13. P o s t e n f u n g e r a r ö v e r f r o n t e r n a

Under hela denna t id, prakti skt taget t re är, fungera de postverket sä
gott det kunde. Man sände ut fr imärksleveranser i vanlig ordning till
alla dist ri ktskontor, som man överhuvud taget hade förbindelser med,
och avbrotten gällde till at t börja med uppenbarligen endast direkta
operationsomräden. Striden bet raktades tydligen int e ännu som något
krig och det finns exempel på att posten gick fr am till och med mellan
de båda part iernas huvudstäder, om avsändaren var klok nog att sända
brevet till någon annan stad först för att därifrån få det vidarebefordrat
till den egentl iga dest inationsorten.

I början av 1859 skärptes emellert id kampen och bl. a. p roklamerades
i februari undantagstillstånd. D ärmed bröts också förbindelserna mera

44



effektivt . Man kan i postens huvudböcker följa hur fr imärksleverans-
erna under 1856 och 1857 gick ut ostört t ill alla dist rik t . 1858 upp-
hörde leveranserna t ill en hel rad av de mera avlägsna dist rikten, som
var helt på liberalernas sida, men det är anmärkningsvä rt at t de fort-
sat te hela året t ill exempelvis Vera C ruz t rots att den liberala regeringen
hade sit t säte där redan i maj det ta är. Först med undant agstill ständet
i februari 1859 blev det definit ivt stopp , men även därefter sipprade
en enstaka fr imärksleverans igenom i sep tember samma år och en i slutet
av 1860.

Det är sålunda uppenba rt at t postverket försök te at t fungera obe-
roende av de polit iska mak thavarna och i stor utst räckning lyckades
göra det även om det på många håll endast förmådde befordra mer
eller mindre lokala försändelser. Självklart är emellert id både at t post-
förbindelserna över större avstånd blev mer och mer sporadiska och
att många distrikt under längre eller kort a re perioder blev utan fr i-
mä rken. Den omedelbara följden av det ta blev, at t de lägre valörerna,
1h , 1 och 2 reales, som huvudsakligen kom till användning som normala
brevporton på ko rt are distanser, snabbt förbrukades, medan de båda
högsta valörerna, 4 och 8 reales, som mest användes för rekommendera-
de eller tyngre försändelser och på längre dist anser, blev mindre och
mi ndre eft erfrägade.

14. F j ä r d e d e l a r o c h å t t o n d e l a r

H alveringar av fr imärken som en p rovisorisk utväg vid akut fr i-
märksbrist är kända från många länder, men i inget annat land torde
systemet ha bed riv its i sädan omfat tning eller drivits sä längt som i
Mexiko. H är nöjde man sig inte bara med halveringar utan använde
v id behov tre fjärdedelar, fjärdedela r och t . o . m. åttondelar av fr i-
märken för att få fr am det erforderl iga portot . I sällsynta fall före-
kommer också kombinat ioner. Sålunda har jag set t portot 3 reales
sammansatt av en fjärdedel av 8 reales och en fjärdedel av 4 reales.
O rdet halveringar täcker sålunda inte all s den företeelse, det här
gäller, utan man måste snarare t ala om frak tionering eller använda den
al lmänt vedertagna engelska termen, »splits ».

Frak tioneringen skedde på alla tänkbara sätt : vert ikalt , horisontell t
eller d iagonalt . Särskilt exotisk a ser de sällsynta diagonalt klipp ta
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fjärdedelarna ut . Åttondelar av 8 reales förekommer både som en smal
remsa fr ån märkets ena sida och som en minimal fyrkantig lapp.

Följande fraktioner är kända bade frän den första och den andra
emissionens märken :

1 real halverad och använd som ½ real
2 reales halverad och använd som 1 real
4 reales fyrdelad och använd som 1 real
4 reales halverad och använd som 2 reales
4 reales, t re fjärdedelar använd som 3 reales
8 reales, åttondel använd som 1 real
8 reales, fyrdelad använd som 2 reales
8 reales halverad använd som 4 reales
8 reales, t re fjärdedelar använd som 6 reales.

Av dessa är den halverade 4 reales och fjä rdedelen av 8 reales
mycket vanligare än alla de övriga. T re fjärdedelar av de båda högsta
valörerna och åttondelen av 8 reales är utomordentl igt sällsynta och
kända endast i några enstaka exemplar.

15. F r a k t i o n e r f r å n e t t 3 0-t a l d i s t r i k t

Bruket av »splits» var sä omfattande, att man mäste bet rakta dem
närmast som en ordinarie företeelse, även om de naturligtvis rent tek-
niskt var et t provisorium. Under de första två emissionerna är de
kända fr ån ett 30-tal dist rikt och det kan nämnas att specialsamlingar
omfattande hundratals brev med sädana »splits» har sammanbragts, där
man i inte så ringa utst räckning kunnat klarlägga t iden för deras an-
vändande i olika dist rikt .

På det hela taget är de naturligtvis sällsynta men frekvensen varierar
mycket för de olika dist rik ten. Vanligast är de fr ån dist riktet Zacatecas
och det har beräknats att ungefär en t redjedel av alla splits av första
emissionen kommer fr ån detta dist rik t. Bruket var också mycket
varierande. Medan exempelvis Durango slutade leverera fr imärken t ill
underkontoren så fort förbindelserna med huvudstaden avbröts och
själv behöll hela fr imärksförrådet, av vilket de högre valörerna i stor
utst räckning frak tionerades, sä är splits inte ovanliga fr än de mänga
underkontoren till Zacatecas. D är ut nyttjades systemet också fl it igt av
själva huvudkontoret medan exempelvis de bäda dist riktshuvud-
kontoren Vera Cruz och Queretaro aldrig fr ak tionerade märken. Det
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T v ä relativ t v an liga och en ov an lig f rak tion : Fr. v . f y rd elad 8 r.

1856 f rän Z acatecas, v ertikalt halv erad 4 r. röd 1861 f r&n Puebla,

där f rak tionering endast f örek om un der nio d agar, 26 sep t . 4 ak t .

1861, sam t diagonalt halv erad 4 r. sv art 186 1 f r&n T am pico.

gjorde däremot underkontoren i båda dessa dist rikt . Som ett kuriosum
kan nämnas att fr aktioner även är kända fr ån dist riktet Mexico, t rots
att det ta torde vara det enda som oavbrutet hade tillgång till fr imärken
från centralförrådet .

På detta sätt ut nyttjades frimärkslagren ute på dist riktskontoren
p rak tiskt taget till sista fjärdedelen av ett märke, men det kunde inte
hjälpas att de så småningom tog helt slut.

16. D ä r f r i m ä r k e n i n t e s 1 o g 1 g e n o m

Det är, som någon har framhållit , ett ganska egendomligt drag i
fr imärkets historia, att där det en gång införts har det p rakt iskt taget
aldrig avskaffats eller ens försvunnit mer än mycket temporärt. Överallt
där frimärksbrist uppstått av olika skäl, har man vetat att skaka fr am
provisorier på så kort tid, att det efteråt knappast fr amstår som något
egentl igt avb rott eller avb räck . v eni detta avseende svarar Mexiko
för et t sannolikt unikt undantag fr ån den allmänna regeln.

Då frimärksförråden ut e i landet tog slut och tillförselvägarna var
avbrutna fanns inga lokala resurser att få fr am p rovisoriska fr imärken,
i varje fall inte under reformkrigets period. Sannolikt kom man inte
heller på tanken att försöka. Frimärken var överhuvud taget en ny-
mo dighet, som bara funnits i drygt ett år, då förråden började t ryta på
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många platser, och det föll sig därför mycket naturligare att helt
enkelt gä t illbaka till det gamla frimärkslösa systemet . Det var ocksä
vad man i stor ut st räckning gjorde.

I själva verket är det möjligt att frimärkena aldrig hade rik tigt slagit
igenom överallt innan de åter försvann. Det finns faktiskt tecken på
att i flera dist rikt med obetydlig korrespondens och där invånarna i
övervägande grad var analfabeter reserverades fr imärkena helt för
dist rik tshuvudkontoret och ett litet fåtal underkontor på platser av
någon betydelse. Många smärre underkontor hade möjligen aldrig fått
nägra frimärken till försäljning.

17. Ä t e r g ä n g t i l l f r i m ä r k s l ö s f r a n k e r i n g

Återgången t ill frimärkslösa försändelser sanktionerades dessutom i
et t särskilt postdek ret, där det gavs ut förliga anvisningar om hur det
skulle gå till för att undvika nära till hands liggande förluster för
postverket . En komplikation var nämligen att man i samband med fr i-
märkenas införande och fastställandet av nya posttaxor för för-
fr ankerade försändelser också hade bestämt att avgiften skulle för-
dubblas för ofrankerade försändelser, avsedda att betalas av mot-
tagaren. Detta skulle dock fortfara nde vara ti llätet .

För dessa fr imärkslösa men föru tbetalda försändelser föresk revs, at t
de skulle stämplas med en särskild stämpel (sello negro), som inte fick
vara densamma som makuleringsstämpeln för fr imärken. Den skulle
klart ange att betalning skett, vilket i regel markerades med · orden
FRAN CO eller FRAN QUEADO ant ingen inkomponerade i stämpeln
eller som en särskild stämpel. Dessutom skulle det betalda beloppet
anges på brevet . Detta skedde vanligen med bläck men på många större
kontor hade man kvar stämplar med olika siff ror för ändamålet och
dessa kom nu äter till användn ing. Aven för själva FRAN CO-stämp eln
kom i många fall de förfilatelistiska stämp larna åter i bruk, medan
andra kontor fick t illverka nya.

D essa fr imärkslösa brev går bland Mexikosamlarna under beteck-
ningen »sello negro». U ttrycket betyder »svart stämpel» och det var
just vad de var. Det har påpekats att dessa stämplar i själva verket
bör bet raktas som jämbördiga med vilka fr imärksprovisorier som helst.
De hör absolut inte till förfilate lien utan fanns jämsides med fr imärk ena
under inemot t re decennier. T rots att förekomsten av dessa fr imärkslösa
försändelser varit känd sedan mycket länge, så har de ut an tvivel
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blivit i största utst räckning missuppfattade av specialisterna som säll-
synta kuriositeter och mer eller mindre fullständigt förbisedda och
okända av filatelisterna i allmänhet . I själva verket har de varit
normala i stora delar av landet under långa t ider, i vissa distrikt i
fl era å r.

Det ä r kanske naturligt at t man inte fäst sig vid dem då det gäller
et t land, där själva frimärkena har så oerhört mycket at t bjuda.

%

/fl u Y +,

Ett i litteraturen of ta om talat f rimärkslöst brev f rän 1859 m ed v alörsti mp el
4, mark erande portot. Den ena f y ran är stämplad öv er en t rea. (Ur Coll .

Chapman, sederm era Coll. S tier).

D essutom är det otvivelaktigt så, at t materialet för värdering av
den företeelse, som går under beteckningen »sello negro», varit y t terst
magert . D å arkiven kommit i marknaden har breven med påsit tande
frimärken blivit väl t illvarat agna, medan de fr imärkslösa b reven i de
flesta fall rent av kastats bort innan de ens kommit i händerna på
nägon som förstät t at t värdera dem.

D et är onekligen en ödets ironi att det ta skall ha drabbat et t sam-
lingsområde, som t idigare än de flesta varit så övervägande in riktat
på studiet av de rent postala funk tionerna. J ust för det ta studium ä r
naturligtv is »sello negro » liks om »splits» av en mycket cent ral be-
tydelse. Lyckl igtvi s har på senare t id uppmä rksamheten blivit mer och
mer riktad på dessa företeelser och därmed har också mera materia l
börjat komma i dagen för et t studium, som knappast ännu är mer än på-
börjat .
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Fransk a inv asionen 1862- 67 och tiden ef ter

Sedan liberalerna krönt sin återerövring av landet med intåget i
huvudstaden vid ingången av 1861, markerades för postverkets del det
återställda lugnet med leveranser av den första emissionens fr imärken
till alla de 51 dist rikten under februari och mars. Under tiden förbe-
reddes emellert id en ny emission, samma typ men t ryckt på färgat
papper. Den utkom i april.

Det har spekulerats en hel del om anledningen till den nya emis-
sionen och fr ämst har man gissat på att det skulle vara en nödvändig-
het att spara - det dåliga färgade papperet och den svart a t ryck-
färgen skulle ha varit mycket billigare än det tidigare fina vita pappe-
ret och de olika t ryckfärgerna men också en sort s manifestat ion
av den nya regimen. Det förefaller emellert id helt osannolikt att skälet
skulle vara nagot annat än att postmyndighetern a givetvis inte kunde
ta risken av att stör re poster av de gamla märkena skulle finnas ute
pa olika händer utan att man haft kont roll över ink omstern a av dessa
märken. Klerikalerna hade ju svarat för frimärksdist ributionen i t re
hela år .

H ur härmed än må förhålla sig, så blev lugnet i landet inte lång-
varigt . Under t rycket av de ekonomiska svårigheterna i inbördeskrigets
spår såg sig kongressen nödsakad att inställa de utländska betalningarna
för en tid av två år. Frank rike och England reagerade omedelbart
med att avbryta de diplomatiska förbindelserna och den 31 oktober
1861 förmådde N apoleon II I England och Spanien att underteckna
en konvention om gemensamma militära operationer mot regeringen
Juarez. I slutet av året ockuperade spanjorer Vera Cruz och ett par
veckor senare, i januari 1862, anlände brit tiska och fr anska expeditions-
styrkor.

Efter et t par månader avslöjade fr ansmännen sina verkliga avsikter,
nämligen att föra ett rent erövringsk rig, varvid engelsmän och spanjo-
rer drog sig ur spelet . Fransmännen däremot landsatte ytterligare för-
stärkni ngar och därjämte återvändande klerikala revolutionärer, som i
den fr anska armens skydd etablerade en regering. Gemensamt fördes
sedan k riget mot liberalerna under Juarez, som efterhand t rängdes allt
längre mot norr. Annu på våren 1865 erkändes emellertid Juarez'
regering i tolv stater längst i norr och längst i söder.

För postverkets del upp repades nu vad som förut skett under reform-
k riget . Efter Mexico Cit ys fal l på sommaren 1863 blev de områden,
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som hölls av Juarez avskurna från fr imärksleveranser och tog sin t ill-
flykt först ti ll »splits» och däreft er äterigen t ill »sello negro». I sam-
band med införandet av kejsardöme och ut ropandet av ärkehertig
Maximilian av H absburg t ill kejsare förberedde klerikalerna en ny
fr imärksemission med den kejserliga örnen, vilken först utkom i maj
1864 och därefter infördes i de nyerövrade områdena. Men t ill dess
fortsatte klerikalerna att använda de republikanska fr imärkena. Senare
ersattes örn-emissionen i samband med en valut areform av en ny typ
med port rätt av Maximilian, vilken först p rovisoriskt utgavs i lito-
graferat och därefter i definitivt graverat utförande.

18. J u a r e z' e m i s s i o n 1 8 6 4

J uarez ä sinsida mottog under sin reträtt i Mon-
terey ett part i frimärken i nytt ut förande, som han
tidigare rekvirerat fr ån Förent a Staterna. De hann
endast användas under c:a åtta månader i de båda
dist rikten Monterey och Salt illo, innan Juarez
under en brådstört ad flykt förlorade hela sin t ross
och även detta frimärksförråd.

I slutet av 1865 var de liberala styrkorna i grund
slagna och spridda överallt och fransmännen stod
med sina klerikala hjälpt rupper som segrare i ett
totalt utplundrat och utsuget land, där absolut intet
mer fanns att hämta. Fransmännen började därför snart dra t illbaka sina
t rupper fr ån de mera avlägsna delarna av landet, varvid liberalerna
omedelbart reorganiserade sig och följde efter. Redan på _sommaren
1866 hade de viktiga framgångar och återerövringen gick snart i svind-
lande fart .

I början av februari 1867 lämnade de sista fr anska styrkorna Mexico
City, där deras ställning blivit helt ohållbar. Tjänstemän och soldater
erhöll inte längre sina löner, civilbefolkningen plundrades och för varje
dag avk rävdes varje hushåll i staden en skatt . Efter fr ansmännens avtåg
var klerikalernas öde snart beseglat och med J uarez' offentl iga intåg
i Mexico City den 15 juli 1867 markerades slutet på denna t ragiska
epok i landets historia.

2 r. av Juarez-
em ssionen med

pätryck och
stäm pel Saltillo.
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19. D e f ö r s t a l o k a l a p r o v i s o r i e r n a

Perioden närmast efter krigets slut hör till de filatelistiskt intressan-
taste. Juarez hade inga frimärken. Märkena med bilden av den av-
rättade kejsar Maximilian kunde naturligtvis inte användas. Under
betydligt mera än ett helt är fahns i p raktiskt taget hela landet inga
frimärken. Det blev en direkt återgång t ill de frimärkslösa förhällan-
dena. N u var landet fullständigt lamslaget och anspråken på post-
förbindelser från allmänhetens sida naturligtvis vid ett absolut låg-
märke. På några få håll prövades vid denna tid för första gången
utgivandet av provisoriska frimärken, de flesta av dem till den grad

H idalgoty pen med pätry ck Mexico i gotisk t typsnit t var en
lokalemission f ör huv udstaden med omnejd . T . h. 1 r. grön med

sällsynt postdiligensstämpel f rän Cuautla.

provisoriska, att man använde de gamla makuleringsstämplarn a med
valör insatt i stället för datum eller andra speciella markeringar.

De mest kända av dessa provisorier var de som utgavs i Guadalajara
och av vilka en del t . o. m. tandades i cirkel. Andra utgavs i distriktet
Chiapas, i distriktet Cuernavaca, i staden Cuautla i distriktet Chalco
samt möjligen i distriktet Morelia. Endast i Guadalajara och Chiapas
torde dessa provisorier emellert id ha kommit till nämnvärd användning.
De övriga är kända i nägra enstaka exemplar.

I Mexico City påträffades emellertid ganska begränsade restupp-
lagor i postens förråd av 1861 års emission, som blivit över vid örn-
emissionens införande. Dessa togs nu genast i anspråk och pätrycktes
på det sedvanliga sättet med distriktets namn, cl.v. s. Mexico, men nu
med en helt ny stilsort i gotiskt snitt . Efterhand t ryckte man också
från den gamla tryckmaterielen, som också bevarats, nya märken både

52



i de gamla färgerna och i nya färger och på andra papper, vilka på-
t rycktes på liknande sätt . Dessa märken användes emellert id ute-
slutande i huvudstaden och dess allra närmaste omgivningar. De olika
emissionerna av H idalgotyp med gotiskt pät ryck är därför, vilket
knappast fr amgår av de allmänna katalogerna, en ren lokalemission
för Mexico City.

R o s
t

+
, _ ; · ·   ..... ';)

M. %

De provisoriska emissionerna 1867- 68 f ör Chiapas (överst) och Guadalajara.

20. Ä t e r e t t f r i m ä r k s l ö s t
0a r

Märkligt är det också att små kvantiteter av 1861 års emission med
de lokala dist rik tspätry cken fr än den tiden hade blivit liggande på
några få dist riktshuvudkontor över hela den franska ockupationen,
i flera fall tydligen så länge som t re är. Aven dessa små förråd togs nu
fram och användes i sina resp. dist rikt men torde endast ha räckt
under mycket kort tid. I varje fall är märken av 1861 års emission
kända med stämplar från 1867 fr ån dist rikten Jalap a, Morelia, O rizava
och Puebla, och det är möjligt at t även andra existerar.

På det hela taget måste man emellertid konstatera att landet utom
huvudstaden och möjligen Guadalajara och Chiapas fick klara sma
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postförbindelser utan fr imärken från mitten av 1867 eller tidigare och
ända fram till september 1868, då den nya allmänna emissionen var
klar att sändas ut .

Det har nu varit nödvändigt att gå händelserna något i förväg för att
ge en någorlunda samlad bild av hur postväsendet fungerade med eller
utan frimärken under inbördeskrigen och även av hur intimt filateli och
historia hänger samman, då det gäller ett land som Mexiko. N u skall vi
emellert id ätervända till kejsart idens örn-emission och t ill kont rollpä-
trycken på den och den efterföljande Maximilianemissionen.

II I. LEVERAN SN UMMER OCH DISTRIKTSNAMN (1864- 67)

Lev eranser och underlev eranser

Redan från frimärkenas första införande hade som ett led i den
minutiösa kontrollen varje leverans av fr imärken från centralposten för-
set ts med ett löpande nummer, som fanns infört i huvudböckerna till-
sammans med detaljerad uppgift på, hur många märken av varje valör
som ingick i leveransen. På samma sätt hade distriktshuvudkontoren
hela tiden i sina räkenskaper fört upp underleveranserna under egna
löpande nummerserier. I båda fallen började man med ny nummerserie
vid början av varje kalenderär.

N är de centrala postmyndigheterna under kejsartidens oroliga period
fann det nödvändigt att införa ytterligare en kontroll över frimärkenas
användning sedan de lämnat centralförrädet, var det därför naturligt
att anknyta till det redan genomförda bokföringssystemet. Kontrollen
gick helt enkelt ut på att leveransens löpande nummer trycktes på
varje fr imärke, som ingick i leveransen, varvid numret bestod av dels
ett ordningsnummer, dels årtalet .

Och inte nog med detta även distriktshuvudkontoren ålades att
på samma sätt markera fr imärkena i de underleveranser, som sändes ut

till underkontoren, i överensstämmelse med den lokala bokföringen. I
några sällsynta fall utsträcktes detta pätrycksystem ytterligare, så att
kretshuvudkontor, som mottagit märken med dels det centrala huvud-
leveransnumret dels också med underleveransnumret från sina resp.
distriktshuvudkontor i sin tur stämplade på et t t redje leveransnummer
vid utsändningen av märken till underställda postkontor.
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Samtidigt med införandet av detta nya pät rycksystem bibehölls dock
den gamla förpliktelsen för dist riktshuvudkontoren att stämpla på
dist riktets namn på mottagna leveranser och förhållandet var oföränd-
rat så, att märkena t rots leveransnummerpät rycken var ogilt iga som
fr ankeringsmedel utan dist rik tets namn.

Tod märk en f rän samma lev erans, n r 223-
1864 till Queretaro, märk et t . h . d essutom
med underlev eransnummer  67,  som sändes

till San Juan del Rio.

Man bör också ha klart för sig de olika pätryckens olika funktioner.
Pät rycken av leveransnummer och underleveransnummer gjordes från
den utsändande sidan och medgav en cent ral kont roll, vare sig den
skedde fr ån huvudposten i Mexico City eller f rän dist riktshuvud-
kontoren. N amnpätrycken gjordes däremot av den mottagande parten,
i regel distri ktshuvudkontoren, och avsåg att överhuvud taget göra
märkena gilt iga.

21. T v ä m ä n a d e r u t a n l e v e r a n s p ä t r y c k

Som redan framgått av det föregående infördes leveransnummerpå-
t rycken först någon tid efter det att kejsartidens första emission, den
s. k . örn-emissionen, tagits i bruk. Denna hade kungjorts genom ett
dek ret den 8 ap ril 1864 och utgivningsdagen hade bestämts till den
15 maj. Redan den 8 maj levererades emellertid frimärken av denna
emission till några större dist rikt ute i landet, för att dessa skulle ha tid
att sända ut underleveranser till underställda postkontor. Leveranserna
till övriga distrikt , däribland Mexico City, gick däremot inte ut förrän
den 14 maj. För alla dessa märken gällde den gamla ordningen, att de ut-
sändes utan något påt ryck alls men före användandet skulle de förses
med dist riktets namn.

55



I slutet av juni, alltså efter föga mer än en månad, utgick emellertid
en order till dist riktshuvudkontoren att underleveransnummer i enlig-
het med bokföringen skulle pästämp las al la märken, som sändes ut till
understä llda postkont or, och ett par veckor senare, den 8 juli, började
centralposten själv t rycka nummer på alla utgående leveranser. Både
centralposten och distrik tskontoren hakade på de löp ande nummer-
serierna i sin bokföring, där man just befann sig, och man började
sålunda inte med nya nummerserier. Den första påstämplade huvud-
leveransen var sålunda nr 118-1864, vilken utsändes till Guanajuato
den 8 juli, och exempelvis Guanajuatos lägsta kända underleverans-
nummer för 1864 är nr 51.

22. L e v e r a n s e r n a s a n t a 1

Centralposten utsände på detta sätt 123 numrerade leveranser under
1864 (nr 118- 244), 216 leveranser 1865 och 130 leveranser under 1866
fr am till den 1 augusti, då en ny emission utkom. Ifr åga om 1866 års
leveranser bör det dock nämnas att numren går upp till 131, då ett
nummer av någon anledning överhoppades, nämligen nr 129-1866.

Från 1 aug. 1866 utk om den nya emissionen med kejsar Maximilians
bild, föranledd av en valutareform. Denna gång började cent ralposten
med ny nummerserie och en del av distrikten följde dett a exempel
ifråga om underleveransnumreringen medan andra fortsatte i löpande
följd. Av Maximilianemissionen utsändes under 1866 140 numrerade
leveranser, men 1867 då kejsardömet redan befann sig i full upplösning,
utsändes under nära fyra månader fram till det definit iva slutet inte

Leverans- och underlev eranspätry ck pa Maxim ilian-
emissionen: 92 1866 Guanajuato, d:o med under-
lev eranspätry ck n r 16 f ör Leon samt 137- 866
Queretaro med underlev eransnummer 4 f ör Celay a.
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mer än 20 leveranser, därav 13 till Mexico Ci ty . N r 20-1867, som finns
bokförd, har emellert id inte påt räffats på fr imärken och man antar
at t den helt enkelt försågs med samma pät ryck som föregående leverans,
nr 19. Båda gick till Mexico City.

U nderleveransernas antal varierar naturl igtvis mycket stark t beroen-
de på dist riktens storlek och ekonomiska betydelse. I de större uppgick
de t ill 50 a 100 om äret, medan de i mindre distrikt stann ade vid
något eller ett pa r t iotal och i en del dist rik t , som huvudsakligen
bestod av et t huv udkontor, inte förekommer alls. Uppenbarl igen har
det inte ens under denna t id ansetts nödvändigt att förse de betydelse-
lösaste postkontoren med några fr imärken alls, utan dessa har på många
håll fåt t reda sig med frimärkslös fr ankering för de få försändelser de
hade at t expediera.

23. 0 1 i k a t y p e r a v 1 e v e r a n s p å t r y c k

Leveranspätrycket gjordes typografiskt från en form i vilken numret
fanns insatt lika många gånger, som det fanns märken i arket , så at t
numren anbringades på ett helt ark i t aget . För örn-emissionen om-
fat tade t ryckformen för leveransnumren sålunda numret 100 gånger,
för den litograferade Maximilianemissionen 70. H ur förhållandet var
med pät ryckformen för de graverade Maximilianmärkena torde inte
vara ut ret t , men t ryckarken bestod då av 200 märken .

D å leveransnum ren infördes, användes först ganska stora siff ror av
ett grov t egyptienne-snit t och det suddiga, grova t rycket ger en antydan
om att reformen införts i största hast och med p rovisorisk t ryckmateriel.
Efter et t par månader började man nämligen använda en betydligt
bätt re stilsort , en mindre och smalare an tikva, som uppenbarligen ocksä
kompletterades med en bät t re p ress, varigenom et t rent och skarp t t ryck
erhölls för leveranspätry cket. Den större st ilsorten användes för leve-
ranserna 118 t ill 179 år 1864, v ilka utsändes fr ån 8 juli t ill 19 septem-
ber. Från och med leverans nr 180-1864, som utsändes den 20 septem-
ber, användes den mindre typen siff ror. D essa förslets efterhand och
ersat tes långt ifrån regelbundet , så at t under långa perioder kom även
pät rycket av mindre typ at t bli mer eller mindre suddigt och svå r-
läst .

D et cen t rala leveranspät rycket hade emellertid hela t iden et t enhet-
ligt arrangemang, bestående av nummer och årtal, och p lacerades på
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Leveranspätry ck i stor egyptienne-stil (t . v. och i mit-
ten) samt i den v anligare tunna antikv an.

örn-emissionen vert ikalt på märkets vänst ra sida, så at t det lästes upp-
ifr ån och nedåt . Endast under den all ra första t iden förekommer v issa
leveranser, där numret är placerat omvänt, d. v . s. på högra sidan ·
nerif rän och uppät . Mer eller mindre starka förskjutningar är naturligt-
vis inte ovanliga och ofta finner man pätry cket omkring märkets mit t .

På Maximilianemissionen placerades leveranspät rycket horisontellt
upp till och även här förekommer at t arken vändes i förhållande t ill
t ryck formen, så at t pät rycket kan påt räffas även omvänt nedtill på
frimärket . F rån Maximilianemissionens n r 107- 1866 infördes också den
förändringen at t ä rtalet förkort ades genom att dess första siffr a ute-
lämnades i på t rycket , som sålunda kom att lyda 107. 866.

24. U n d e r 1 e v e r a n s p å t r y c k e n v a r 1 e r a r s t a r k t

O m de cent rala huvudleveranspätry cken ä r jämförelsevis enhetl iga
t ill arrangemang och utseende, så varierar dä remot de lokalt gjorda
underleveran spätry cken sä mycket mera . D e var liksom dist riktsnamn-
pät rycken stäm plade för hand . I regel besta r de av enkla, rätt k raft iga
siffror av en tydligen lokalt ti llverkad typ och stämplingen skedde
mestadels vert ikalt på höger sida eller horisont ell t upp till. En hel del
dist rikt följde emell ert id centralpostens system att stämpla på både det
löpande numret och årtalet . Bland de stör re dist rik t som pästämplade
numret ät följt av ä rtal kan nämnas D urango och Zacat ecas, men ocksä
en hel rad andra förfor på samma sät t . N ågra dist rikt som J alapa,
Merida och Toluca p lacerade under vissa perioder årtalet före numret .

Som fr amgåt t av det t idigare anförda kan underleveransnummer
förekomma även pä örnmärken, som saknar huvudleveransnumm er.
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Dels gick ju ordern till dist riktskontoren ut et t par veckor innan
centralposten började påt ryckningen av leveransnummer, dels fanns
i flera dist rikt givetvis märken kvar rätt lång tid av de första leve-
ranserna utan något påt ryck alls. Underleveranspåtryck på märken
som i övrigt endast är pät ryckta med dist riktsnamn är emellert id
mycket sällsynt a. De är kända från dist rikten Chalco, Cordova,
Guanajuato, Puebla, Queretaro och San Luis Potosi.

De tidigare omnämnda dubbla underleveransnumren, av vilka det
ena stämplats på av dist riktshuvudkontoret och det andra av ett krets-
huvudkontor innan märket till slut nådde sin destination på ett under-
kontor, är kända pa örn-emissionens märken frän dist riktet Queretaro,
där kretshuvudkontoren Celaya, San J uan del Rio och San Miguel Al-
lende ätmistone i vissa fall stämplade ett ext ra underleveransnummer på
märken som sändes vidare t ill underställda kontor. På Maximilianemis-
sionens märken är samma förhällande känt frän kretshuvudkontoren
Cocula och Zapotlan i dist riktet Guadalajara.

Det är inte ovanligt att märken med samma underleveransnummer
härstammar från olika huvudleveranser.

25. E f t e r s ö k t s t u d i e m a t e r i a 1

Märken med underleveransnummer är mycket eftersökta på grund
av sitt studievärde och i stort sett är de också relativt sällsynta. Från
vissa dist rikt, där huvudpostkonto ret var placerat i en ort av mindre
ekonomisk betydelse än andra städer i dist riktet, finner man dock
märken med underleveransnummer t . o. m. oftare än man finner märken
utan. En del underleveransnummer är ytterst sällsynta och det finns
exempel på att de högre valörerna sändes ut i int e mer än 5 exemplar
i en och samma underleverans. Eftersom endast ett fåtal av de lokala
postarkiven bevarats, känner man mycket få fullständiga serier av
underleveranser. För de större dist rikten har man dock genom fr i-
märkena själva kunnat upp rätt a ganska fullständiga förteckningar av
utsända underleveranser. Men för de mindre dist rikten är luckorna ofta
stora. I många fall har man påt räffat underleveransnumren men inte
kunnat fastställa destinationen, på grund av att makuleringsstämplarna
inte kunnat tydas. De mexikanska stämplarna har nämligen ofta egen-
heten att vara så stora, att endast ett par bokstäver t räffar fr imärket,
och i sådana fall kan identifieringen ofta endast ske genom större brev-
stycken eller hela brev.
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Olik a arrangemang av underlev eranspätry ck et : T. v . 11- 1864 på 4 r. utan dist rik ts-
pätry ck , d . v . s. f r&n ör emissionens f örsta period. Märk et är stämp lat T epic, ett
k retshuv udk ontor under Guadalajara, där pätry ck et sälunda giordes. Därintill den
v anligaste pätry ck sty p en i ett rätt k raf tigt nummer utan årtal, här lev erans n r 155-
1865 till Guadalajara med underlev eransnummer 49, som gick till ännu obek ant under-
k ontor. D et and ra paret har lev eransnum mer 8-1866 till Jalapa och underlev erans-

numm er 2-1866, av set t f ör San Juan de los L lanos. Slutligen 110-866 M erida, under-
lev erans n r 1866-41 Sisal av Max imilianemissionen.

Man kan också konstatera att det dröjde rätt länge innan ordern om
påtryckning av underleveransnummer allmänt följdes på sätt som var
avsett . Misstolkningarna och missförstånden var i början många och det
finns flera exempel på dubbelnumreringar och på att leveranser till
skilda underkontor pästämplades med samma underleveransnummer.
Det senare var bl. a. fallet i Cordova, Guadalajara och Queretaro.

Distrik tspätry ck och v ariationer

Det är natu rligt at t leveranspät ryck och underleveranspätry ck
kommit att i första hand fånga int resset då det gäller kejsart idens fr i-
märken. Men även ifråga om namnpätrycken har i synnerhet örn-emis-
sionen åtskilligt att bjuda. Inga väsentl iga ändringar gjordes i dist rik ts-
indelningen och fr imärksleveranser utgick till alla distrikt, som fått
märken av 1861 års emission utom t ill t re. Två av dessa dist rikt,
Chiapas och Tabasco, sammanföll med delstater längst i söder, vilka
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ald rig blev riktigt underkuvade av fr ansmännen och som bröt sig u r
unionen under den tid kejsardömet varade. Inte heller t ill N edre
K alifornien (Baja C aliforni a ), den ödsliga och avlägsna halvön på
Si lla-havskusten, sändes några fr imärken . T roligen togs den ald rig i
besit tning.

I övrigt gjordes endast den förändringen at t dist rik tshuvudkontoret
i H ermosillo flyt tades t ill den större staden i d ist riktet Guaymas, och
dist rik tet fick namn efter denna stad.

T ill staten Chihuahua, längst i norr vid gränsen t ill Förenta Staterna,
sändes ett par leveranser, som emellertid knappast togs i bruk. Staten
hölls av fransmännen mest t ill namnet under nägra fä mänader och de
lokala myndigheterna var tydligen inte t rakterade av at t använda
kejsardömets fr imärken. Ett fatal märken anv ändes dock un der om-
ständigheter, som mycket avvek från den anbefallda ordningen. H uvud-
kontoret stämplade inte på sit t namn på märken, som sändes v idare t ill
underkontor. Dessa anskaffade däremot egna namnstämplar, som an-
b ringades på fr imärken först sedan dessa sat ts på försändelser, vilket
fr amgår av att stämplarna påt räffats till hälften på själva märket , t ill
hälften på brevet . U tom från Chihuahua självt känner man t ill stämplar
fr ån underkontoren Allende, Parral, R io Florido, R osales och Sta
Rosalia. Alla är utomordentl igt sällsynta och kända endast i något ell er
et t fåtal exemplar.

26. K r e t s k o n t o r s p å t r y c k

I et t par distrikt tolkades bestämmelserna så, at t di striktshuvud-
kontorets namn endast stämplades på de fr imärken, som användes v id
själva huvudkonto ret och v id direkt underställda underkontor, medan

Distrik tet Guadalajaras k retshuv udkontor: Cocula (märk et stämplat i
underkontoret Union de Tula), Colima (alltid utan pätry ck), Tepic och
Zapotlan. A lla har lev eransnummer till Guadalajara och olika under-

lev eransnummer.
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märken som levererades v idare t ill k retshuvudkontor p ästämplades av
dessa dels för eget bruk , dels också för märken som gick vidare t ill
k retsarnas underkontor. Sålunda skick ade dist riktshuvudkontoret i
Guadalajara märken utan distri ktspätry ck men med underl everans-
nummer t ill sina fy ra k retshuvudkontor Cocula , Colima, Tepic och
Zapotl an. På samma sät t gjorde Zacatecas med underleveranserna t ill
sit t k retshuvudkontor Aguascalientes. D essa kontor stämplade sedan
sina egna namn på fr imärkena utan at t vara dist riktshuvudkontor.
Undantag utgör Colima, som konsekvent underl ät a t t pästä mpla sit t
namn under hela perioden.

27. U t a n n a m n o c h h a n d s k r i v e t n a m n

I stort set t gjordes eljest namnpästäm plingen mycket noggrannare
under kejsart iden än t idigare. U ndantagen är de två dist rik t , som vi
känner redan fr ån de första emissionerna, Colima och Texcoco. Colima,
som tidigare varit underkontor i Morelia och därefter särsk ilt dist rikt ,
underst älldes som nämnt fr ån örn-emissionens början Guadalajara som
kretshuvudkontor men blev i maj 1865 åter särskilt dist rikt .

I några dist rikt förekommer namnpät ryck mera sällan, nämligen i
C ampeche och Maravat io. N är man i Maravatio efter lång tid äntl igen
sk red t ill att låta t illverka en egen namnstämpel så råkade man ut
för malören at t glömma att den vid användningen gjorde et t avt ryck ,
som var spegelvänt i förhållande t ill stämpeln . Innan en ny hann t ill-
verka s begagnades dock den felak tiga stämpeln som gav av tryck et
O ITA V ARAM . I Matamoros sk revs dist riktsnamnet för hand p å varje
märke, så at t det gick över frimärket på själva brevet .

D e t idigare underkontoren t ill Mexico City : Guadalupe H idalgo och
T acubaya, v ar nu upphöjda t ill dist rikt och stämplade namnet på sina
frimärken. Detsamma gäller Tepeji del R io, som under den t idigare
perioden underlät it namnstämplingen. Av örn-emissionen gjordes också
et t par direk ta leveranser t ill Mexico C itys underkon tor R io Frio och
San Angelo. D e förstnämnda var pästämplade Mexico, och t roligen
gällde samma regel för märkena till San Angelo, men det får man
aldrig veta eftersom leveranserna dit returnerades i sin helhet vid
emissionens slut och sålunda ald rig togs i b ruk .
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Utan dist rik tspätry ck : Fr. v . Colima (44-1866), som ald rig stäm plade
på dist rik tsnamn, M arav atio (215-1864), som sällan gjorde det, Mata-
moros (135- 1865) med en del av handsk riv et dist rik tsnamn nedtill sam t
T epecoacuilco (193-1864), det enda underk ontor, som under denna
period erhöll en direk t lev erans med f örbigående av dist rik tshuv ud-

kontoret.

28. D i r e k t 1e v e r a n s e r t i 11 u n d e r k o n t o r u p p h ö r

Bort sett från leveranserna t ill dessa båda underkontor t ill Mexico
City och de båda t idigare nämnda leveranser, som under em1ss1onens
första å r gjordes t ill San J uan de los Llanos och Tepecoacuilco under
resp . J alapa och Tixt!a Guerrero, så gjordes under denna t id inga
direkta leveranser t ill underkontor ute i landet . D å sådana genom k rigs-
händelserna avska rs från förbindelserna med sit t distri k tshuvudkontor
t illgrep man i stället en annan utväg, nämligen a tt temporärt överföra
underkontoret t ill et t annat dist rikt , varifrån det kunde erhåll a fr i-
märken. Ett exempel bland många på det ta förfari ngssät t erbjuder
H uajuapam, som normalt t illhörde distriktet P uebla, men som under
t iden maj- oktober 1865 och även en period un der 1866 t illfäll igt f ick
sina fr imä rksleveranser från O axaca.

Det lil la underk ontoret H uajuapam f ly t ta-
des på grund av k rigshändelserna f lera
gånger mellan dist rik ten Puebla och Oaxaca
och dess stämpel f örek om mer här f rån båda
distrik ten, t . v . 147- 1864 Puebla med under-
lev eransnummer 53 och t . h . 40-1865 Oax aca.
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Bland övriga oregelbundenheter i tillämpningen av det postala syste-
met under denna period kan nämnas, att leveranserna till det lilla
dist riktet H uejutl a ömsom gjordes ti ll distri ktshuvudkontoret och öm-
som till et t un derkontor vid namn Tuxpan, vilket var en viktigare stad
än huvudorten. Samtliga leveranser, vare sig de gjordes till den ena
eller andra ort en, blev emellert id regelrätt pästämplade med dist riktets
rätt a namn, H uejutla.

7 z
.  oc:-c4c;:::, .. &/

Distrik tet Victoria f ick 1864 en lev erans med nummer 22 1, av v ilk en endast en ringa
del f örbrukades där. H uv udparten av lev eransen öv erf ördes därf ör den 14 maj 1866
till S . L. Potosi och pätry ck tes i v anlig ordning med dist rik tets nam n. Detta brev ,
daterat den 11 juni 1866, är f rank erat med dels et t normalt märk e i v alören 2 reales
m ed lev eransnummer 97- 1866, dels m ed ett 1 real ur den f rän Victoria öv erf örda

lev eransen r 221- 1864.

En egendomlighet av annat slag gäller leveransen n r 221-1864 som
ursprungligen sändes t ill det vid denna tid helt obetydliga dist riktet
Victoria. Förbrukningen där var ytterst minimal, varför större delen
av märkena i denna leverans halvtannat är senare vidaresändes t ill San
Luis Potosi, där de pät rycktes med dett a dist rik ts namn och förbruka-
des. En liknande överföring, men av helt annat skäl, mellan Yguala och
Mexico skall jag återkomma till.
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29. F i r m a- o c h p r i v a t 1 e v e r a n s e r

Av speciellt int resse är de leveranser som gjordes till utl ändska post-
förvaltningar, beskickningar och konsulat samt till banker, aff ärshus
och även till privatpersoner. De förstnämnda leveranserna är mycket
små och har utan tvivel karak tären av p rov ell.er rena art ighets-
leveranser. De senare är också mycket begränsade men dock av högst
varierande omfatt ning och bestod i regel av utbytesmärken mot part ier
av äldre, indragna emissioner. Alla dessa märken av båda kategorierna
har distriktspätryck Mexico men kan identifieras genom sina leverans-
nummerpåt ryck.

T re m ärk en ur en p riv atlev erans till senor P. Gutierrez med lev erans-
nummer 77-1865 och dist rik tspät y ck M exico. G. v ar af f ärsman och
f ly t tade k ort ef ter f rimärk slev eransen till dist rik tet M orelia. De bäda
begagnade märk ena är ock så av stäm p lade i detta distrik t, m it tmärk et i
dist rik tshuv udstaden och det högra i underk ontoret Patzcuaro. A lla t re
märk ena är i v alören 2 reales, av v ilk en endast 187 ex emplar lev ererades

till G.

Sålunda levererades under nr 231-1864 fem exemplar av varje valör
t ill f ranska postverket . Av en egendomlig ödets nyck finns t re av dessa
märken bevarade, alla i valören 2 reales. Påföljande år gjordes liknande
leveranser av sex märken av varje valör till fr anska postverket under
nr 75-1865 och t ill p reussiska konsulatet under nr 161-1865. D en mest
kuriösa av dessa leveranser är den som gjordes till kejserliga sekretari a-
tet av Maximilianemissionen med nummer 42-1866 och som bestod av
ett märke av varje valör, summa 4 fr imärken.

Av p rivatleveranserna kan nämnas att en senor Diaz erhöll leverans
nr 66-1865, vilken endast bestod av 12 märken, ett i valören ½ real och
elva i valören 1 real. Å andra sidan erhöll sefior P . Gut ierrez över
1.000 märken i olika valörer i leverans nr 77-1865.
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30. E f t e r h ä n g s n a s i f f e r f e 1 t r y c k

Det är självklart att det ta invecklade pät rycksystem med nya num-
mer för varje leverans skulle resultera i et t stort antal felt ryck. De
vanligaste beror också på att man vid bytet av siff ra i de hundra lika
numren i formen förbisett något, så att ett märke i varje ark kommit

Pät ry ck f el av olik a slag. Öv re rad en f r. v . 4 r. m ed n r 192- 1864

(M ex ico) i stora sif f ror i stället f ör i små, 120 i stället f ör 126- 1864

O riz av a, 126 i stället f ör 120- 1864 Puebla, 120-1884 i stället f ör 1864.

Un d re rad en f r. v . 01 i stället f ör 10 1- 1865 Guanajuato, 23 i stället f ö r

24- 1865 Guadalajara, 53 i stället f ör 35- 1866 M ex ico sam t 115- 1868 i
stället f ör 1865 Puebla.

att bära et t leveransnummer, som rätteligen t illhör närmast föregående
leverans till ett annat dist rikt . Då leveransen nådde fr am och stämp-
lades på med dist rik tsnamnet uppstod ett felaktigt nummer för just
det dist rik tsnamnet . Eftersom leveranserna i regel sällan översteg några
få tiotal ark för varje valör, så är vart och et t av dessa felt ryck mycket
sällsynt, men det finns som sagt ett mycket stort antal olika sådana
felt ryck.

Andra fel består i att en siff ra i leveransnumret fallit bort och sådana
fel kan ibland följas under en rad leveranser innan de upptäcktes och
korrigerades. N är man 1865 kom upp till leverans nr 100 föll efter
någon t id första nollan ut på något ställe i formen och det dröjde ända
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till tiota lsiff ran skulle ändras, innan felet upptäcktes. På samma sätt
saknas ett an på enstaka märken i en rad leveranser från 170 och ända
fr am till 200 samma år, men tydligen bara på en plats i arket . Liknande
fel, som of ta dröjer sig kvar någon tid, har också drabbat å rtalet . Bl. a.
finner man 1868, 1685, 8651 i stället för 1865, 1860 i stället för 1866
och 9981, vilket givetvis är ett omvänt 1866. Aven andra sifferfel, så-
som omkastade siff ror i numret och förväxling av 1 och 4 eller av 0, 6
och 9 förekommer.

Et t mera egendomligt fel finner man i leveranserna nr 184 och 192-
1864, där de stora siff rorna av egyptienne-snitt plötsligt dyker upp en
gång i arket efter att normalt ha ersat ts med små siff ror fr ån och med
nr 180.

På Maximilianemissionen är felt rycken mycket sällsynta. N ågot tio-
tal sifferfel är kända, av vilka en del hänför sig t ill leveranser med nr
80 och uppåt, där åttan på ett ställe i a rket förväxlats med en sexa. En
leverans gjordes t ill Mexico City utan leveranspät ryck och användes
med endast dist riktspät ryck Mexico. Större delen av leveransen blev
emellertid oanvänd. Enstaka märken utan leveransnummer är även

A v Maximilianserien gjordes en lev erans till M ex ico utan påtry ck av
lev eransnummer (öv re raden t . v .) . Däref ter patry ckf el pa denna
emission: 81 i stället f ör 61-1866 V era C ruz , 83 i stället f ör 63-1866
Cuernavaca och i ned re raden 03 i stället f ör 103-1866 Queretaro

sam t 133-86 i stället f ör 866 Puebla.
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kända begagnade fr ån några andra dist rik t . Slutl igen kan nämnas att
leverans nr 81-1866, som enligt böckerna gick till Guanajuato endast
är känd med dist riktspätry ck Vera Cruz. N ågon förklaring på denna
anomali har man inte kunnat finna.

Vad felt ryck av underleveransnummer bet räffar finns inte mycket
att säga. Et t ytterst litet fåtal har konstaterats, då det ju är nödvändigt
att jämföra numren och stämplarna på påt räffade frimärken med bok-
föringens uppgift er för att kunna konstatera sådana fel. I några fall är
det uppenbart att omkastning av siffror ägt rum och i ett par ganska
kända fall har den ena siff ran i ett tvåsiffrigt nummer råkat sätt as in
omvänt.

31. D i s t r i k t e n s r e s t u p p l a g o r

Slutl igen bör några ord sägas om obegagnade frimärken utan pät ryck
eller med ofullständiga pät ryck av dessa emissioner.

Alla märken som sändes ut fr ån cent ralförrådet från och med leverans
nr 118-1864 var, med det enda undant ag som nämnts här ovan, för-
sedda med pät ryckt leveransnummer och var ogilt iga för fr ankering tills
de försetts med distriktspät ryck. Ob egagnade märken med fullständigt
pätr yck är mycket sällsynta med undantag för den vanligaste
valören, 2 reales - då restupplagorna utan tvivel förstört s eftersom
de ju rep resenterade et t värde, som skulle kunna missbrukas efter in-
dragningen. Restupplagor utan distri ktspät ryck, som rätteligen var
värdelösa även under märkenas kurseringstid, fanns det däremot ingen
anledning att förstöra och det skedde uppenbarligen inte heller. De
endast delvis utnyttjade leveranserna till Chihuahua med leveransnum-
mer 169-1865 och 50-1866, som saknade namnpätryck, därför att det ta
gjordes först i avsändningsögonblicket , förekommer därför obegagnade
med endast leveransnummer. Liknande gäller ett litet fåtal andra
leveranser t ill mestadels små och avlägsna dist rikt .

32. S t u 1 n a 1 e v e r a n s e r o c h ä t e r f u n n a

De allra flesta sådana märk en, som man kan t räffa på, härstammar
emellert id inte från sådana restupplagor ute i dist rikten utan fr ån
leveranser, som gått förlorade under t ransporten fr ån cent ralförrådet
t ill vederbörande dist rikt, vare sig det skett genom krigshändelser eller
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vanligt landsvägsröveri . En hel rad leveranser finns avsk rivna i bok-
föringen som förlorade under t ransport : från 1864 leveranserna nr 204,
220 och 244, frän 1865 nr 8, 20 och 112, samt från 1866 nr 69. D et
märkliga är att vissa av dessa förkomna leveranser uppenbarligen helt
eller delvis kommit t ill rätt a igen. Leverans nr 112-1865, som var av-
sedd för Y guala, och rapport erades förlorad förekommer, men med
pätry ck Mexico. Enda förklaringen synes vara at t märkena kommit
t ill rät ta och då användes i huvudstaden. P å samma sätt torde även
leverans nr 69-1866, som var avsedd för J al apa, ha kommit t ill rät ta,
men den användes på vanligt sätt i det dist rikt den va r avsedd för.

Av Maximilianemissionen anmäldes på samma sät t som förlorade
märken fr ån leverans n r 50-1866 med underleveransnummer 17, 19 och
22, vidare från samma år leveranserna n r 35, 48, 117, 122, 126 och
underleverans nr 38 på mä rken med huvudleveransnummer 41, 75 och

109.
D å en leverans förlorades på vägen ersatt es den snarast med en ny av

samma storlek från cent ralförrådet .

33. C e n t r a 1 f ö r r å d e t s r e s t u p p 1 a g o r

Vid örn-emissionens slut förelåg också i cent ralförrådet restupplagor,
som givetvis inte hade nagot pätryck al ls. Denna rest, som inte rep resen-
terade nägot postalt värde, blev inte förstörd och kom sä smäningom i
marknaden, där den t ill en del utnyttjats som grundmaterial för falska
pät ryck , vil ka det är skäl at t se upp med, i synnerhet som dessa rest-
upplagor delvis va r ansenliga . Av valören 4 reales låg sålunda inemot en
femtedel av den t ryckta upplagan kvar i cent ra lförrådet uta n pät ryck

vid emissionens ind ragning.
Dessa restupplagor, v ilkas värde är relat ivt obetydligt , får inte heller

förväxlas med de all ra först a leveranserna av emissionen, som ju sändes
ut reguljärt utan pät ryck och som i liten utst rackning ocksä kom att
användas utan d ist riktspät ryck . D essa är mycket sällsynta men de k an
även i obegagnat skick skiljas från restupplagorna ; de båda lägsta
valörerna lätt genom den stora nyansskillnaden, de t re högre valörerna
med något mera int rikata undersökningar, baserade på det fak tum att
papperet skars pa ol ika ledd i förhäl lande t ill fib erri ktn ingen för de
tidiga och sena upplagorna. R estupplagornas märken är därigenom på
grund av papperets k rympning obetydligt lägre och b redare än de i

början emitterade märkena.
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7 centavos av den graverade Maximilianemissionen är i äk ta begagnat
skick en världsraritet. Obegagnat med f ullständiga pätry ck (t. v . med
19-867 Mex ico) är det redan bety dligt enk lare. I mitt en med endast
lev eransnummer 140-866 och som sädant inte f rank eringsgiltigt och när-
mast at t betrak ta som rest på distrik tshuv udk ontoret (S. L. Potosi) v id
emissionens slut, samt längst t . h . samma märk e utan något påtry ck ,
härstammande f rän restupplagorna i centralf örrädet och p rak tisk t taget

värdelöst.

För Maximilianemissionen ligger det något annorlunda till. H är före-
låg vid kejsardömets sammanbrott dels allmänt restupplagor ute på
dist rikten med enbart leveransnummerpåt ryck, dels restupplagor i
cent ralförrådet utan nägot pät ryck alls. Av det förstnämnda slaget ä r
den lägsta och den högsta valören i den litograferade serien, all tså
7 och 50 cent, samt alla fyra valörerna i den graverade serien mycket
vanliga. U tan nägot pätryck alls finns endast de graverade märkena,
men de förekommer desto rikligare. Deras enda filatelistiska värde
ligger i att de kan påt räffas i större block och därigenom underlätta
plätstudier.

IV. D ISTR IKTSN UMMER OCH N AMN (1868- 83)

Efter kejsardömets fall följde den långa tid då landet i dess helhet
i stort sett saknade fr imärken medan posten i huvudstaden använde
märken av H idalgotyp med distriktspät ryck Mexico av got iskt typ -
snit t. J ag har t idigare i et t sammanhang med reformkriget redogjort
för de postala förhållander under denna tid. Det kan bara vara värt
att notera den rent ot roliga snabbhet med vilken myndigheterna lycka-
des få fr am den p rovisoriska emissionen i Mexico City. De franska
t rupperna hade lämnat staden i februari 1867 men klerikalerna höll
den som sin sista bastion ända till den 21 juni, då Juarez' t rupper
tågade in efter avslutad belägring. Redan dagen eft er, den 22 juni ,
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gjordes enligt centralpostens huvudböcker den första leveransen till
distriktshuvudkontoret i Mexico City av påt räff ade restupplagor av
1861 års H idalgomärken med goti sk t pät ryck. Det förefaller ganska
säkert att postmyndigheterna redan under någon tid förberett den
ändring, som måste ske i och med stadens fall.

Denna märkl iga postala period med p rovisoriska fr imärken i huvud-
staden och ett par andra postdistri kt (Guadalajara och Chiapas), medan
hela det övriga landet var fr imärkslöst, kom att vara i nära 15 måna-
der. Då en ny ordinarie fr imärksserie började dist ribueras den 8 sept .
1868, så hade också det gamla inveck lade pätry cksystemet med
leverans- och underleveransnummer slopats och ett nytt och enklare
utarbetats. Det gick ut på att varje dist rikt erhöll ett fast nummer och
att alla leveranser t ill ett och samma dist rikt försågs med ett pät ryck
bestående av detta fasta nummer och ett förkortat årtal, motsvarande
leveransäret . Pät rycket gjordes central t före utsändandet och placerades
vert ikalt i två siffergrupper, för det mesta på märkets högra sida och så
att det läses uppifrån och ned. Di stri ktsnumret äterfinnes upptill på
märket och det förkortade årt alet nedtill.

Samtidigt bibehölls plikten för dist riktshuvudkontoren at t före för-
säljningen eller vidaresändandet av fr imärken t ill underkontor på-
stämpla det egna dist riktets namn. Ingen ändring hade sålunda gjorts
i den ursprungliga bestämmelsen att märken var postalt ogilti ga utan
detta kontrollpät ryck .

H idalgo en f ace. (1868- 72)

Det kan tyckas som om denna nya ordning skulle innebära en förenk-
ling, men i själva verket är 1868 ärs emission den mest komplexa och
mängskift ande av Mexikos al la k rängliga fri märksut gävor, och det vill
inte säga litet . Den är fr amställd i stent ryck och har därför alla tänk-
bara varianter av huvudtyper, undertyper, utbytta typer, överförings-
fel, färgfelt ryck och en alldeles osedvanligt rikhalt ig uppsättning re-
tuscher, vart ill nu också kommer en hel rad olika perforeringar, huvud-
sakligen i genomstick . På grund av varierande metoder för överföringen
av originalgravyren till t ryckstenarna är emissionen i katalogerna upp-
delad i en serie med tunna siff ror utan punkt efter siff rorna och en serie
med tjocka siffror och efterfö ljande punkt . U r postal syn punkt ut-
gjorde dessa serier dock givetvis en enda emission och det är som sådan
vi här skall bet rakta den.
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Det nya påtry cksy stemet på 1868 års emission
f ar illustreras med märken f rän de tre sma di-
strik t som delade pa nr 29: C.  Vic toria, Tula de
Tam pas och Camargo, det sistnämnda my cket

sällsy nt.

D ist rikten numrerades i stort set t men inte alldeles konsekvent i
storleksordning med Mexico C ity som nr 1, följ t av Vera C ruz som n r
2 o. s. v . upp t ill n r 40 och å rt alen börjar med 68 och går fram t ill 72.
Ett dist rikt fi nns med två nummer, nämligen Guadalaja ra, som fr ån
början hade n r 3 men efter en stor fr imärksstöld i medio av augusti
1869 f ick det nya numret 41. D etta kan tas som en demonst rat ion av
meningen med sifferpät rycken. D et var en lät t åtgärd at t förk lara alla
märken med dist riktsnummer 3 ogilt iga .

34. D e 1 a d e d i s t r i k t s n u m m e r

Det förekommer också et t par and ra förändringar under emissionens
omloppstid. D ist riktet nr 27 La Paz indrogs 1870 och de resterande
fr imärkena översändes t ill dist rik tet Campeche, som tidigare hade n r
26 och fr ån 1871 fick det nya numret 27. Dessförinnan hade Campeche
och det obetydliga distriktet Isla del C armen, delat nummer 26. C am-
peche ligger på Yucatan-halvön och I sla del C armen är en ö utanf ör
densamma. På samma sät t fick de t re små och närl iggande dist rikten
C iudad Victoria, Tula de Tampas (förk ort i ng för Tamaulipas) och
C amargo dela n r 29.

Det faller i ögonen att de ur sp rungligen omk ring 50 dist rikten nu
endast motsvaras av 40 dist riktsnummer. D etta beror delvis på att en
del dist rik t ute i landet upphört och inordnats under and ra och större,
men å andra sidan hade nya kommit t ill. Y guala sak nas nu, men i st ället
har Aguascalientes, den v iktiga staden i staten Zacatecas, som om-
nämnts sä ofta i det föregäende, nu äntligen blivit särsk ilt di st rikt.
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Detsamma gäller de redan nämnda Tula de Tampas och Camargo samt
vidare hamnstaden Acapulco, som tidigare lytt under Q ueretaro, och
Tlaxcala som tillhört Puebla. Det distriktshuvudkontor, som vi tidigare
lä rt känna under namnen H ermosillo och Guaymas har nu återigen
flyttats inom dist riktet och bär namnet U res.

35. N a m n p å t r y c k f ö r u n d e r k o n t o r

Den viktigaste anledningen ti ll det minskade antalet distrik t är
emellert id en omfattande omorganisation av alla de små postdist rikten
i huvudstadens omedelbara närhet och den förändringen tar sig direkta
utt ryck på fr imärkena i form av ett andra namnpät ryck . Reformen
gick ut på att dist rikten Apam med underkontoret Otumb a, Chalco,
Cuautit lan, Guadalupe H idalgo, Soyaniquilpam, Tacubaya, Tepeji del
Rio, Texcoco och Tlalpam inordnades som underkontor under huvud-
stadens postdistrikt . Till dem levererades följaktl igen märken med
dist riktsnummer 1 och namn pätry ck Mexico, men vid ankomsten
stämplade dessa underkontor fort farande på även sina egna namn.
Märkena är sälunda pästämplade med två olika namn, och de betecknas
något oegentl igt som underleveranser.

Det är nämligen tydligt att leveranserna, liksom fallet var redan
under den första republikanska regimen från 1856- 1864, gjordes direk t
fr ån cent ralförrådet t ill dessa underkontor och att de i sin tur redovi-
sade direkt tillbaka till cent ralposten utan att det gick via dist rikts-
huvudkontoret, som reglerna påbjöd i alla andra delar av landet . Dessa
underkontor har t . o. m. i huvudböckerna fått egna distriktsnummer,
vilka emellertid tydligen för att markera deras underordnade
status - inte stämplades på märkena.

Sju av de ovan uppräknade namnen är kända på märken, som dess-
utom bär namnet Mexico, och att de övriga t re inte har påt räff ats före-
faller in te onaturligt i bet raktande av at t et t av dem, Guadalupe Hi dal-
go, som från början erhöll bl. a. 300 märken av valören 12 centavos
redovisade en försäljning av fyra märk en pä lika mänga mänader och
under samma tid sälde 36 märken av den vanligaste valören, 25 cen-
tavos. Försäljningen uppgick sålunda till ett fr imärke var t redje dag.
I samma klass var ett ann at av de icke pät räff ade underkonto ren,
Tlalpam, där försäljningen under fyra månader uppgick till summa
60 frimärken. För det tredje, Tepeji del Rio, är ingen redovisning känd.
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Underk ontorspätry ck . Fr. v . Mexico och A pam, Mexico och Ter -
coco, Toluca och Ix tlahuaca samt Ix t lahuaca ensamt.

Av dist riktsnumren, som sålunda återfinns endast i bokföringen hade
Tacyb aya ursprungligen nr 41 (som senare t illdelades Guadalajara),
Tlalpam nr 42, Apam 47, Soyaniquipam 48, Cuautitlan 49 och Guada-
lupe Hi dalgo nr 51. Placeringen av de mellanliggande numren på de
övriga underkontoren är okänd.

Liknande underkontorspät ryck förekommer också ytterst sällsynt i
två andra fall. Dels har man påt räffat nr 16, som tilldelats Toluca, med
ett extra pät ryck Ixtlahuaca för detta underkontor samt med enbart
namnpät rycket Tlalpujahu a, et t gammalt dist riktshuvudkontor, som
vid denna tid var underkontor t ill Toluca. Vidare existerar nr 41
Guadalajara med ett andra pätry ck för underk ontoret Cocula.

36. »H a b i l i t a d o s»

Dessa underkontorspät ryck är emellert id inte de enda fallen av
dubbelt påt ryck på denna emission. Det hände vid olika t illfällen att
något dist rik t blev utan fr imärken av enstaka valörer samtidigt som
centralposten tydligen också hade svårighet at t leverera fr imärken. D å
sändes fr imärken, som redan skickats ut till et t annat dist rikt och för-
set ts med dess nummer och namnpätryck, över ti ll det dist rik t, där
brist rådde. Märk ena stämplades där på en andra gång med det nya
dist riktets namn, innan de användes. Denna form av dubbelt pät ryck
med olika namn kallas för »habilitados» och det kännetecknande för
dem är, att det ena namnpåtrycket överensstämmer med det pät ryckta
distriktsnumret medan det andra överensstämmer med makulerings-
stämpeln.

Sammanlagt känner man t ill 20 sådana omdisponeringar fr ån 15
olika dist rikt . De mottagande dist rikten var emellertid bara fyra, näm-
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H abilitados. T.. nr 13 Zacatecas med ett
andra pätry ck Vera Cruz och stämplat i
Vera Cruz, t. h. nr 28 Chiapas ocksa med
ex tra pätry ck Vera Cruz och stämplat där.

l igen Vera C ruz, som fick 11 sådana andrahandsleveranser, Mexico 5,
P uebla 3 och Guadalajara 1. Alla gå nger utom en var det bara en enda
valör som överfördes och den udda gången överfördes de båda van-
ligaste valörern a 12 c. och 25 c med nr 23 O axaca t ill Vera C ruz. I stort
set t förekommer endast dessa båda valörer som habilitados. Valören
6 c. överfördes två gånger och 50 c. en gång.

37. T y p M e x i k o» e n s p e c i e 11 e m 1 s s 1 o n

Man tycker at t det skulle vara nog med denna rik a variat ion av dist-
riktnummer och å rt al, underkontorspåtryck och »habilit ados» men ännu
äterstä r at t omnämna den allra int ressanta ste och f. ö. hitti lls oför-
kla rade företeelsen, som går under benämningen » Typ Mexiko» efter
ett speciellt pät ryck . Det är dock här int e bara frågan om en variant
av pät rycken utan om helt speciella upp lagor, som sk iljer sig fr ån de
normala på tre sät t : i papper och färg, i pätry cken och i själva använd-
ningen. Märkena av »Typ Mexiko» existerar med nummer och namn för
28 av de 42 dist rikten och de förekommer endast med årt al 70 eller 71.
P å de förstnämnda päträf fas numme rpät rycket dels som vanligt på
märkets högra sida och dels omvänt på den vänst ra . »Typ Mexiko»
avviker fr ån de normala frimärkena i följande avseenden :

1. D e tillhör speciella t ryckupp lagor, som sk iljer sig fr ån de ordinarie
ifr åga om papperets färg eller kvalitet .

Valören 12 centavos är sålunda t ryckt på papper i blågrön eller sjö-
grön nyans. Båda färgerna skiljer sig markant från den vanliga gul-
gröna pappersfärgen och ä r vida sällsyntare än denna. D en sjögröna
nyansen förekommer med årtal 70 och 71, den blågröna endast med
ärtal 71.

Valören 25 centavos är t ryckt på et t papper, som v isserligen i stort
set t är lika normalmärkenas i färg, men ibland har en k raft igare rosa
ton. H är är kvaliteten emellertid markant olik a den normala. Det är et t
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mycket tunt och mjuk t papper, så mjukt att det knappast p rasslar om
man håller märket i ena hörnet och knäpper på det motstående. Vid
direk t jämförelse med normalpapper är sk illnaden påfallande.

Valören 50 centavos ä r äterigen t ryck t pa papper av tvä speciella
nyanser, som tydligt avviker från den normala klart orangegula färgen .
Den ena och sällsyntare är en ganska utp räglat cit rongul nyans, som
finns med ä rtal 70, den andra brukar betecknas som halmgul, v ilket
mäste sägas vara en mycket t räffande benämning pa nyansen. D en före-
kommer med årt al 70 och 71.

Valören 100 centavos, som i sig själv är ytt erst sällsynt som »Typ
Mexiko», är t ryck t pa ett extra tjockt papper, nästan som karton g men
mycket poröst och ömtåligt .

Den lägsta valören, 6 centavos, ha r jag med avsik t sparat t ill sist .
D en finns upp tagen för ett eller två dist rikt i specialkataloger, men
jag har aldrig sett den och int e heller i lit teraturen funnit någon hän-
syftning på avv ikelser ifr åga om pappersfä rg eller kvalitet . För special-
samlarna är den en första rangens raritet .

2. Då det gäller på t rycken skiljer sig » Typ Mexiko» från de normala
pät rycken i följande avseende: D ist rik tspät rycken, som applicerades ut e
på dist rikt skontoren, stämplades genomgående ännu vid denna t id för
hand med hjälp av lokalt t illverkade stämpla r, alla uppenbarl igen
skurna i et t stycke hårt t rä. Typerna och bokstävernas snit t ä r därför
lika många som dist riktskontoren, eller flera eftersom en del kont or
använde flera stämplar efter varandra . Det är inte svårt att övert yga
sig om detta, även om det stora fl ert alet stämplar genom en viss
t radit ion pa omrädet kommit at t verka snarli ka vid flyk tigt bet rakta n-
de. Enda undantaget frän handstämplingen svarade huvudstaden för,
vars »Mexico» i gotiskt typsnitt uppenb arligen pätry cktes arkv is i
bok t ryck förfarande.

På t rycken på » Typ Mexiko» ä r emellert id alla av ett enhetl igt typ-
snitt för samtl iga förekommande dist riktsnamn. De är uppenba rt inte
stämplade ut an t ryckta på märkena och st ilen är en metallst il, som ger
et t oftast lät t men all t id skarpt och k lart påt ryck . Till yt termera visso
förekommer i dessa pät ryck typi ska sätt ningsfel säsom CO LI N A i
stället för CO LI MA, TAN PICO i ställ et för TAMP IC O , o. s. v .

Slutsatsen blir den något förb ryllande, at t dessa pät ryck gjort s cent-
ralt i Mexico för samtliga förekommande dist rikt , vil ket ju sta r i
direk t motsät tning t ill själva meningen med namnpät rycket som
kont rollåtgärd vid ankomsten t ill resp . distrik tshuvudkontor.
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Dist rik t nr 6 Guanajuato m ed tv & olik a ty per av normala, lokalt
gjorda pät ry ck t. v . och t. h . tv & av ty p M ex ik o. M ärk et längs:
t . h . är stämplat i M exico City , v ilk et är normalt f ör dessa
sp ecialmärk en, det and ra bär en f ör dessa märk en ov anlig mak u-

lerin gsstäm pel Puebla.

3. If råga om användningen är skillnaden mellan dessa märken och
de normala inte mindre markant . Medan det är minst sagt ovanligt att
normala märken använts utanför sitt eget dist rikt , så är det för »Typ
Mexiko» p raktisk t taget okänt att de använts i det egna dist riktet . Till
mycket nära 100 p rocent är de använda och avstämplade i huvud-
staden. N ågra få undantag har påträff ats, men · de är inte fler än att
de utan vidare kan ha medfört s av resande, i synnerhet som de så
gott som enda kända avstämplingsorterna utöver Mexico City är Puebla
och Vera Cruz vid landets livligast t rafikerade väg fr ån huvudstaden
till kusten.

Denna rad av omständigheter kring märken av »Typ Mexiko» ställer
utom varje tvivel att de alltifr ån själva t ryckningen tillverkats för
något speciellt ändamål. Vilket detta var har det ställts upp många
teorier om, utan att man kommit till någon klar lösning. I det ta av-
seende har inte heller arkiven kunnat avlockas några som helst upp-
lysningar.

Ett av de mera bestickande försöken till förklaring går ut på att
märkena av »Typ Mexiko» utgavs som ersätt ning för normala märken,
vilka på grund av vissa postala bestämmelser kom att användas som
internt betalningsmedel. Det var vid denna tid förbjudet att i postens
penningt ransporter sända summor som understeg jämna pesos. Framför
allt v id postprenumeration på tidningar uppstod behov för dist rikts-
huvudkontoren att leverera in även ojämna summor till cent ralposten,
som vidarebefordrade p renumerationsavgifterna till tidningarna. Man
tänker sig då, att de ojämna summorna under en peso skulle översänts
i fr imärken. Cent ralposten utbetalade hela summan i kontanter och
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behöll frimärkena, vilka sålunda gjorde att dist riktens redovisning för
försålda märken inte kom att stämma med bokföringen. Genom att
åter ge ut dem blev cent ralposten av med de ätergängna märkena, och
det enklaste var givetvis då at t återutsända dem lokalt i Mexico City.
Det kan ha varit önskvärt att förmå identifiera dessa märken, vilket
skett genom utbyte t ill de speciell t f ramställda »Typ Mexiko».

Teorin har flera hakar och en av dem är at t förekomsten av »Typ
Mexiko» är alldeles för vanlig för at t kunna motsvara det ytterst ringa
antal som på dett a exklusiva sätt skulle ha kommit t illbaka t ill cent ral-
posten. Dessutom; varför var det nödvändigt att följa en så ytterst
invecklad procedur även för distri ktshuvudkontoret i Mexico City,
som ju kunde skicka hur udda summor som helst med et t bud runt
hörnet till cent ralposten? A ven med ordinarie på t ryck Mexico före-
kommer nämligen de karak teristiska pappersnyanserna och -kvali-
teterna.

38. K a n s k e f ö r e g ä n g a r e t i l l »T y p M e x i k o»

All sannolikhet talar emellertid för, att de mystiska märkena på
något sätt - t roligen mycket enklare stär i samband med redovis-
ningen. J ag skall inte här försöka bidra med några ytterligare teorier,

M öjligen en f öregän gare till pätry ck av ty p M ex ik o. Etu b rev med f rim ärk en f ran t re
olik a distrik t : 12 c nr 2 V era C ruz , 25 c n r 7 M onterey och 100 c n r 1 M exico med
pätry ck et t . v. i stället f ör t. h . Brev et är av sin t f rän M ex ico City den 31 jan . 1870

och de dist rik tsf rämmande märk ena har namn pätry ck av lok al ty p .
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men vill fr amföra, att »Typ Mexiko» möjligen endast utgör den slut-
ligt konsekventa markeringen av förhållanden, som existerat t idigare.
Det skulle vara helt i st il med det mexikanska postverkets arbetssät t
a tt finna utvägar at t genom själva fr imärkena identifiera olika funk-
t oner.

Från t iden före upp t rädandet av »Typ Mexiko» finner man också
brev som frankerats i Mexico C ity inte bara med märken från något
annat dist rikt utan med märken från flera olika dist rikt , vilket t yder
på at t det inte är fr ågan om märken som medfört s av någon resande.
Ett sådant brev avbildas här. Blandfrankeringar mellan vanliga märken
och » Typ Mexiko» är också kända. Det finns också skäl at t anta , at t
omvänt pät ryck av dist riktsnummer och årtal medvetet använts som
markering av frimärken både före och eft er införandet av »Typ
Mexiko». Allt dett a tyder onek ligen på at t lösningen på p roblemet med
dessa specialupplagor ligger längre t illbaka i t iden, än man föreställ t
sig. Det kan t . o . m. tänkas a tt den ligger så långt t illbaka som under
kejsartiden, då en del mycket märkliga leveranser av udda antal märken
av de olika valörerna ibland gick ut t ill olika dist rikt . Det kunde vara 3
mä rken av en valör och 78 av en annan. N ågon förk laring på dessa
märkliga fr imärksleveranser har mig veterl igen varken funnits eller

sökts.

39. M å n g a f e 1 t r y c k

Begagnade frimärken utan dist riktsnamn men med sifferpätry ck  är
mycket sällsynta i denna emission . Obegagnade förekommer de däremot
rät t ofta med endast nummer och å rt al och ä r då at t bet rak ta som rest-

upplagor.

we
Patry ckf el pa 1868 ärs märk en. Fr. v . 1-96 i stället f ör 1-69, 02 i
stället f ör 20 Cordov a, 8 i stället f ör 5 S. L. Potosi samt 25 c. m ed
namnpätry ck Oaxaca i ty p M ex ik o m en utan bade dist rik tsnummer

och ärtal.
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Inemot et t hundratal olika pät ryck fel är kända, både av numret och
av å rtalet och av de senare förekommer samma felt ryck i regel från
fl era dist rik t . P raktisk t taget alla är mycket sällsynta. D et enda vanliga
felt rycket gjordes på en stor leverans till San Luis Potosi, som råkade få
dist riktsnummer 8 i stä llet för 5. Ett annat pät ryck fel, som man t räf fa r
på då och då, är årt alet 96 i stället för 69. D et hängde med i en
viss posit ion i pät ryck formen under et t stort antal leveranser och
förekommer exempelvis på valören 12 centavos all t id på huvudtyp I
medan det på 25 centavos all tid finns på huvudtyp IV.

Endast et t fall är känt av utebl ivet siffe rpätry ck pä märken, som i
öv rigt förset ts med namnpät ryck i vanlig ordning och använts posta!t.
Påt rycket är i det ta fall O axaca av »Typ Mexiko». Endast et t litet
fatal exemplar har pät räffat s.

40. P r i v a t f ö r s ä l j n i n g m e cl r a b a t t

Det är onek ligen i st il med det hela att 1868 års emission, som med
sin mängfald av bade filatelist iska och postala variationer t orde häl la
et t helt oslagbart världsrekord ifråga om mängden av oavsiktl iga
komplik ationer, inte ens kunde avvecklas i någorlunda normal ordning.
O rsaken t ill beslutet att ersätt a den med en ny ha r länge tet t sig rätt
dunkel men torde numera vara klarlagd åtminstone i sina huvuddrag.
Den efterföljande emissionen, som tillkom i stor brådska och under en
rad besvärl iga omständigheter, utgör sannerl igen ingen förbätt ring vare
sig t ill utseendet eller det tekniska framställningssätt et . F rån postverkets
sida har i något dunkla ordalag hänvisats t ill at t förfalskningar av
1868 års emission skulle ha kommit i omlopp . N ågra sådana samtida
förfalskningar har dock int ill denna dag inte upptäckts, vilket onek-
ligen är märkligt . (D äremot finns delvis yt terst farl iga förfalskningar
av senare datum av de båda högsta valörerna).

Det verkliga skälet t ill at t man måste upphöra med denna emission
är et t helt annat och ganska int ressant . Möjligheterna att översända
pengar genom posten var v id denna t id ännu mycket begränsade, i
synnerhet i fr åga om småsummor och bank väsendet var outvecklat .
Som en naturlig följd utvecklades en p raxis at t ut föra betalningar av
smärre eller udda belopp i fr imärken och 1871 hade dett a b ruk fåt t
sådan omfattning at t större fi rmor hade oerhörda mängder av fr i-
märken och sålde dem med stora rabatt er, ända upp t ill 25 %/ , för att
få in likvida medel.
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Postmyndigheterna kunde naturligtvis inte med blida ögon se hur
fr imärkena på detta sätt kom att bet raktas som en mindervärdig
pappersvaluta och faktiskt kom att gälla för mindre än det nominella
värdet . Därt ill kom att mängden av solkade och på olika sätt skadade
märken, som efter att ha cirkulerat som småmynt kom att användas
som porto, började bli besvärande.

41. P a t r y c k »A n o t a d o»

Den 12 april 1871 utfärdades ett dekret om den förestående nya
frimärksemissionen och där stadgades en utbytestid pa en mänad.
Dekretet utsändes emellertid inte t ill postkontoren förrän i september.
Samt idigt - och det är det väsentliga ut fär dades för första gången
förbud mot att använda fr imärken utanför de dist rikt, vilkas nummer
och namn de bar. Åtgärden avsåg naturl igtvis att stoppa bruket av
betalning medelst fr imärken och att på så sätt skydda den nya serien,
men det kan vara värt att notera att man härigenom fakt iskt skapade
en särsk ild emission för varje postdist rikt i landet .

Framställningen av den nya fr imärksserien komplicerades emellert id
pa olika sätt och utgivningen av den mäste gäng pa gang uppskjutas

ända till någon gång i slutet av april 1872. Under tiden t rycktes inga
nya upplagor av den gamla serien utan man började hushålla skarpt
med förräden, med päföljd att brist uppstod pa mänga plat ser vid
olika tidpunkter. En hel rad dist rikt erhöll överhuvud taget inga fr i-
märken under 1872 fram t ill den nya serien äntl igen var färdig.
Emellert id ansåg man sig inte kunna låta bli att börja indragningen av
den gamla serien i den mån denna befann sig ute i marknaden som
pappersvaluta och man återlöste därför under tiden dessa gamla märken
kontant . Alla dessa återlösta märken indrogs till centralposten och
makulerades med stämpeln »Anotado», vilket betyder »noterad».

Till slut blev fr imärksbristen akut . På en del håll fick man återigen
ta sin tillflykt till fr imärkslös frankering, »sello negro», som nu i stort
set t uppträder för sista gången. I andra dist rik t sökte man klara situa-
tionen genom överföring av märken fr ån mindre dist rikt, som hade
liten förbrukning och någorlunda gott om märken från t idigare leve-
ranser. Detta gav upphov t ill de ovannämnda s. k . »habilitados» och
t skilliga av dessa överföringar fr ämst till Vera Cruz ägde rum just
under den k ritiska tiden i mars 1872.
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Påtry ck A notado på nr 10 M orelia ty p
M ex ik o och på n r 5 S.  L. Potosi lokal ty p .
Båda är som sig bör stäm plade i M exico

City .

Inte ens dessa utvägar hjälp te emellert id utan t ill slut såg sig post-
myndigheterna nödsakade att återigen utge de återlösta och med »Ano-
tado» makulerade märkena. Fastän enstak a märken med detta pätr yck
är kända på autentiska brev fr ån andra dist rikt, så koncentrerades
uppenb arligen denna äterutgivning av märken med »Anotado»-pät ryck
till huvudstaden. Oberoende av nummer och distrikt s pät ryck bär näm-
ligen p raktiskt taget alla märken med det ta påt ryck makulerings-
stämpeln för Mexico City, liksom fallet var med märkena av »Typ
Mexiko». Aven av denna specialemission hade postverket restupplagor,
vilka tydligen för enhetlig hetens skull ocksä pät rycktes »Anota do» och
utgavs i huvudstaden. Den ursp rungliga makuleringsstämpeln kom så-
lunda till slut att i stället bli en auktorisationsstämpel för återutgivna
märken och kanske fr ämst en auktorisation att använda märken till-
hörande alla möjliga dist rikt i Mexico City t rots det generella förbudet
mot användning utanför det dist rikt, vilkas nummer och namn märkena
bar.

42. F a r I i g a f ö r f a I s k n i n g a r

»Anotado»-p ät rycken blev endast använda en mycket kort tid, nägra
få veckor i mars och ap ril 1872 att döma av datumstämplar och
daterade brev. I äkta begagnat skick är de därför mycket sällsynt a.
Det finns i detta sammanhang skäl att utt ryckligt varna för de
p rakti skt taget ogenomskädliga förfalskningar av »Anotado»-pätry cket,
som torde utgöra majoriteten av i marknaden förekommande märken
av denna serie. Många har försökt men ingen har ännu lyckats ge en
fullt säker beskrivning av skillnaderna mellan äkta och falska pätry ck.
De är hårfina och osäkra på grund av handstämplingen och of ta är
det andra omständigheter, säsom avstä mplingstid och annat som blir
avgörande.
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Det är dock säkert felaktigt att som tidigare gjorts gällande påstå,
att endast på t ryck på märken av »Typ Mexiko» skulle kunna vara
äkta. Det har tidigare också betvivlats att andra valörer än 12, 25 och
50 centavos skulle existera med detta pätryck . Sedermera har dock
otvivelaktigt äkta helbrev med även 6 centavos påt räffats och det
finns knappast heller någonting som talar för att inte även den högsta
valören, 100 centavos, skulle ha pät ryckts .

H idalgo i prof il (1872- 74)

Den nya emissionen, fort farande med port rätt av nationalhjält en Don
Miguel H idalgo men denna gång i p rofil, har sit t största int resse knutet
till den ytterst komplicerade fr amställningen av den litografiska t ryck-

Pa 1872 r s emission bibehölls själva pa-

t ry ck sy stemet m en nummerserien f ör dist-
rik ten änd rades.

materielen, delvis beroende på nyheten med et t säkerhetst ryck på bak-
sidan bestäende av et t moaremonster i blä färg, samt till ett stort antal
papperskvaliteter, av vilka ett par har vattentecken i arket . U tom
själva konstaterandet av att säkerhetst ryck infört s som skydd mot för-
falskningar faller dock dessa frågor utanför ramen för denna fr am-
ställning.

43. D i s t r i k t e n n u m r e r a s o m

Pätrycksystemet blev i princip oförändrat fr ån 1868 års emission lik-
som påt ryckens arrangemang och tekniska ut förande. Däremot gjordes
en omnumrering av själva dist rikten, så att Mexico behöll nr 1 medan
de övriga följde i alfabetisk ordning i stället för som t idigare i approx-
imativ storleksord nin g. Vidare har de små kontor, som i föregående
emission visserligen erhållit egna nummer i bokföringen men inte fick
dem påt ryckta på fr imärkena utan på dessa i stället fr amträdde som
»underkontor» till nr 1 Mexico, nu inordnats i pät rycksystemet .
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En följd härav är att vissa dist riktsnummer, nämligen just dessa små-
kont ors, är ytterst sällsynta. Av nr 17 Guadalupe H idalgo är sålunda
endast ett enda märke känt i begagnat skick (i valören 12 centavos) och
dessutom ett litet fåtal obegagnade utan dist riktsnamn. N r 43 Tlalne-
pantla var ännu 1940 helt okänt i begagnat skick och endast ett par
exemplar av den lägsta valören kända, obegagnade och utan dist rikts-
namn. Sedermera har emellert id ett helt brev med ett tre strip och ett
enstaka märke av samma valör dykt upp. De saknar också d ist rikts-
namn och användes tydligen mot reglementet i detta skick.

Brev m ed 12 c. f rän det sällsy nta dist rik tet T epeji del R io, nr 41, och m ed den
f ör detta dist rik t k arak teristisk a mak uleringen, som f öref aller ha gjorts innan

f rimärk et f ästes pä brev et.

Det bör här kanske påpekas att det här inte är fr ågan om några mer
eller mindre fr amkonst ruerade rariteter utan om genuina sällsyntheter
av första ordningen eftersom vid denna t id inga andra märken än de
med rätt dist rik tsnummer var gilt iga i resp . dist rik t . Påt rycken marke-
rar därför klart skilda emissioner för de olika postdist rikten. Det ger
en rät t god belysning åt dessa dist riktnummers sällsynthet, om man
dessutom nämner att den totala fr imä rksförsäl jningen för budgetäret
1873- 74 i det förstnämnda dist riktet uppgick till 35 :66 pesos och för
det sistnämnda till 49 :59. Detta motsvarar en genomsnittsförbrukn ing
av endast ett märke av den lägsta eller näst lägsta valören om dagen.
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Andra ytterst sällsynta dist rikt är n r 13 Cuauti tlan , 21 J ilotepec, 32
Otumba, 39 Tacubaya, 41 Tepeji del R io, 42 Texcoco och 44 Tlalpam,
det sistnämnda med en total årsförsäljning på 33:17.

Liksom under föregående emission får några smärre dist rikt dela
nummer. Sålunda har både Campeche och Isla del Carmen nr 5 samt
Ciudad Bravos och Tixtla nr 11. Aven under denna emission hände
det att ett dist rikt fick byta nummer. Guanajuato, som först hade nr 18
placerades 1873 sist i raden med nr 52. A l ednin gen är okänd men var
t roligen att en större post f rimärken med nr 18 kommit i orätta händer.

44. U n d e r k o n t o r s n u m m e r i e t t d i s t r i k t

N ågon motsvarighet till » Typ Mexiko» finns inte i denna emission,
inte heller nägra »H abilitados», dä ju märkena var ogilti ga i andra
dist rikt än som angavs av dist riktsnumret, och slutl igen inte heller några
underkontorspätry ck, eftersom ju de t idigare underkontoren nu hade
sina egna dist riktsnummer på fr imärkena. I dessa avseenden är så-
lunda 1872 års emission mycket enklare än 1868 års.

Däremot använde ett dist rikt en kort tid ett eget system för identi-
fiering av leveranserna till underkontor. Det var nr 15 Durango, som
1872 åter började stämpla siff ror på underleveranserna, men det är
inte några underleveransnummer av samma typ som umier kejsartiden,
utan man har anknutit ti ll det nya pätry cksystemet, sä att varje under-
kontor fått ett fast nummer. Dessa är :

N r 1 Cuencame
» 2 Mapimi
» 3 S. J uan de Guadalupe
» 4 Mineral del O ro
» 5 Ej ident ifierat
» 6 N azas

N r 7 Ind€
» 8 Sant iago-Papasquiaro
» 9 Guanacev i
» 10 San Juan H eredia
» 11 Canatla n
» 12 San Juan del Rio

Det kan nämnas som ett kuriöst exempel på t ill vilken grad Mexikos
fr imärken låter sig specialsamlas, att en engelsman vid namn Lafaire
i lit teraturen är känd för sin specialsamling av dessa underkontorspå-
t ryck , som han alltsä ut forskat. H an inskränkte alltsä sina studier i
detta fall inte till en emission eller till et t märke utan till den postala
användningen av en emission i ett enda av 52 postdist rik t under en så
begränsad t id som t re kvart s år, ty dessa underkontorspätry ck före-
kommer endast 1872. Och även detta gav säkert mr Lafaire fullt upp
av samlarmöda.
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45. L e v e r a n s e r f 6 r v ä x l a cle s

Om namnpät rycken är endast at t nämna, at t de lik som tidigare var
obligatoriska som kont rollpåt ryck och at t brott mot reglementet eller
slarv i det ta avseende blir all t sällsyntare. Begagnade märken ut an
namnpåt ryck påt räffas därför mycket säll an, bortset t fr ån det notoriska
dist riktet Colim a, där man fortfara nde oft ast un derlät at t stämpla pä
namnet . O begagnade märken med endast sif ferpätry ck är at t bet rakta
som restupplagor och har et t r elat ivt obetydligt värde, utom för de
ovannämnda sällsynt a dist rikten. N amnpästäm plingen skedde fort-
farande för hand utom i Mexico. Kort eft er den nya emissionens
början ändrade f . ö. huvudstaden pätry ck . Man övergav det raka
goti ska pät ryck , som använts sedan den p rovisoriska H idalgoemis-
sionen efter kejsardömets fall , och införde en ny typ med namnet 1

halvcirkelform.

Aven på denna emission förekommer givetvis et t ganska stort anta l
felt ryck av dist rikt snummer och å rt al. K uriöst är at t fr imärksförsändel-
ser ut ti ll dist rikten i ä tminstone ett par fall tycks ha fö rväxlats. Sä-
lunda finner man märken fr ån 1872 med Morelias n r 29 pät ryckta

De f örv äx lade lev eranserna till n r 29 M orelia m ed pätry ck 3 1 och till n r 31
O rizav a m ed påtry ck 29. T . h . tv å olik a f elt ry ck på lev eranser till nr 50

V era C ruz, näm ligen n r 55 och n r 31.

och använda i O rizava, medan märken med O rizavas n r 31 pätry ck ts
och använts i Morelia. På samma sät t gjordes 187 4 en förväxling mellan
nr 5 C ampeche och n r 27 Merida. I dessa båda fall användes fak tisk t
märken i förbjudna områden, t rots at t det var belagt med bötesst raff
eller t . o . m . fängelse för bade sälj aren och köparen av frimärk ena.
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1872 års serie blev inte långlivad. Den avlöstes efter föga mer än
två år och förekommer därför endast med årt alen 72, 73 och 74. Om
anledningen till bytet efter så kort tid behöver man inte spekulera
länge. Den gamla emissionen är visserligen full av primitiv charm för
sena tiders filatelister men det är helt förståeligt om samtida myndig-
heter och allmänhet ansåg den vara något av det sjabbigaste som pro-
ducera ts i genren: et t illa ritat port rätt mot en murrig bakgrund och
omgivet av ett myller av lika illa ritade, konventionella ornament .
Di rtill kom at t det p rimit iva stent ryckförfarandet vid denna tid
säkerligen inte längre kunde hålla takt med behovet av frimärken.

Graverad sene, beställd i USA (1874- 77)

Den nya serien beställdes från American Bank N ote Company i N ew
York och ut fördes i stälgravyr i detta företags frän mänga länders fr i-
märken välkända, litet opersonliga och okonstnärliga men tekniskt
fulländade st il. Arbetet med den nya serien började 1873, mexikanska
postverkets cirkulärskrivelse om den är daterad den 20 mars 1874 och
fr ån och med den 5 maj avlöste den den föregående serien, som
demonetisera des. Efter ett par år överfördes inte bara plåtarna och
papper utan även t ryckeriarbetarna fr ån N ew York till Mexico City,
där fr imärkena i fortsättningen p roducerades.

Det postala kon trolls ystemet, sådant det utövades via påt rycken på
fr imärkena förblev i princip oförändrat, men i stället uppträdde nya
komplikationer i samband med Mexikos int räde i världspost föreningen.
Det hör överhuvud taget t ill den oförlikneliga charmen med Mexikos
äldre fr imärken att de så omedelbart återspeglar en stor mängd
varierande postala förvaltningsproblem.

Märkena utsändes oförändra t med ett sifferp ät ryck bestäende av
fast dist riktsnummer och ärtal och skulle vid ankomsten t ill distri kts-
kontoren pastämplas med vederböra nde postdist rikts namn för at t
vara giltiga. Sifferpätrycket gjiordes nu horisontalt ungefär mitt pa
märket med dist riktsnumret till vänster och årt alet t ill höger. D ist rikts-
numreringen behölls i stort sett fr ån föregående emission, d . v . s. Mexico
hade nr 1 och därefter följde de öv riga distrikten i bokstavsordning.
De båda dist rikten Tlalnepantl a och Tlalpam föll ut och i stället
placerades Tepic in som nr 42, och Tixtl a som nr 44. Tepic var nytt
dist riktshuvudkontor och hade t idigare varit k retskontor under Gua-
dalajara medan Tixtl a tidigare delat nummer med Ciudad Bravos. För-
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Pa 1874 &rs serie bibehölls bade k ontrollsy stemet och dist rik tens nummer, men en
hel rad ny a dist rik t k om till och pätry ck et p lacerades horisontellt i tv ä sif f er-

grupper nedanf ör märk esbildens mitt.

ändringen inneba r at t T excoco fi ck fl y tt a på sig fr ån n r 42 t ill n r 43,
men i öv rigt ha r samtl iga d ist rik t samma nummer som p å föregående
emission . Man följde t . o . m . föregående emissions schema så slav isk t
at t G uanajuato erhöll båda de nummer, som dist rik tet i tur och ord -
n ing innehaft un der föregåen de emission , nämligen n r 18 och 52, men
endast det sistnämnda synes ha använts.

46. L å n g r a d n y a d i s t r i k t

Landet hade emellert id nu återhämtat sig ekonomisk t , v ilket bl. a .
tog sig ut t ryck i liv liga re post förbindelser och nya dist rik t t illkom
under per ioden p å löp ande band genom utb ry tn ing fr ån t idiga re
dist rik t . D essa fi ck nummer i den ordn ing de t illkom : 53 Cocula, 54
C iudad G uzm an, båda fr ån G uadalaja ra, 56 P a rral fr ån C hihuahua, 57
T ehuacan fr ån P uebla, 58 T uxpan fr ån Vera C ruz, 59 Tula de T amp as
fr ån C iudad Victo ria och 60 Zamora fr ån M orelia . T vå d ist rik t fick
nya nummer på samma sät t som t id iga re sket t med G uadalajara 1869
och G uanajuato 1873. D essa va r nr 10 C ordova som erhöll nr 61 och
Tep ic, et t av de nya dist rik ten som först fåt t nummer 42 men t roligen
n ästan omedelba rt erhöll n r 55, ef tersom en dast någo t enda märke ä r
kän t med n r 42.

Inga fr imärk en ha r p åt räff ats med n r 17 G uadalupe H idalgo (?), 41
T epej i del R io, 43 T excoco och 44 T ixtl a och endast något ell er några
få märken fr ån 2 1 J ilotepec och 32 O u mb a. Et t ensamt fall av under-
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kontorspätryck har rapporterats, nämligen fr ån n r 46 Toluca med
extra namnpätry ck Ixtlahuaca. Ett stort antal felt ryck av siffe rpä-
t rycket existerar och från många distrikt finns en hel rad med olika
typer av namnpät rycket .

Med de påtryck som här omtalats existerar serien med årt alen 74, 75,
76 och 77.

Hidalgo och Diaz (1878- 83)

47. U t 1 a n d s p o r t o t v ä l l a r k o m p 1 i k a t i o n e r

Från 1878 och fr am t ill kontrollsystemets slutl iga slopande den 1 okt .
1883 gjordes ytterl igare två större förändringar i pät rycken. H ur de tar
sig ut på frimärkena är naturligtvis välbekant men innebörden är ännu
något dunkel och i varje fall inte dokumentariskt klarlagd. Over huvud
taget har denna emission varit i rätt hög grad försummad av filatelister-
na, som utan tvivel funnit till räckligt mycket at t studera och klarlägga
ifråga om de tidigare emissionerna. Det kan sägas vara typiskt att då
den mexikanske storsamlaren Larranaga hösten 1957 sålde huvud-
parten av sina enorma samlingar, så behöll han 1874- 82 års emissioner
för att ägna dessa et t mera koncentrerat studium.

En hel del gott förarbete har emellertid gjorts, fastän det nästan ute-
slutande ligger före 1920 och väsentl igen ägnats de även för dessa
emissioner rikhalt iga pappersvariationerna. Så mycket tycks stå utom
allt tvivel att de senare förändringarna sammanhänger med Mexikos
int räde i världspostunionen 1 mars 1879, och en höjning av utlands-
portot 1878.

D å frimärkena infördes 1856 lämnades utlandsförbindelserna äsido
i de nya taxorna. Portot kunde betalas med fr imärken till vederbörande
hamnstad vareft er den fortsatta transporten pa mestadels fran ska, men
även engelska fart yg betalades till rederiernas ombud, vilka markerade
betalningen med stämplar. Eft er nägra är ansägs det mera prakt iskt at t
för den vidare t ransport en från hamn till utl andet använda de
engelska postkontor, som på denna tid fanns överallt i världen och
även i Mexiko. Et t mycket livligt anlitat brittiskt postkontor var för-
lagt t ill den relativt lilla hamnstaden Tampico och ett annat till Vera
Cruz. Det är emellerti d tviv elakt igt om det sistnämnda utnyttjades,
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då engelska märken med den speciella stämpeln för Vera C ruz, C 64,
tycks vara okänd t rots at t flera märken med denna st ämpel figur erar
i olika kataloger. D et stängdes enligt off iciella uppgifter 187 4, medan
det b rit t iska postkontoret i Tampico, C 63, inte stängdes förrän 1876.

48. U t 1 a n d s s e r i e m e d f 6 r h i n d e r

Man noterar at t Mexikos int räde i världspostunionen, varigenom
landets egna fr imärken skulle godtas som betalning för hela t ransport en
till ad ressater i andra länder, börjar förberedas kort däref ter och kanske
var aktuell redan vid denna t idpunk t. Postmyndigheterna hade t änk t
sig, at t den kur serande serien skulle inskr änkas t ill at t vara gilt ig för
inhemsk post , medan en särskild serie i överensstämmelse med unionens
bestämmelser om särsk ilda färger för vissa postklasser, etc. skulle utges
för post t ill utl andet .

D en an d ra p eriod ens m ärk en m ed ny sif f erserie f ör distrik ten och sif f erpät ry ck et

sam manf ört ti ll en gru p p, f örst und er en k o rt tid n ed till pa mä rk ena (de bäda mä rk ena

längst t . v .), sed erm era up p till m ed undan tag f ör M ex ico, som hela tiden had e sif f er-

p ät ry ck et ned i l l (ma rk et t . h .)

Insk ränkningen i 1874 års märkens gilt ighet markerades dels genom
en omnumrering av dist rikten, så at t de nu i stort sett kom i omvänd
bokstavsordning men med Mexico sist , dels också genom en förändring
av sifferpät rycket pa sä sätt at t de b da sifferg rupperna för distri kts -
nummer och årtal sköts samman t ill en enda siffergrupp nedtill på
märket . Vidare växlades typsnitt fr ån en fet t ill en mager siffert yp .
Först utgavs på dett a sät t endast 10 centavos svart , men småningom
följde även de öv riga valörerna. De bär all a årt al 78.

Emellert id int räffade, som flera gånger förr, at t den nya serien för
post t ill utl andet blev försenad. Lagren av märken med det gamla
pät rycket i två siffergrupper och med universell gilt ighet började ta
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Brev f rän Vera C ruz till Genua otill räck ligt fra nk erat med 10 c. gul, pät ry ck
upptill, v arav f ramgar hur in rik esmärk ena ef ter hand mäste f riges f ör utlandspost.

D etta gäller endast märk en m ed är a l 78.

slut och småningom måste man uppge inskränkningarna för det nya
pät rycket och tillåta att även dessa märken användes för ut!andsporto.
Först släppte man efter för 10 centavos svart men t ryckte då i stället
om valören i senapsgul färg för enbart in rikes bruk. Efter hand måste
dock alla valörer i serien släppas fr ia. A ven 10 centavos senapsgul,
som till yttermera visso ytterl igare markerats för in rikesbruk genom
att siffergruppen placerats upptill, måste off ras, varvid färgen för
inr ikes post ändrades till rödorange.

Man måste räkna med att alla märken med årt al 78 till slut kom att
bli gilt iga även för utrikes post.

49. D e n s i s t a f ö r ä n d r i n g e n

Då den nya serien äntl igen kunde sättas i bruk den 1 mars 1879, hade
man utom för Mexico City övergått till att p lacera siffergruppen för
distriktsnummer och ärtal upptill pä märkena, först i mitten men
sedermera närmare högra hörnet . I detta skick och med årt al 79 var
alla märken av den gamla typen giltiga endast för inrikes post medan
den nya serien med port rätt av p resident Diaz var giltiga för post till
utlandet .



1879 utk om än tligen d en speciella ut land sserien m ed port rät t av p resid en t D iaz ,

v a rv id pät ry ck en helt anslöts till den ordning som gälld e f ö r d en sam tidiga serien

f ör in rik es p ost. ( t . v .) D en sista serie som f örsags m ed k on trollpätry ck v ar t ve

k om p let teringsv alörer i en ny sif f erty p . ( t . h .)

D istri ktsnumreringen var densamma som infört s 1878 med dist rikten
i omvänd bokstavsordning och Mexico sist med nr 54. En rad av de
smådist rikt, som tidigare knappast haft någon omsättning alls har nu
försvunnit och uppgått i andra. I t re fall förekommer två olika namn
för samma distriktsnummer, men det beror nu inte längre på att flera
dist rikt delade nummer utan på att huvudkontoret under perioden
flyttade till en större stad inom dist riktet . N r 4 var sålunda från
början U res men flyttades redan 1879 t ill H ermosillo, nr 32 var
J ilotepec ända t ill emissionens sista år, 1883, då kontoret flyttades till
Soyaniquilpam och nr 44 Cocula flyttades 1882 till Mascota . .i'\ven i
d enna emission fick ett kontor nytt nummer i slutet av serien, nämligen
Colima som först hade nr 49 men 1882 erhöll n r 55.

Disciplinen när det gällde pästämp ling av distriktsnamn började under
denna period upplösas. Begagnade märken ut an namn förekommer
oftare än någon gång sedan de båda första H idalgoserierna. Obegagna-
de utan namn är ännu vanligare och är restupplagor. I övrigt var det
under denna tid, 1879- 83, som fantasirikedomen ifr åga om namnpå-
t rycken florerade som allra livligast . De flesta dist riktsnamn förekommer
i ett stort antal typer, många specialkomponerade med varierande
bokstavsstorlekar i en och samma stämpel. Rekordet torde slås av
Guanajuato med nio olika pät ryck i alla möjliga fasoner och sju olika
färger.

I inrikesserien kan man påt räffa något enstaka exemplar av »H abili-
tado» på 25 centavos, men eljest förekommer där inga abnorma före-
teelser ifråga om påt rycken. På den utl ändska serien däremot med
port rätt av Diaz, förekommer dels et t mycket stort antal »H abilitados»
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H abilitados pa utlandsserien. T. v . ett märk e som f örst
lev ererats till Queretaro m ed n r 1981 och däref ter till
T oluca med 982. I m itten ett märk e som f örst sänts till
M exico City med n r 5482 och däref ter till Puebla med
nr 2082. T . h . 25 c. med n r 2079 och rm derlev erans-

mark ering A (st rax under nollan).

av 1, 2, 5, 10 och 100 centavos. De avviker fr ån dem, vi tidigare känner
frän 1868 ärs serie, i sä mätto att nu själva distriktsnumret pätry ckte s
en andra gång för det nya dist riktet . Det andra nummerpät rycket är
i röd färg, vilket gör dessa »H abilitados» ganska iögonfallande.

Vidare förekommer på Dia z-serien underleveranspätry ck pä märken
från nr 20 Puebla. De är av samma art som de vi tidigare mött på
märken från Durango av 1872 års serie, d. v . s. varje underkontor hade
en fast markering, som i detta fall bestod av bokstäver fr ån A till H .

Diaz-serien för utlandsfrankering kompletterades 1882 med märken
i nya valörer och färger samt med märken i de låga valörerna 2, 3 och
6 centavos i ny typ med en stor siff ra i mitt en. Dessa erhöll samma
dist rik tsnummer- och namnpät ryck som övriga märken under perioden.

En liten förändring gjordes i pätrycket under dessa emissioners sista
år 1883, då en obetydligt större typ av siff ror användes än under å ren
79, 80, 81 och 82. Antalet felt ryck av sifferkombinationerna på de
båda sista samtidiga serierna är mycket stort.

50. K o n t r o 11s y s t e m e t s s 1o p a n d e

Med denna emission är vi fr amme vid slutet av det unika och lika
varierande som komplicerade mexikanska kont rollsystemet genom på-
t ryck. Från den 1 0kt. 1883 avskaff ades denna form av kont roll efter
att ha använts under 27 år och på elva emissioner. Samtidigt trädde en
ny taxa för inlandsportot i kraft varigenom det inte längre blev nöd-
vindigt at t använda skilda serier för in rikes- och ut rikespost .
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Sedan k ontrollpätry ck en av sk af fats den 1 ok t, 1883 anv ändes f rimärk ena nägra
män ader utan pätry ck . Et t brew f rän M orelia av den 17 mars 1884 m ed 4 c. utan
pät ry ck och 6 c. uppenbarligen f rän en rest med k on trollpätry ck 2483 (här om-

v änt) men enligt de ny a reglerna utan dist rik tspåt ry ck .

Under någon tid ti ll dess en helt ny frimärk semission blev
färdig - användes de båda sista serierna utan nägot pät ryck alls, som de
fr imärken vi ä r vana vid fr ån alla andra länder. Det är ju klart att
gamla vanan på sina håll satt i, så att man då och då påt räffar et t
pästämpl at distriktsnamn inte bara på de här nämnda opät ryckta
resterna av 1874 och 1879 års serier utan även på de närmast efter-
följande. De blir emellert id allt sällsyntare och det stora int resse, som
på grund härav tillmäts dem ter sig rätt ihåligt sedan pät rycken inte
längre hade någon postal funktion att fylla.

Rekommenderade brev

I denna skildring av det mexikanska postkont rollsystemet sädant det
tog sig utt ryck pä frimärkena, har flera ganger snuddat s vid förvalt-
ningsp roblem och speciella egenheter och funkt ioner, som har stort in-
tresse vid studiet av Mexikos äldre posthistoria, men som här måst
lämnas därhän. Avslutningsvis skall endast nämnas en från själva
kont rollsystemet helt fristående egenhet , därför att den avsatt så på-
tagliga spär i det filatelist iska samlingsmaterialet .
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«

' / 77- €: »

T y pisk f ram sida av en v ärdef ö rsändelse m ed d en av lJnga rek om m endationsstäm -

p eln . PJ bak sidan f inns ad ressatens nam n i hans egen handsk rif t som k v it to p il

f örsänd elsen .

D et gäll er kvit teringen av rekommenderade försändelser, som skedde
på så sätt at t brevets eller kuvertets ad ressida sp rätt ades loss, varefter
mottagaren kvit terade försändelsen på baksidan av denna ad ressida .
Följden är att det helt enkelt inte ex isterar nägra »helbrev» av
rekommenderade mexikanska försändelser ut an endast fr amsidor, vilka
pa ena sidan har f rimärkena med sina särskilda rekomm endat ions-
stämplar samt ad ressen och på baksidan samm a namn i mottagarens
egen handsk rift

D essa kvitton å terställdes av postverket t ill avsändaren och om
denne inte kunde ant räff as, så ark iverades de hos posten, som bevis
på alt försändelsen levererats t ill rät t adressat .
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Tabell över distrik t och distrik tsnummer 1868- 83

N r 1868 - 72 N r 1872 - 74 N r 1874 - 77 N r 1878 - 83

Mex ico
Acapulco
A g uascal ie n tes

4 Apam
5 Campeche
5 I . del C a rmen
6 C halco
7 Chiapas
8 Chihuahua
9 Colima

10 Cordova (74-2)
11 C . Bravos
12 C . V ic to ria
13 C uaut itlan
14 Cuernavaca
15 D urango
16 Guadalaja ra
17 (G . H idalgo?) 1
18 G uanajuato -
19 H ucjutl a
20 J a lapa
21 J ilotepec 2
22 Lagos
23 La Paz
24 Ma rav at io
25 Matamo ros
26 Mazatl an
27 Merida
28 Mo nterey
29 Morel ia
30 O axaca
3 1 O riz av a
32 O rumba
33 P achuca
34 P ueb la
35 Q ueret aro
36 Salt illo
37 S.  L.  Potosi
38 Tabasco
39 Tacubay a
40 Tamp ico
4 1 (Tepej i) 1
42 Tep ic
43 (Texcoco) 1

44 (T ixtl a) 1

45 Tlaxcala
46 Toluca
47 Tula
48 Tulancingo
49 U res
50 Vera C ruz
5 1 Z acatecas
52 Guanajuato
53 Cocula
54 C . Guzman
55 Tep ic
56 Pa r ral
57 Tehuacan
58 Tuxpan
59 Tula de T .
60 Zamo ra
61 C ordova ( ?-77)

Siffror inom parentes hänvisar till år tal. 1) O känt . ') Et t exem plar rappor terat (före I \JOO).

Mex ico
+ Ap am
+ Chalco
+ Cuautitlan
+ Soy an iq u ilpam
+ Tacubaya
+ Te coco

2 V e ra C ruz
Guadalaja ra (68-69)

4 P ueb la
5  S.  L. Potosi
6 G uanajuato
7 Mo nte re y
8 Mazatl an
9 Mat amo ros

10 Morelia
11 Colima
12 Q uereta ro
13 Z acate cas
14 J alapa
IS Tulancingo
16 Toluca

T lalpujahua
+Ix tl ahuaca

17 Pachuca
18 O riz av a
19 Merida
20 Cordova
21 Chihuahua
22 D urango
23 O axaca
24 Cuernav aca
25 Acapulco
26 Campeche
26 I. del C a rmen
27 La P az (68-70)
27 C ampechc (71)
28 Ch iapas
29 C. Victo ria
29 Tula de Tampas
29 C amargo
30 Salt illo
31 U res
32 Tixtl a
33 H uejut la
34 Ma rav at io
35 Tula
36 A guascal ient es
37 Lagos
38 Tabasco
39 Tamp ico
40 Tlaxcala
41 Guadalaja ra (69-72)

+ Cocula

Mex ico
Acapulco
A guasca l ie ntes

4 Apam
5 C ampeche
5 I. del Ca rmen
6 Chalco
7 C hiapas
8 Chihuahua
9 Colima

10 Co rdova
11 Tixtl a
11 C . Brav os
12 C . V ict o ria
13 Cuautitlan
14 C ue rnav aca
15 D urango
16 Guadalaja ra
17 G . H idalgo
18 Guanajuat o (72-73)
19 H uejut la
20 J alapa
2 1 Ji lotepec
22 Lagos
23 La P az
24 Ma rav at io
25 Matamo ros
26 Mazatl an
27 Merida
28 Monterey
29 Morelia
30 O axaca
3 1 O rizav a
32 O umba
33 P achuca
34 Puebla
35 Q ue reta ro
36 Salt illo
37 S.  L.  Potosi
38 Tabasco
39 Tacubaya
40 Tamp ico
41 Tepej i d .R io
42 Texcoco
43 Tlalnepant!a
44 Tlalpam
45 Tlaxcala
46 Toluca
47 Tula
48 Tulancingo
49 U res
50 V e ra C ruz
5 1 Z acatecas
52 Guanajuat o (73-74)

Zamo ra
Zacatecas

3 V era C ruz
4 U res (78-79)
4 H ermosillo (79-83)
5 Tulancingo
6 Tula de Tampas
7 Tula
S Tuxpan (Tusp an)
9 Tol uca

10 Tehuacan
11 Tex coco
12 Tepic
13 T laxcala
14 Tampico
IS Tacubaya
16 Tabasco
17 Sa n Luis Po tosi
IS Salt illo
19  Q ue reta ro
20 Pueb la
21 P achuca
22 O riz av a
23 O axaca
24 Morelia
25 Mo nte rey
26 Me rida
27 M az atl a n
28 M at amo ros
29 M a rav at io
30 La P az
31 Lagos
32 J ilot epec (79-83)
32 Soyaniquilpam (83)
33 J alapa
34 P a rra l
35 H uejut la
36 Guanajuato
37 Guada laja ra
38 D urango
39 Ch ihuahua
40 Chiapas
41 Cha lco
42 Cordova
+3 C . Guzman
44 Cocula (78-82)
44 Mascota (82-83)
45 C ue rnav aca
46 C uautit la n
47 Ciu dad Victoria
48 C iudad Bravos
49 Colima
50 C ampeche
51 Apam
52 A g uascal ie ntes
53 Acapulco
54 Mexico
55 Col ima
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LITTE RAT U RFÖ RT ECKN IN G

Dec grundläggande arbetet för kännedom om Mex ikos posthis toria, egendomliga
postala kont rollsystem och k lassiska fr imärken i a llmänhet är S. Chapman : The
Postage Stamps of Mexico 1856- 1868, N ew York (Collectors Cl ub), 1926. För k änn e-
dom om stämplarna, som ofta är ensamt avgörande för indentif ieringen av fr imärken,
är standard verket W. T. Wilson : The Postmarks of Mexico 1856 1872, Birmingham
1927. Bade dessa arbeten ä r numera p raktiskt taget oätkomliga.

U töver dessa och det nedan upptagna större arbetet av de Smeth och de Fayolle
f inns ett litet antal numera i stora delar föräldrade studier i bok form samt ett oerhört
antal art iklar utsp ridda över all vä rldens f ilatel ist iska t idsk ri fter. I allmänhet be-
handlas i dessa studier och art ik lar endast mycket begränsade avsnitt av det väldiga
forskningsomräde, som Mexikos fr imärken och postala administ ration utgör, men i
de flesta finner man värdefulla detaljuppgifter bl an dade med missuppfattningar och

mer eller mindre fr itt konst ruerade teorier.
För ovanstående art ikel har utöver den egna samlingen i huvudsak använt s följande

arbeten och art iklar :

Allmänt och 1856 1872 De Smeth och de Fayolle : Les Premieres Emissions du
års emissioner : Mexique, 1856- 1874, Yvert & C ie, Amiens 1935.

1874 och 1879 års emissioner : J. Brace Chittenden : Mexico. Issue of 1874- 1883. N ew
York (Collectors Cl ub), 1918.

H istoria :

»Spl its» och »Sello Negro»

O rnemissionen :

1867- 68 års p rovisiorier :

1868 års emission :

1868, typ Mexiko.

Abr. O dfjcll : Some notes on local historical and poli-
tical ev ents in Mexico 1955- 1867. The London P hila-
telist 1935, s. 206.
Calvert St ier : Mexico. The First I ssue 1856- 1861.
The Collectors Club P hila telist , Vol. XXX II I, nr 4.
1954.

Calvert St ier : Som ovan.
A. L. Terego : Bisects. Mexico First Ty pe. The American
P hilatelist , Vol. 43, nr 11. 1930.

T . W. H all : Mexico. A P aper read before the RP SL.
The London Philatelist , 1936, s. 75.

A . P hilipp Mendoza : Mexico- I ts Prov isionals, 1867-
6':J.The American Philatelist , Vol. 49, nr 9. 1936.
A. P hilipp Mendoza : Mexico- I ts Prov isionals 1867-
1868. Th e London P hilatelist, 1946, s. 52.

S. Chapman : Mexico, 1868 Issue. The London P hila-

telist, 1937, s. 230.

J. H . Barron : The 1868- 72 Issues of Mexico, ov er-
p rinted exceptionally , at Mexico City . Th e London
Philatelist, 1933, s. 280.

I llust ratio nerna är hämta de ur förfat tarens samlin g utom i nägra fa fal l, där det ta

sä rsk ilt anmä rkts i undersk rift erna.
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