
WENDEN SCHE KREIS POST

A v Tomas Sivhed, Claes A ström
och Sigurd R ingström

» Tunga moln lägra sig vid horisonten . Det blåser f rån norr  -  f rån S t.
Petersburg  -  mot vår tyska hemort. Vad skall den f öra med sig? Det vet
ingen idag, men en sak skall man inte betvivla: Den blåser mot vårt land
och mot våra egendomar och vår kultur. Det är inte nog med att ordning
och välstånd i de Baltiska länderna undermineras utan så sker även med
den kultur som sedan 700 år tillbaka samlats här. Vi behöver era tillgång-
ar. Vi behöver ert kapital. Vi behöver era egendomar, är slagorden. Så har
den f ortskridande russifi ceringsprocessen f ätt ett f örlopp som många
fr uktat».

Detta är ett något fritt översatt c itat ur Illustrie rte Briefmarken Journal
från 1906. Art ikeln är mer än lite patriotiskt färgad me n återger dock en
något så när riktig skildring av förhållandena i bland annat Livland , inom
vilken provins »Kreis Wenden» befann sig.

Författ aren till ovanstående citat skildrar inte blott , hur den tyska kultu-
ren undertrycktes , utan även vad som för filate lister är intressant , hur
fr imärken med tysk text förbj öds den 29 april 1903. De frimärken med
nämnda text so m berörde s uppgick till ett antal av 85000 bland dem stö rre
delen av »Ruinmärkena» från 190 1 liksom många ny- och eftertryck . N u
sedan de sista resterna av tysk kultur försvunnit från de Balt iska provin-
serna frågar sig den nyfikne och histori skt-postal t intresse rade : Hur upp-
kom den så kallade »Wendensche Kreis post» och vad är det som gjort att
den fått en särstä llning inom rysk post?

Då man 1848 införde »frankerad post» i hela ryska riket (Moskva och St.
Petersburg redan t idigare) efter västerländskt mönster , inrätt ades försälj -
ningsställen för kuvert , där man efter 1858 också kunde köpa frankotecken.
Dessa försälj ningsställen fanns i de stora städerna samt i »Kreis»-städerna
om dessa låg i centrum av sin »Kreis». De kunde då ge den omkringliggan-
de befolkningen möj lighet att använda riksposten .

Wenden låg i periferin av sitt »Kreis»-territorium, vilket från staden
sträckte sig c :a 120 verst d v s 130 km in i Ryssland . Under sädana omstän-
dighe ter skulle postadministrationen inom området stä lla sig mycket dyr ,
då avståndet frå n staden till den längst bort boende befolkningen blev för
långt för ordinarie postgång. Försälj ning av frankotecken skulle inte kom-
ma att täcka kostnaderna för förvaltning och transporter. Fö r ryska staten
var det billigast och mest bekvämt att låta Wenden sj älv ordna sin post.

»Kreis Wenden» beslöt då att insätt a en egen »Kreispost» under ledning
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av polismästaren , som emellert id ganska snart ersattes av en på »Kreis-
Tag» av ridderskapet vald postmästare . På ett lantdagsmöte fick »Kreis-
Postreglementet» lagligt privilegium. Sedan den wendiska posten på dett a
sätt kommit under det tyska ridderskapets förvaltning började den inte bara
»gä ihop» utan även ge ett årligt överskott som bekostade väsentliga post-
ala förbätt ringar. Sålunda utkom 1863 de första Wendenfrimärkena . Ryska
regeringen kom emellert id så småningom underfund med att posten i Wen-
den var ett lönande företag. Därför upprätt ade regeringen ett eget post-
kontor i Alt- Pelbag, i sj älva hj ärtat av det wendiska landområdet. Därige-
nom kom den wendiska posten under rysk förvaltning den 23 april 1903.
Detta är i stort den wendiska »Kreis»-postens öde ur rent historiskt per-
spektiv . »Wendenschen Kreis» befann sig i samma situat ion som de flesta
»kretsar» i det inre av Ryssland . Den ryska kronoposten befordrade post
endast t ill »Kreisstadt» Wenden , vilken som tidigare nämnts låg i områdets
periferi. Invånarna var således såväl i fråga om (bland annat) postala
transporter mellan sig sj älva som till platser utan för »kretsen» hänvisade
till den hjä lp de kunde få av det livländska ridderskapet. Rikspost-förvalt-
ningen överlät så ledes av nödtvång (det stä llde sig för dyrt) postbefordran,
inom många områden med dåliga vägar och stora avstånd , åt lokala organi-
sat ioner . Därför är den wendiska »krets»-poste n , liksom landskapsposten i
det inre av Ryssland , ingen privatpost utan en lagligt skyddad sj älvförsör-
j ande hj älporganisation under riksposten .

Varför har de wendiska lokalmärkena blivit betydligt mer intressanta än
övriga ryska lokalmärken? Förmodligen därför att de hade tysk text och
således kunde läsas av filatelistiskt intresserade även utanför Ryssland .
Dessutom användes de på brev inom ett gammalt kulturområde , där brev
med märken inte ur skillningslöst kastades bort utan delvis bevarades och
därigenom kunde ge senare tiders filate lister mycket intressanta upplys-
ningar.

Bruket av »Kreis-Mar ken» är noga reglerat genom beslut såväl vid den
wendiska »krets»-dagen 1862 som vid lantdagen i Wenden 1882 och 1883.

Efter beslut den 23 april 1883 mäste varj e inom området befordrad post ,
såväl brev , som varj e annan post inklusive paket , med en maximal vikt av 5
pund , förses med »Kreismarken» och närmare bestämt brev upp till I lod
skulle förses med ett märke (2 kopek). Övervikt försågs med ytt erligare I
märke . Om försändelsen hade större vikt än 5 pund kunde den avvisas av
postmästaren e ller hänvisas till nästa postgång (posten expedierades två
gånger i veckan) om det fanns plats i postsäcken. Fö r värdeförsändelser tog
» Kreis»-postförvaltningen inget ansvar . T idningar och tj änstebrev vilka
inom Kronoposten åtnj öt portobefrielse var likaledes portofria inom
»Wendenschen Kreis». Det finns inga säkra dokume nt som ger exakta
upplysningar om utgivningsdagar , förändringar i portosatser eller hur länge
olika märken var i bruk . Valet av märkesbild , inköpskälla och tryckförfa-
rande överläts helt åt postmästaren . Av en lycklig slump , vad de wendiska
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märkena beträffar , är vissa kontorsböcker från frimärkstryckerierna beva-
rade , och härigenom kan man få upplysningar om tider för leveranser och
kostnader . I övrigt har den filatelist iska forskningen endast meddelanden
från den ena postmästaren till den efterfölj ande som källa . Övriga uppgifter
få r man försöka få fram från de mycket sparsamt förekommande helbreven
med wendiska märken .
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Första emissionen I j anuari 1863
2 kopek klarblå på gulvitt papper. F rågan är om detta märke någonsin

varit i bruk e ller om det är en essay . Man har inte funnit något hel brev med
detta märke . Förmodligen ansågs märkena , då de lämnade tryckeriet , såväl
vad färg , sto rlek som form beträffar föga lämpliga bland annat t ill paket där
märket skulle klistras över snöret och då var för litet. Märkena blev därför
förmodligen lagda åt sidan . Deras utseende framgår av bild . Arket innehöll
80 märken i 10 vägrät a rader om 8 i varj e rad . Första märket i sj ätte raden är
liggande d v s med rosett en t ill vänster . Således ä r det ingen tete-beche som
ofta angives i kata logerna . Märkena framställdes förmodligen i E Plates
tryckeri i Riga .

Andra emissionen
Första tryckupplagan 1863.
Stentryck utfört i T yskland .
2 kopek rosa och svart för brev .

a . omvänt bott entryck
b . blågrön och svart

4 kopek blågrön och svart - för paket.
a . omvänt bott entryck
b . Halverat på brev använt som »Briefmarke».

<> ti op

Briefmarke Rackenmarke
0 es ;;,....,

WE ND E N- WEN DE N
schen Kr eises schen Kreises.

¥ a 6 -6

Kuvert med stämp el 3 90 (Wenden) till S :t Petersburg . A nkomststämp lat den 3 augusti /863 .
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Märkesbilden består av inskriften »Briefmarke (e ller Packenmarke) des
Wendenschen Kreises .» i fyra rader omgivna av en flätad ram . Av nr 2 är
inga par , strips e ller block kända . Samma gäller helark av nr 3. Både
»Briefmarken» och Packenmarken» finns med omvä nt bottentryck . Huru-
vida dessa uppstå tt genom att man vänt hela tryckplåten upp och ner e ller
om vissa enstaka klicheer vänts kan endast bevisas för paketmärkena . I ett
8-block från vänstra övre hörnet av arket är samtliga märken försedda med
rätt -vänt bottentryck . 2 märken i andra vågräta raden har dubbeltryck
(bild). På Fe rrariauktionen i Paris så ldes ett 6-block (3 x 2) från arkets övre
del, varav 2 märken , det första och det t redj e har omvänt bottentryck .
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Därigenom bevisas att enstaka klicheer i tryckplåten vänts upp och ner.
Detta framgår också av det unika I I-blocket där det tredj e och femte
märket (motsvarande Ferraris I och 3) har omvända bottentryck. Av
blocket framgår vidare att arket hade sex märken i varj e vågrät rad . Efter
vad man kunnat sluta sig till av de sparsamt förekommande helbreven var
2-kopek-märkena i bruk endast c :a ett år medan paketmärkena , som troli-
gen inte användes så ofta var i bruk ända till är 1871. Märket finns halverat
på brev daterat den 11. 12. I 871 ( sista kända datum).

_ 6 _ a_ I

Vid rä11vän1 undertryck är dess ö vre dubbla våglinj er samt nedre
enkla 1•åglinj er enlig t denna skiss . Vid om i-ä111 undertryck m atsal/

Jörhålla11de .

4
Wll Jr° 1, /,; ;1(1,

Brei· till Schidenino w.
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Kuwve rt me d s tämp el 4 00 (N ennal) till N arva .

A ndra emissionen
Andra tryckupplagan 1866 -7 1.
Stentryck utfört av G Plates , Riga .
a . 4 kopek gulgrön och svart för paket.
b. 4 kopek gulgrön och svart med omvänt bottentryck för paket.
c . Halverat använt som »Briefmarke».

Rackenmarke
cl,,

WEN DE N
sh en Kreis es.

Utom genom färgen skilj er sig dessa märken från första tryckupplagan
därigenom, att det omvända bottentrycket här är det no rmala , medan det
rätt vända bottentrycket sä llan påträffas . F rån denna upplaga skall det
finnas ett sexblock från övre högra hörnet av arket , där sa mtliga märken
har normalt bott entryck. Om någon läsare av denna artikel möj ligen skulle
veta var dett a block finnes , vore det av stort intresse att få veta var . Två
block med det omvända , normala bottentrycket är kända . Det ena är ett
block från nedre vänstra hörnet av arket , det andra är ett sexblock från
övre högra hörnet.
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/880 års upp laga.

Förf alskning .
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År 1880 lät Wendens förste postmästa re baron Heinr ich von Campen-
hausen göra nyt ryck - e lle r kanske sna rare efte rt ryck av dessa märken
hos Burcha rd-Stahl t rycke riet i Riga . U ppla ga - 10.000 stycken . De avvi-
ke r såvä l i färg so m i andra avseenden från o rigina len och kunna knappast
förväxlas med dessa . Ett säke rt äkthetstecken ä r skuggan av de båda
bindest recken i slutet av ord et »Wenden» bilda rät vinke l med varandra
vilket hos a lla o riginalen ä r mycket tyd ligt , medan förfalskningarna endast
uppvisa de lar av denna skugga . De Campe nhausenska eftert rycken uppvisa
i stä lle t för två bindest reck endast ett tj ockt bindestreck .

Stö rre de len av e fte rtrycken brändes upp å r 1906 .

Tredj e em issionen 1863
2 kope k ka rmin och grön

S tentryck , G Plates, Riga.
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Märkesbilden är en grön oval, som omges med en tunn grön linj e . E tt
brett karminfärgat band omger i sin tur ovalen, och dett a i sin tur är
omgivet av ett flätverk i samma färg. I varj e hörn av märket finnes en
femuddig stj ärna . Upptill på märket står «Briefmarke« i rak linj e och nedtill
i halveirkel » Wendenschen Kreises».

Ryska rikspostens 30 kopekmärk e har i form och färg tj änat som före-
bild . Märket trycktes i G Plates tryckeri i Riga . Enligt hitt ills föreliggande
litteraturuppgifter är par , strips och block okända , men ett sexblock är
numera känt och visas här. Även dessa märken lät von Campenhausen
förfärdiga eftertryck av , som i flera avseenden skiljer sig från originalet.
Enligt W. Svensson finnas ytt erligare två förfalskningar , men en beskriv-
ning av dessa skulle inom ramen för denna artikel bli alltför lång. (Se Typen
und Abarten der Wendenschen Originalmarken von W . Swensson, Berlin
Philipp Kosac k 1907 .)

K u vert avstämp lat Wenden via R ig a och Friedrichstadt i K urland till Wahrenbrok .
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Fj ärde emissionen 1864
2 kopek karmin och grön

Märkesstorleken är densamma som föregående e missions , och märkena
är förmodligen framställda med samma tryckplåt , men i ovalen har nu
tillkommit en vit grip. (Livlands vapen) Detta berömda mä rke har alltid
intresserat samlarna och varit en pärla i varj e Wendensamling. Några
helark har inte påträffats , men ett ått ablock lär ha funnits i tysk ägo .
Liksom från tidigare upplagor har nytryck (eftertryck) framställts . Enligt
W. Swenssons arbete lär flera förfalskningar existera .

Femte emissionen 1865 - 70.
2 kopek karmin och grön

I ·- ·-."  pt?p ,

I
I

I. ' s ·
ti"m i

För att t illmötesgå den ryska regeringens önskan att den vita gripe n
skulle avlägsnas, t illverkades en ny trycksten för ovalen (utan vapen)
medan mä rkets övriga delar förblev oförändrade . F rån tredj e emissionen
skilj a sig dessa märken huvudsakligen därigenom, att den gröna linj en kring
ovalen saknas. Av denna emission har flera tryckupplagor framställts . De
skilj a sig icke blott genom färgen utan också genom arkens olika storle kar
och märke nas inbördes o rdning i detsamma . För det gröna mitt e lstycket
tillverkades nya tryckplåtar allt efter märkenas arrangemang i tryckstenen ,
så att ovale ns storlek , bredden på den vita ramen och den gröna färgen kom
att uppvisa stora variationer . Tyvärr gör knappheten på material, bl a ark ,
att det är svårt att faststä lla antalet t ryckupplagor. Dett a till trot s har man
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Kuvert avs t@mp lat Wenden och adr esserat till Gebr. Popow, Riga .

av befint ligt mate ria l t rott s ig kunna få fram inte mindre än fem t ryckuppla-
gor fra n 1865 - 1870 .

O rdnar man de förhanden varande märkena , som finns på he lb rev och
brevstycken och so m ha r tyd lig datumstä mpel, i krono logisk o rdning kan
man göra följande uppställning :

A På glatt papper :

2 kopek matt ka rminrosa och
mattgrön e lle r grön
2 kopek klart karm in och matt grön
lj ust gulgrö n
2  kopek mat t tege lrö d och gulgrön

B På randigt pappe r (vågrät e lle r lod rät)

2 kope k kla rt tegelröd och gulgrön
2 kopek mörkt b runröd och mörkt
grön e lle r grön

tidigaste sis ta
da tum datum

04 . 12 . 1865 14. 10. 1867

24 .06. 1867 07. 12. 1867
12.08. 1868 15. 12. 1888

09 .02. 1868 3 1.12. 1868

saknas saknas

Av dessa uppgifter kan man efte r märkenas inbördes o rdning i a rket klart
urskilj a åt minstonde två t ryc kupplagor.
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Andra tryckupplagan 1868
2 kopek tegelröd och gulgrön
På den sj ätt e försälj ningsdagen, då Ferraris märken gick under klubban i

Paris , såldes ett block bestående av 4 märken, varav 3 är placerade i en
vågrät rad och det fjärde märket är liggande under mittelmärket. Det såldes
till den berömde Hind . För att kunna säkerställa ytterligare tryckupplagor
måste mer material komma i dagen . Att så sker är föga troligt eftersom
mycket blev förstört under de båda världskrigen då stora Wendensamlingar
befann sig i tysk ägo .

Brey till R iga , a vs t@mp lat H enden . »2 » = d ubbelt p orto .
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23

Brey till S t Petersburg , a vst ämp lat Wenden .

Sj ätte emissionen 11 juni 1870
2 kopek röd och grön

E nligt A . von Hirschheydt lät baron von Campenhausen trycka dessa
märken i Buchard-Stahls-tryckeriet i Riga . Upplagans storlek var 50.000,
och blev tagen i bruk den 11 j uni 1870. Dett a kan verifie ras genom tryck-
eriets räkenskapsböcker och den 1893 äterf unna originalgravyren . Den till
dags dato t idigaste avstämplingsdatum man funnit är den 2 1.09. 187 1, så le-
des betydligt senare än märkets färdigställande . Ett märke med bläckma-
kulering 28. VII . 1870 är känt (avbildat) . I många kataloger och även bland
många forskare har emissionens årta l angett s vara 1871, vilket härmed kan
bevisas vara fel.

Märkesbilden liknar föregående emissions men har i varandra ingripande
halvcirklar i stället för pärlor i ovalen .
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Sj unde emissionen  8 april 1872
2 ko pek röd och grö n - tandning 12 I /2 x 13.

»Kreisdirektor« Baron Wolff-Lubahn beställde denna emission hos Bur-
chard-Sta hls-tryckeriet i Riga i en upplaga på 63. 792 märken. Märkena
visar för första gången Wendens vapen, en grön bepansrad arm, i rött fält ,
med ett svärd i handen. Detta är Wendens första perforerade märke .
Tyvärr är tandningen dålligt utförd , och tj ockt papper har använts. På
grund härav har nästan inga sammanhändande märken påträffats .

Å ttonde emissionen
a . 2 kopek blågrön och röd
b . 2 kopek klargrön och röd

tandning 12 1/2 x 13.

Kretspostmästaren Baron C. von Campenhausen beställde dessa märken
i samma tryckeri som föregående emission. Märket skilj er sig från de
föregående genom att i varje hörn finnes en sköld med valörsiffra. Enligt
tryckeriets räkenskapsböcker trycktes och levererades två tryckupplagor.

- 21.12. 1874 - upplaga 24.000.
- 30. 12. 1874 upplaga 89.000.

Från första tryckupplagan (a) känner man ingen helkarta .

Andra tryckupplagan (b).
Denna tryckupplaga som bestod av 80.000 märken levererades den

31.12.1874. Även från denna upplaga känner man inte till något helark.
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Förmodligen bestod arket av 132 märken i 11 vågräta rader med 12 i varj e .
Pappret är något tunnare än föregående tryckupplagas medan tandningen
är densamma . Även av dessa märken framställdes nytryck av Baron C.
Campenhausen 1880 och av A. von Hir schhe ydt 1893.

N ionde emissionen 1878 - 1894
E nligt Burchard Stahls kontorsböcker levererades dessa märken i slutet

av maj och kom förmodligen i bruk i j uni 1878. Märkesbilden består åter av
en oval med »krets» vapen , som omges av ett brett färgat band med den
vita inskriften » Wendensche Kreis-Briefmarke». Två tunna linj er omger
detta band och har en arabesk på toppen av ovalen . I varj e hörn finnes en
valörsiffra och nertill stå r dessutom »zwei kop». Från denna emission kan
man efter färg och papperssorter urskilj a fem tryckupplagor.

A Första tryckupplagan , j uni 1878
2 kopek grön och karminröd
tandning 12 1/2 x 13.
upplaga 188.064 märken

Arket bestod av 11 vågräta rader med 12 märken i varj e . Dylika ark
befann sig i ridderskapets restupplaga . Märket är tryckt på vitt papper och
tandningen har oregelbunden perforering. Otandade exemplar lär ha fun-
nits . V. H irschheydt lät 1893 göra nytryck även av dessa märken .

B Andra tryckupplagan , maj 1880
2 kopek grär öd och grön
tandning 12 1/2 x 13.
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E nligt t ryckeriet t rycktes märkena med samma trycksten som den tidiga-
re - följ aktligen var arkets storlek också densamma . Papperet är något
gulaktigt. Otandade exemplar förekommer.

r; 7. « . . ."-i . .. .Y.pf7 7 F' . \
a,. '

C: - .·

.-
Kwvert avs tämp lat S tockmannshof via Baltischport til l N ewe .

C T redj e tryck upplagan , j uli 1884 - 1892
2 kopek svartröd och grön .
tandning 11 1/2.

Även till dessa märken användes samma trycksten och arkets storlek
alltså densamma . Märken som levererades I 884 - I 889 är tryckta på gult
grovt linnepapper med tjock gummering medan de som levererades
1890 - 92 är t ryckta på vitt papper som är betydligt tunnare och försett med
tunn gummering . 1881 skaffade sig tryckeriet en ny tandningsmaskin och
på grund härav har a lla därefter levererade märken tandning 11 1/2. Otan-
dade märken förekommer. I denna upplaga förekommer e tt feltryck där
vapnet (armen) i ovalen är vitt. Enligt litteraturen finnas dessa feltryck
endast på tandade märken .
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Nionde emissionen  - fjärde tryckupplagan , december 1893
2 kopek svart -klarröd och grön
landning 11 1/2.

Dessa märken trycktes med ny tryckplåt och arket bestod av I 12 märken
i 8 vågräta linj er med 14 i varj e . Det första märket i arket har ett kortare
»W» i ordet »zwei» än de övriga märkena . Pappret är blåvitt och genom-
skinligt. Otandade märken förekommer . F rån denna tryckupplaga fanns en
avart med vapnet omvänt. Det kom från ett ark som ägdes av A. von
Hirscheydt. Dett a förstördes emellertid vid branden på hans gods under
revolutionen 1906. År 1907 fanns i Riga 24 exemplar av märket , i Leipzig 2,
i Wien I, i L ivland I och i L ibau 2. Von Hirscheydt ägde också ett
exemplar av feltrycket på ett brevkort från Alt-Pebalg till Riga . Sedan det
andra världskriget har inga exemplar av detta feltryck förekommit på några
auktioner eller annorstädes . Skulle mot förmodan ett exemplar finnas vore
författarna till denna art ikel mycket tacksamma för upplysningar om det-
samma .

Femte tryckupplagan , 1894
2 kopek svart- röd och grön .
landning 11 1/2.

Tryckt på vanligt papper. Helark finnes inte . Förutom svart färg finnes
även märken med grå färg.

Tionde emissionen 190 1 - 23 april 1903.
Dessa märken trycktes hos W. F . Hacker i Riga . Märkesbilden visar i

mitten ruinen av det wendiska slottet i liggande oval. Över och under
ovalen står » Wendensche Kreis post» men för första gången på ryska . I
varj e hörn finnes en valörsiffra . Dessa märken finnas i två typer. I typ I når
blott en liten del av den högra mittpilen in i bilden av ruinen i typ II är
spetsen betydligt längre (se bild) . Arket innehåller 150 märken i 15 vågräta
rader med tio märken i varj e eller i 6 grupper om 25 i varj e grupp .

A Första tryckupplagan 190 1
2 kopek mörkgrön och brun
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Av denna upplaga framställdes ett mycket litet antal märken . Det första
märket i andra och 14-de raden är omvända. I övrigt innehåller arket 77
märken av typ I och 73 märken av typ II . Det första färgade stentrycket är
framställt på gråvitt papper. Även otandade ark har rapporterats .

Ty I Typ I I

B Andra tryckupplagan
2 kopek mörkt grågrön och brun

Dessa märken finnas i stort antal och är tryckta med en ny trycksten
eftersom de olika typerna sitt er i annan ordning. Inga tete-beche förekom-
mer. Arket innehåller 75 märken av varj e typ . Enstaka märken låter sig
knappast särskilj a från föregående upplaga .

C Tredj e tryckupplagan , 17 mars 1903.
2 kopek mörkt grå-grön och röd .

Ovan angivna datum för upplagan finnes angivet på ett helark med
blyertsanteckning. Förutom genom färgen skilj er sig denna upplaga genom
typernas inbördes ordning. I denna upplaga finnes i ett ark 90 st. typ I och
60 st. typ Il. Pappret är vitt .

D Fjärde tryckupplagan
2 kopek mörkt grå-grön och violett röd

Den på nytt avvikande ordningen mellan typerna ger vid handen att en ny
tryckplåt ånyo använts . I denna upplaga finnes 76 märken typ I och 74 typ
II i arket.

Inte mindre än IOförslag och lika många provtryck förfärdigades innan
det slutliga förslaget , som visar märkesbilden med text uteslutande på
ryska , antogs.

Den 23 april I903 stängdes den wendiska krets posten. År I 906 brändes
såväl samtliga restupplagor av märkena som alla nytryck och eftertryck.
Filatelistföreningen i Riga erhöll härom följ ande skrivelse :

»An den Verein der Briefmarkenfreunde Rigas.

Das Livländische Landrat skollegium beehrt sich, ob Verein davon in
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Kenntnis zu setzen , dass der Ritterschaft-Notar gemäss der mit ob ,
Verein durch Schreiben vom 12 April er. N r 348 1 getroffenen Verein-
barung in Gegenwart der Delgierten des Vereins Dr E . Johann son und
A. v . H irschheydt , e inen Restbestand von c: a 85.000 St uck Wen-
denschen Kreisbriefmarken vernichtet hat. In Namen der Livlendi-
schen Ritterschaft».

Kä llor

I . Architekt Carl Schmidt , Charl ottenburg »Die Briefmarken des Wendenschen Kre ises»
2. W. Swensso n

T ypen und Abarten der Wendenschen Originalmarken . Offizie llen Neudrucke Nach-
drucke und Fälschungen .»

3. A . von H irschheydt
W enden Nachklänge»

4. A. von H irschheydt
»Olle und neue Kamellen»

5. Georg vo n Krusenstj ern
»Die Land marschälle und Lanträte Der Livländ ischen und de r Öse lschen Ritte rschaft. »

6. Hurt & Williams
»localpost»

7. Samtliga bilde r i denna art ike l av obj ekt i Ringströ ms Museum för Filate li, T rellebo rg .
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Då vi bearbetat Wenden ur posthistorisk och filatelistisk aspekt. har vi ej
försökt oss på någon prissätt ning av dessa fr imärken , som ge nomgående är
mer e ller mindre svåråtkomliga .

Vi vill dock gärna göra e n j ämförelse med äldre kata lognoteringar samt
dagens .

Bläck-

KOHL 19 12 MICHE L 1977 makulering

1863 2 kopek 200: - 400: - Mark 200: - 400: - 150: - DM

4 kopek 60: - 60: - 100: - 100: -

1863 2 kopek
karm in/grön 60: - 80: - 80: - 50: -

1864 2 kopek
karmin/grön 80: - 60: - 80: - 80: - 45: -

Sverige

1855 3 sk. b :co 300: - 80: - 10 000: -- 6 500: -

6 sk . b :co 100: - 25: - 12 000: - 2 200: -

8 sk . b :co 60: - 10: - 4 000: - I 300: -

24 sk . b :co 250: - 50: - 10 000: - 3 000: -

T yd ligen har katalogutgivarna glömt bort Wendens märken sedan I 9 12.
När det någon gång ex . på auktion förekommer något av nä mnda märken

från Wende n brukar priserna bli helt annorlunda .
Exempelvis som vid Robson Lowes auktion i Basel den 8 j uni 1974, da

Wenden kat. nr . 6 l 6 I 863 2 kopek utbj öds till Sfr . 400: - samt såldes för
Sfr . 13 200: vi lket motsvaras av c :a 30 000 kronor.

Med wende nska hälsningar

Tomas S ivhed Claes A ström
Sig urd R ingström
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