
TYSK- FRAN SK DUBBELFRAN KERIN G

ELSASS- LOTHRIN GEN
av Bengt Lundin

Den 1/ 7 1867 var det N ordtyska förbundet en realitet, som den franske
kejsaren, N apoleon II , hade all anledning frukta. Särskilt illa klämda
kände sig fransmännen, då furst Leopold av H ohenzollern friade i Spa-
nien. Detta hände i maj 1870. Den 13/ 7 detta år gjorde fransmännen et t
desperat försök att få kungen, Karl Anton, att avstyra fr ieriet . De ut-
sända delegaterna fick dock »kalla handen», varför ministerrådet under
N apoleons ledning redan den 14/ 7 beslutade förklara tyskarna krig. Be-
slutet offentliggjordes i senaten den 15, och den preusssiska regeringen
(Bismarck) informerades den 19 juli. N apoleon reste t ill gränsen för att
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Brev f rån d et av ty skarna ock uperad e A lsace t ill d et f ria Frank rik e, i laga ordnin g f ör-
set t med såv äl ty sk a som f ransk a f rimär k en . A V P 1 är en f ransk järnv ägspoststäm pel

(A v ricou rt a Paris, dag).

81

6



själv övert a befälet men hade föga fr amgång. Den preussiska taktiken, som
sedan 1867 utarbetats av general Moltke, gick ut på att anfall var bästa
försvar . N apoleons första motgång blev Saarbrucken den 2/ 8. Den andra
Weissenburg den 4/ 8. Slaget vid Sedan stod den 1/ 9, och kejsaren måste
då kapitulera och ge sig tillfånga, vilket hade t ill följd att republik ut-
ropades i Par is den 4/ 9. D en 19/ 9 hade de tyska trupperna kommit så
långt fram, att man kunde inleda belägringen av Paris och upprätta hu-
vudk varte r i Versailles.

Av denna mycket koncentrerade resume framgår att tyskarna var effek-
tiv a. Deras organisations- och improvisat ionsförmäga kan också belysas
av det faktum, att postservicen i de ockuperade områdena hela t iden kun-
de fullföljas utan nämnvärda störningar . Samtidigt som Moltke hade pla-
nerat de tyska t ruppernas underhåll, hade den preussiske generalpostmäs-
taren, S tep han, planerat den blivande postorgani sationen. Allteftersom
trupperna drog fr am övert og man de franska postkontoren (290 st) och
anställde ofta de ordinarie tjänstemännen. Den som hade ansvaret för
genomförandet av den p lanerade organisationen var Mr Rosshirt, som
upprättade sit t huvudkontor i N ancy. Till sit t förfogande hade han i run-
da tal 4.500 tyska posttjänstemän med 2.000 hästar samt fordon, stämplar
och postsäckar .

Frimärk en
Av naturl iga orsaker ansåg man sig ej kunna använda varken franska

eller tyska fr imärken utan fr amställde en särskild fr imärksemission : de
s k Elsass-Lothringenmärk ena. Dessa trycktes av N ationaltryckeriet i
Berlin . Eftersom det gällde at t få fram märkena snabbt gick man ganska
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POSTES

25
CENTIMES

En v ack ert stämplad 25 c med omv änt bottentry ck . 1885 ärs ef tertry ck .
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Brev f rån St rassbourg i A lsace till Bem i Schw eiz .

enkelt tillväga. Märkena trycktes  i  två omgångar och  i  samma färger och
valörer som de fr anska. Först försågs de med et t vågformigt undertryck
som på N ordtyska förbundets egna märken. I andra omgången t rycktes
valörsiff ran och ramen samt orden POSTES och CEN TIMES. För att få
fram dett a använde man sig av ordinarie lösa »typer» och plockade på
så sätt ihop varje märkesbild . Detta p lock gjorde att man fick en hel del
smärre variationer i märkesbilden . På varje ark kom sedan att finnas 150
märken i 15 vågräta rader om 10 märken.

Det är ju ett »dyrbart » faktum, att om ett märke trycks i omgångar,
händer det att något hamnar upp och ned. Så även här, men för vissa
valörer i stor omfattning.

O riginaltandningen är 13 1/2 X 14 1/4, vilket man nogsamt bör obser-
vera, efter som de flesta f örfalskningar just bör avslöjas genom tandnings-
mätning. Dessutom förekommer et t »eftert ryck» som har tandning 13 1/2
X 14 1/2.
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Valörerna 1, 2, 4, 10 och 20 centimes levererades till N ancy den 5 sep-
tember, och den första kända avstämplingen är fr ån den 6 sep tember. Först
den 9 december blev utgivningen komplett genom att valörerna 5 och 25
centimes utgavs.

N ågra officiella upplagesiffror för dessa märken finns inte, utan man
har i efterhand genom sta tistik fätt fram följande ungefärliga antal :
l e. olivgrön 250.000 10c. gulbrun 7.500.000
2c. rödbrun 300.000 20c. blå 2.800.000
4c. grå 2.300.000 25c. mörkbrun 850.000
Sc. grön 4.000.000

D å dessa märken trycktes under tämligen kort tidsrymd, kunde man
förvänt a sig att färgerna hölls mer eller mindre konstanta. Så var alls icke
fallet, utan man finner et t f lertal ny anser av varje valör.

Stämp lar
D e som intresserar sig för stämpelsamlande har här ett mycket stort sam-

lingsområde att ge sig på. Ockupationsmärkena skulle stämplas med de
stämplar tyskarna själva förde med sig, men eftersom frontl injerna flyt-
tades fram så snabbt, hann man inte få fr am materialet i tid utan tvingades
använda de fr anska stämplarna. Aven senare hände det, att man av miss-
tag makulerade med fel stämpel. Det förekom 509 olika civila stämplar.
Om några av dessa vet man att de funnits, men man känner inte till några
existerande avstämplingar. Till de civila stämplarna måste också läggas
105 militära s k »Feldpostrelais» numrerade från 1- 105. N ågra av de i
kriget deltagande småfurstarna ståtade också med egna postkontor och
stämp lar för sina soldater .

Stämplarna har ett mycket varierande utseende och SPAL (Societe des
Specialistes en timbres d'Alsace-Lorraine) indelar dem i ca 60 olika hu-
vudtyper .

Colma r

ME I U V
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Portosatser

En kungörelse av den 10/ 9 1870 klargjor de postf örhäl landena i de ocku -
perade områdena. Den är undert ecknad Rosshir t och innehåller bl a de
vanligaste port oavgifterna :
brev under 15 g 20 c. om adressaten bodde inom fr anska områden

10 c. » » » » tyska »

brev mellan 15- 250 g 25 c.
ofr ankerade brev 15 c. t illägg
rek -avgift 25 c.
trycksaker 4 c. för var t 40. g

Under fält tägst iden, 16 juli 1870- 24 mars 1871, räknar man med at t
det i de ockuperade områdena befordrades ca
89 659 000 brev och kort
2 354 000 t idningar
1 853 000 paket

och det betalades ut ca 43 023 000 T haler.

Elsass-Lothringen ty sk t

D en 28/ 1 1871 undertecknade utrikesminister Favre kapitulationsvil l-
koren och tyskarna gjorde et t symboliskt intåg i P aris. D en 1/ 3 antog
N ationalförsamlingen de villkor där Frankrike av trädde Elsass och halva
Lothringen samt utfäste sig at t före den 1 ap ril 1874 beta la 5 mill iarder
franc i k rigsskadestånd .
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Den 25 mars 1871 fick fransmänen ti llbaka förvaltningen av posten i de
ockuperade områdena. Dock ej i Elsass-Lothringen, som annekterats av
tyskarna och där ockupationsmärkena ägde gilt ighet intill den 31 dec.
1871.

• I« a l e·
3 ( 2 C t

Brev f rån det ty sk ock uperade H aguenau 71-05-22 till Cambrai i det f ria Frank rik e
f örset t m ed såv äl ty sk som f ransk f rank ering, som mak ulerats med resp. om rådes stämp-

lar . »PS 2» är en f ransk järnv ägsp oststi mpel (Paris a Strassbourg, natt) .

En konvention från Reims den 3 februari bestämde villkoren för post-
servicen mellan annekterade och fr ia franska områden. Artikel 15 slog
fast att brevportot skulle betalas till postverket vid avsändningsorten och
gälla till gränsen, varefter ny avgift togs ut av postverket vid ankomst-i
ort en. För att undvika att breven lösenbelades frankerade många sina brev
med båda ländernas märken. Fransmännen kunde få tag på Elsass-Loth-
ringenmärken hos de tyska ockupationsstyrkor, som var kvar i landet, och
i Elsass-Lothringen fanns hos firmor och banker et t icke förakt fullt lager,
vilket av allt att döma förnyades efter hand. Det var alltså möjligt att
redan vid avsändandet fr ankera med de båda områdenas märken. Det bör
t illäggas att dessa dubbelfrank eringar är avsevärt vanligare på brev t ill
Frankrike än vice versa.
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B rev f rän d e ock uperad e om r!ldena t ill Frank rik e av sända ef ter d en f ransk a p ortohöj-
ningen 1871-09-0 1. Brev en f örsedda m ed olik a f ranska lösenstäm plar (25 c).
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Man v ar noga med att inte stämpla v arand ras f rimärk en . Därf ör har k ritan anv änts.
N r 2598 = f ransk stämpel i N ancy .

Märkenas makulering skulle ske så att respekti ve postverk stämp lade
sina egna fr imärken. Det hände dock att man i hastigheten stämplade åt
varandra. I de fall då endast det ena områdets märken var åsatta, försågs
försändelsen med en lösenmarkering. Man känner till 9 olika tyska och

Brev f r!in Belf ort 72-03-25 till M on tpellier f örset t med ty sk t 2 groschen med liten bröst-
sk öld . Brev et har f örsetts med f ransk lösen om 25 c ef tersom det sak nar f ransk f rank ering.
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21 fr anska lösenstämplar. Lösenmärken torde endast i ett fall ha före-
kommit emedan sådana enbart användes för lokalbrev i Frankrike. N ågra
lösenmärken ifrän Elsass-Lothringen existerar in te.

Den 1/9 1871 höjde fransmännen portot  i ll  25 c för riksbrev under
10 g, varför man finner samfrankeringar med Elsass-Lothrin gen 20 c och
Frankrike 25 c eller motsvarande valörer eller lösenstämplar .

Ty ska f rimärk en
De tyska ockupationsmärkena drogs in den 31/ 12 1871 och ersattes av

tyska r ikets 2 Groschen, liten bröstsköld.
Den 16/ 5 1872 var Elsass-Lothringen att betrakta som helt tillhörande

det tyska riket varför utl andsporto om 3 Groschen alternat ivt 40 centimes
infördes för brev mellan de båda områdena. Därmed slutar också epoken
med de dubbla fr ankeringarna.

»N y try ck »
År 1885 gjordes på den i H amburg verksamme fr imärkshandlaren

Wierings begäran ett »nytryck» av dessa märken. Det är dock missvisande
att karaktärisera dem som nytryck, emedan endast de t ill bottent rycket
använda plåtarna är äkta. Plåtarna med siff ror, text och ram hade bliv it
förstörda, varför man plockade ihop nya. Med detta följde, att smärre
olikheter i fr imärksbilden uppstod. Lättast skiljer man de äkta märkena
fr ån dessa eftert ryck genom att hos det äkta märket går diagonalen t ill
vänster om P i POSTES men hos eftertrycken genom P . Med undantag
av en enda kart a av encentimesvalören existerar dessa eftert ryck endast
med  omv änt bottentry ck .
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Ti ll denna lilla sammanställnin g har jag anvi nt bl a följande littera tur, välvi lligt
utl ånad av P ostmuseum i Stockholm.

Centex 1970 Ut stäl lningskatalo g
H eid. Gynte r : P aris par Moulins
Kratzsch : H andbu ch, ban d X I
Langlois & Gilbert : Estampil les et marq ues postales d'A lsace et de Lor raine
Muller-Mark : Alt-D eutschland unter der Lup e
Sebastian : N orddeutscher postbezirk.
SPAL : Catalo gue special des timbres d'A lsace
SP AL : O bliterations, Cachets et Timbres . . .
Mycken nytta har jag också haft av alla de stora auktionshusens ut förliga och
välillust rerade kataloger.

Genom Ka rl-Erik Stenberg har jag fått en hel del t ips, och han har dessutom get t mig
möjlighet ta del av ett föredrag, som d r Bonamo höll i St rassburg om just dessa mä rken.
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