
” Las Anti喜一as’’

Samlingen herviser ” Las AntiIIas ” i perioden 1823- 1872。

i pe巾oden 1823 - 1855 vises pre刷ateiistiske breve, Og i peト

Ioden 1855 - 1872, hvo「 Cuba og Pue轟O Rico havde fa5Iles

POStetat , Vises de udgivne帥mae「ker og breve.

Spanien kalde「 a=e sine oversdiske koionie「 ”El UIt「ama「’" Ei

Ultrama「 bestod af Las Anti=as (Oeme Cuba og Puerto Rico),

Filiphineme, SuIuのeme, Marianen, Carolinien og PaIos, Elobey samt

Omfademe ved Rio de Oro og von Adras. i aItetom庵de spredt pa

のeme i det Caribiske hav. Fjiateiistisk deles koIonieme op i tre

のmrade「. 1. ”Las Antillas’’aeme Cuba og Puerto Rico ogsa kaidet

Spansk Vestindien, 2. Ph掴Pineme og 3. Guineaoeme. Efter 1872

Skete der en losriveise fra Spanien p訓angt de fieste besiddeIse「, Og

de fik al看e egne postetate「 med egne価m鍵「ker med eget navn ,
’’Las Antiiias’’deies i to periode「, 1. f21r 1872 hvo「 de to @e「 havde

f暴IIes postetat, Og 2. efte「 1872 hvo「 de havde hve「 Sin postetat.

Ramme l vise「 Prefi看ateIistiske breve til og fra Cuba 1823 - 1851.

FIe「e af brevene e「 ret sa sjaeIdne og med spaendende

StemPIe「. Pa plan∞ 2. handstempei HAVANA 1823,一

Plan∞ 4.陶dt HAVANA stempeI kun b田gt i kort tid,

Plance 8. DEYNDiAS i 「のdt?j蟹ldent set , Plance 9 sto「

enhed 6 biok, telegrafanuileret, Piance 13 og 14 vise「 2

SPanSke breve til sammenligning med cubaemissioneme,

Plan∞ 1 5. brev med pategning ”Co町eio maritime via

Cadiz’’, Plance 16言uksus Cuba-brev.

Ramme 2 piance 19. Spanien n「,1, Pa brev med D「Onning lsabeIIa‘s

POrtraet SOm Pa Cubam露rkeme. PIance 20. rammebuie「

Og Piadef剖, Plance 22. og 23. verdens fのrste ProVisorie-

OVertryk 14Y. samt foumi「eforfaiskninger, PIance 24, fo「

forste gang vises ”Sec「et Dots’’hemme=ge maerkning.

Pian∞ 25 og 28 ”Steam Ship’’stempie「, Piance 27, arstal

OVertryk 66. PIanceme 30-31-32 smukke?j∈劇dne breve.

Ramme 3 plan∞ 33. haiveret25c. pa brev, PIance 38-39 er kopi af

eneste eksist. Heia「k, Piance 41. Francois Foumier

Cubafo而aIskninge「, PIance 47. 12 cent de peseta Amadeo

den I. meget liIie opiag, uhyre句蟹Ident,

Af a「kivmateriaIe findes de「 naesten inted, tideme va「 (1850 ) ret sa

u「oiige. eieme la fo「 Iangt vaek fra moderiandet, de「 derfo「 gav dem

Seivstaendig postadministration. Meget iidt ko「respondance er

tilgaBngeiigt, enkeIte b「eve findes kun i meget fa eksempia「e「, Og Siet

ingen med det be的mte %Y. Af oplysningskilde「 kan naevnes : NFT.,

Scott‘s一, S.G.一, Edifiトkataioge「, Dr. M. Rosende ”A Caribian Neptune,

S. K, Seitzberg, Erik LaしIritzen, P. Thastum,軸maerke Nyt, I.Prats
’’Coneio interio「 Habana.”, Sen. R.Tbmes TosfaI story af Puerto Rico”

R.Preston ” The Caribian Letters’’.

Kristian Johan Jerichowの「k胴,
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Emission l. mai 1855. 1ReaI Plata de Fuerte・
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Emission l januar 1857. 2 Reai Piata de Fuerte.
Uden Vm



Emission l mqi 1855. 2 Real Plata de Fuerte.

Brev sendt 10kaIt i Spanien vise「 he「, at det e「 det samme po巾誕t

tegneren Jose Pe「ez‘Varela b田gte ti冊mae爪eme bade i Spanien og

pa cuba・ Brevet e「frankeret med 4 Cuartos Isabel den ii ・ 1856.



Emission l september 1856, 2 Real Plata de則erte.

GuIs軸bet papi「 mm Vm. Rude「

A「ks日面eise 170 (1観d7)

Brev sendt fra CADiZ de「 varden by, hvo血a alle breve bade ankom

Og biev send書fra samtlige spanske besiddelser. Brevet he「 e「f旧

Cadiz tiI AIgeriet og frankerot med 4 CUARTOS anuIIe記t Pa削a ovalt

rist-StemPei og med samme prot惨t, SOm bIiver brugt pa cuba-

udgaveme



E重心ssion l januar 1864. 2 Reale Plata de Fuerte.

Brev sendt fra Santande「 Spanien tiI Santiago de Cuba, Brevet e「

Skrevet den 4 august 1855 i fgl. notat i brevforside, mOdtaget p台Cuba

(stempei) 21 novembe「, mOdtaget af modtageren 3 decembe「.

Pategnjng pa b「evet af atsenderen "Co「reo ma朋me via Cadiz" dvs.



Emission l janua, 1857. % Real Plata de Fuer[e.
Bla. udenVm

nede重st巾1鍵S誼軒) 30 i bきまねでⅥ
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Emission l janua「 1866. 10 Centimos・

DnDnning lsabeII ‖.

Bは, Og uくk)n Vm.

10 Cmos 1866. (cent血os )

Dromjng IsabeⅡa II portrat t血venstre i b脆farve pa hvidt papir’utakket og

uden vandmaerker

Cent血os ny mのr鵬e血red.



B「evforside sendt i Spanien frankerct med det同rste spanske請maerke

6 Cuartos sort type l. Maerket vise「 at det e「 det samme portl礎t tegneren

Jose Va「ela b調gte til de cubanske mae爪e「 " A=e cubanske udgave「 e「

try灼i Spanien pa statstrykkeriet. Den cubanske udgave he「 Pa Pian∞

e「 til b田g …okaIfrankering kun i Havana.Mae爪e剛a¶oste provisorie-

ma巳rkeme %Y.



謀議豊紺uar 1857"煉ea- Plata de Fuerte.
utakket, bIi l nuanCeらuden Vm.

Ark容録melse 17o (1O Iodlct Og 17 vandrct)

AIIe maBrkerne er tegnet af don Jose Perez Va「ela, Og t「ykt i Mad「id.

AiIe mae「keme her pa pIancen ha「 「ammebuler e=er pIet me=em maB「ke

Og yderste 「and , Se PiIene, det her ikke v露ret muligt at pIade dem.



Berv sendt缶a CaJねarien dl Mata雌aS, begge Cuba. Brevet er skrevet den 6 dec.

1859. A鰹endt fro byen Remedios. Frankerct % RI PlaIa F. An皿eret oval

s匂emestempel, Sidestempe1 2・ring stempe1 30 Re細edios 30 I§1a de Cuba・ P急

bagsiden modtngerstempe1 2一血gs MATANZas ) AB i sort.



TdegBfinuueret Telegm餌血腰隔t An血erct med Prmrfu 6tempel.



Em団on somerm 18§7. % Y oveItry曲pa 2 Real Phta de Fuerte.
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Emission l januar 1864. % Reai og l Reai pIa血de Fuerte,

Brev sendt f帽Havana 1 6 apri1 1 869 til New Yo「k. B「evet er pastempIet

Med N,Y,Steamship lO stempeI. Alle breve sendt f「a Cuba tol U,S,A.

Fik et sadan stempel , det var et ankomststempeI, Og lO va「 beI創oet for

Modtageise e債er 1 851 ,佃r 1851 var beIfめet 1 2うらCentS.

P獄egneisen l’Morra Castle” va「 b「evsk「ivningsstedet i fgl. indhoid.



1・ jama重18蝕・

1 RI. PLATA F. (reales plata de血erte)

Dro剛ring Isあeua po血at tfl veustre i b賂farve pa laksefarvet papir, utakket.

Uden vandm鍵重ke.



Emission l janualr 1866. 40 Cmos 1866.
Dronning IsabeIIa = ,調d ,

Utokket og uden Vm.
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Brev sendt fra byen Trinidad pa sydkysten tiI N.Y. Skrevet (i f軌lndhoId) 8 junj 1 86o.

PastempIet Steamship stempe1 28 mm belod fo「 Sく那uren lO cent. Ankommet tiI

New York den 18juIi 1860 , en maneds transport.





Emission feb「ua「 1 869, OVert「ykt op略b :

櫨A鴫lしI重AひO
PO耽しん

ⅣAG重O鵬

Februar 1869.

- 5 - 10 - 20 - 40 - CENT 1869. Serieれblev ove巾ykt med stemple富sendt fra

Madrid. 34 stemple' til Cuba′ Og 13 til Pue巾o Rico. De overstemplede marker

blev aldrig ′ Pa gmnd af patriotisme ′ b軸gt til forsendelser・ Overstemplede

maerker gik i handlen t且frim鍵rkehandiere verden over.
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Emission l janua「 1869・ 5・10"2040 Cent‘s 186g.
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Emission l januar 1866・ 6-10"2○○OJCmos・

Brev sendt fra Hum de Punio tjl Manzani‖o. F「anke「et med光Real, Plata de Fuerte

fra 1864 g「のn utakket. Sjdestempe川ile 2-「ingsstempei 18・5/1 1 ,5 mm ned tekst :

Manzanilio - isla de Cuba



B「evomsiag sendt fra Holguin 9 marts 1 87O tl Puerto San P血cipe. F「anke「et med

2o Cmos, 1 870 , anuIIe「et med ova晴stjemestempeI. SidestempeI 2-「ingsstempe1

20/11 mm. med teksten HOLGUIN ISしA DE CUBA 9 MAR. Stemplet e「 fra atsen-

deIseestedet. De med昭dt 23 i ci「kei ??習n?.



Emission l januar 1868, Montbenaevnelse CENT.

Denne serie e「 designer af grav田ren EugenlO JuIia・ Serien o「 SPce削tognet創

b山g車kobnleme i Vest lndlenく喝i koIonlen Femando PO. Montbena:IVneisen

er ny made at skrlne Cendmos pi. 5 Cent var kun tiI brug ved Havana bypost‘

Spansk brev taget med i sa皿ngen for at sammenIigne po巾a魂tet. G「avoren Eugenio Julia

gav D「onning is治be=a II en hestehaIe som eneste fo旧nd血g ・ Mae「ket e「 samtidigt som Cuba七・



Emission Anulle「inge「 brl]gt i perioden l1851 - 1875.

Pa副a OvaIt stiemestem peI

Privat maerkning Bia pa副a　　　　　　　2・ringsstemPel

sort str割e FRANCO I川e

Plancen viser kun et udsnit af de stempler der btev b「ugt, Og flere af stempIeme bIev b軸gt OgSa efte「

oerne biev seivstaendigeiligesa brugte begge境がSPanSktrykte価mae「ker heIt frem tiI 1 899.



Emission l feb「uar 1871" 12-25"50 C.D・PESE丁A og l PESETA.

基経器豊諾墨書㌫盈1蒜。喜怒嵩詫軸?諜罵器器詩誌悪罵課
Ju凪Hvidt papi「 takket 14 uden vandm種rke everst UしTRAMAR. 1871 ‥ M種rkeme var ro○lt kun tl b叩i 1871 , men Pa g…d

af uro=gheder i Spanien.馴ev de ogsa brugt 1 1872 da de…gen meh(e「 kcm fra Mad融.



Emission 1873. 12 CENT de PESETA.

雑念鰐諸悪書籍霊書誌嵩薄縁書籍豊富
Seれdt制Cuba相e m露rkeme , et mege川ile oplag馴ev brugt噛l tolegragm露「tot i Spanien・

B「ev sendt fra HAVANA tiI Manzanil-o・ Frankeret med % ReaI Plata de Fuerte. 1 857.

胱Og utakket. Brevet er skrevet den 23 janua「 1863 og har et lilIe sidestempei 17 mm.



Emission 1873, 25 - 50 - C de PESETA og UNA PESETA.
An馴as sidgte f由iies frim挺rkeudgaver.

闘

籍豊臨i譜豊艶常総探措謙語露盤認諾
Idct Amadeo I gik af soril konge i §panien tre manede「向「 maerkeme ank料il僧l Havana.

1 1 februa「 1873 abdlCeIede hanく均mgerkeme bIev ogsa pa grund af voksende forskel pきCuba

og Puerto R鴫o bIev ITlan enig orrl at OPdele ped種Sneren創hvo「 sin o som seII馬章翰ndige



‘‘ Las Antillas.‘′

1855 - 1872.
王・⊥

二三∴二華子一

De Spa購ke koIonier, Pa SPanSk kaldet 〃劇UItramar’’, Omfatter oeme De sto重e At士ller

Cuba og Puerto Rico′ Filippineme′ Suluoeme′ Maarianen Caro血Iien og Palaos′ EIobey

Og t血slut omrademe ved Rio de Oro og von Adras, i a虹et omrade spredt pa oer i det

Caribiske hav ′ Pa l′129370 kvadratk血ometer ′ med i a止ved folketa11ingen i 1887 ca.

8.200.(朋血dbyggere.

Betragter man det udfra et創Latelistisk syuspunkt, kan man inddele det i tre gluPPer,

nem止g : a. ′′ he Ant皿as′′ ′ Pa dansk ogsa kaldet Spansk Vestindien′ Omfattende oeme

Cuba og Pue轟O Rico, b・ Ph並pineme og c. Gu血LeaOene. De talrigeあesiddelser蝕c i

Perioden f桝1872 skibspost n紅det lod sig gore.

Efter 1872′ da der skete en l鯵rivelse fra Spanien p各langt de血este besiddelse重′飽くde

naesten aⅡe egne postetat med egne frinarker med eget mvn pa. Alle frim鍵rker var

dog i den缶rste lange periode stadig spanske frimae重ke重, men med koIoniens eget

navn. Efter lのsrivelsen opdeles 〃L徳Ant皿as“ i to perioder ,

Cuba og Pue轟O Rico med f鍵Iles postetat og fanes fr血鍵rkeemission.

Cuba og Puerto med hver sit postadministration og med hver sine frim鍵rker med

eget navn p各・

Sar血ingen hervi8er 〃 Las Antillas “ i perioden 1855 - 187l . I den pe轟ode havde

Cuba og Pue轟o RiぐO faelles postvaesen..§amlingen vi8er Og beha-ndl印i tekst og med

de udgivne f血n霜血er,劃ustrationer og bmgsbreve, OemeS feBlles pos皿istorie.-

Da man for forste gang forsogte at samle omradets postalehistorie (ca. 1900), Skriver

en af dengang mest seriqse ct血asamlere, at der naesten血gen arkivmata重iale ganle

aviser e皿er breve var at finde. Tideme var調Olige ogsa derovre, Og mOderlandet havde

helt givet den postale adm血istra債on血のeme , Sa der fandtes intet i selve moderlandet,

andet end den korrespondance der va車軸gange鴫. Enkelte breve findes kun i meget飴

eksempl糾er. Forste gang man forsogte at lave posthistorie var i紅et 1899 , det var den

Sardeles grundige tyske CUBA-GRUPPE ′ der havde slu壮et sig sammen i Ber血・

Gruppens afhand血g og katalogisering er den dag i dag g鍵1dende , Og Selv her lOO ar

efter den mest beny嶋ede捌de.

Kristian Johan Jerichow e)rkfld.



Historie・ @eme Cuba og Puerto Rico ′ disse ant皿emes perler′ blev opdaget af

C重istobal CoIon den 27 oktober 1492. Navnet Cristobal CoIon er det orig垂ale spanske

- POrtugisiske naⅧ fo重ham′ vi her i Dal‘mark kalder Christopher Colmbus. NaⅧet

Cuba er det rravn de indfodte carめiske血dianere havde pa oen’da Columbus opdagede

den. Co山mbus gIk ikke i land pa oeme men amekte重ede dem og e血deerede dem for

spanske besiddelser. I紅et 1508 s可lede spanieren Sebastian de Ocampo rundt om

Cuba. I aret 1511 kom den under Diego Vehsqez`s adminstra債on・ Det var Valasquez

der startede og undertrykte befolkn血gen med en blodig erobring af Cuba.

Erobringen varede hele det 16紅hundrede igeme血・ Ved

erobringeme blev der ikke 6n eneste indianerfamilie tflbage.

Sam址ge blev underkuet og t組sidst ud重yddet. - Mange af

de koIonister der bosa壮e sig pa Cuba var eventyrere, der

blev fortroppen tfl dristige opdagelsesr車er i Honduras,

Yucatan′ Mexico og NordaneriIca. To gange - i 1762 og i

1805 erobrede England Cuba. Begge gange blev den givet

t組bage血spanien. I 1762 fik England FIo重ida som en slags

godtgorelse. I 1898 rev C血a sig k med U.S.A.s hjalp fra

det spanske herredのmme. Cuba er Vest Indiens st卯Ste Og

folkerigeste o.

Ved folketa11ingen i 1887 var der pa hele oen l′631.687　　　　chrostoffe重Colurrfus

血dbyggere med 210.000 i hovedstaden ha Hal,ana (Havana). -- I den spauske tid var

従n de虹op i seks provinser′ Havana′ Mantanzas′ Guatammo′ Manzani11o′ Sanぬgo og

Pinar del Rio. Disse blev administreret af hver s血Civ也guvemor. Disse stod under

general-gunVen卯en i Havana′ hvor ogsa hovedadministrationen var. Selv om der

sikkert findes undtagelser′ Var det ret sikkert hvad disse guvenorer ′′capitano-

General〃 s hensigt var ved at modtage denne st廿血g ′ nem轟g ′′at blive rig′′・ I

創出elisten L. Hahiciaus meddeleiser hedder det′ at紅sindt鍵gten SVarede i 1932 tfl en

血d垂ning pa ca. Kr. 200.000 , en重et anSeelig sun. Yde血gere var der rige muli卦eder

for at supplere med lokale skatter og for ikke at tale

om kor調Ption. En udn鍵Vneke varede i 3 ar, - Og

efterfalgeren havde let ved at fors鍵tte′ hvor

forgrengeren slap.一Hele administratrationen havde i

紅hundreder tappet Cul,aS befolkning, Og Selv om dens

rigdomme vAr n鍵Sten uudtrmmelige′ Sa Var

befolkn血gens t組modighed det ikke. Der var streng

handelsmonopoI og従n var lukket for fremmede. At

血port og eksport foreg盤gemem og ove重byen Cadiz

i moderlandet. F重血ed var et ukendt begrch, Og de lofter

guvemoren gav’blev aldrig indhast.

Fのrstegenerations spa血eme fik a皿e de fordele og de bedste st軸心ger

der var. Undertrykkelse og grusomheder ha轟e t血dagens orden.

En modstandskamp kume ikke mdgas. Ut皿edsheden forte t血

he血ge guer皿akampe mod regeringsmagten. Forst ved droming

Isal)ella‘s fald fra den spanske trone fik befolkn血gen hyalp fra

amerikanske eventyrere′ Og gik t血aben kamp mod de spauske

tropper ved Yara den lO okt. 1868.. Denne kamp fors鍵仕er indt血den

lO feb. 1878, da der blev slu請et血ed mellem ′′capitano-General’’og

op重の重e調s ju鵬a ・



Freden vArede ilcke lange. Ingen holdt sine l誼er og en ny revolution brod ud i 1895..

F鋤st i provinsen Sar脇go fik revolutionsh甜en t血streekkehig tflslu蘭hg ′ Og Ved坤1p

fra U・S.A. Da det ikke gik s各godt i moderlandet′ blev den spa鵬ke administration

tvunget血at forlade oen i 1898.

Talcket v鍵重e amerikansk ledelse og kap虹al blomst重ede eemes handeしindustri og

kommur血ation samt sundhedsv場Sen. Efter脆nden, SOm amerikaneme trak sig

tilbage′ Og Cubaneme selv forsngte at administrere′ blev det igen

調dvendigt at ko血me under administration. Selv op t組vore dage

e重der stadigv鍵k ulmende op重卯′ reVOlution og uro.

Forholdene pa oen Puerto Rico - (Den rige Haun) - var en Sm血e

lettere′ Spanien mistede従n tfl U.S.A i 1898.

Christoffer Columbus opdagede oen 1493 pa sin anden jordom-

sej血g. Han s匂1ede flere gange rundt om een.

Christoffer Columbus kaldte nu oen San Juan Bautista. Forst i

1510 koIoniserede Spallrfen oen. Oprindelig va重det Columbus′

der sku皿e vare gunvemor p各oen′ men han ove血od - euer rettere

solgte - re拍ghedene t孤s血gode ven og kaptdyn Vice鵬e Yanez

Pinzon. gen var en legende′ idet der gik utallige historier

上 �駕 �燭駆寄(翰音A宮R顧 �0川 

一割 I I 音 十 【 堕 
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om guld og rigdom , naVnet Pa従n Varjo ′′Den rige HavIt’’・ gen Var base for utallige

sorovere og kaperfart準r′ desuden vAr Oen tilstra蛇eljg langt veek fra alting, Sa anarki

herskede i stor st血. P血zon var kun gmvem卵i 5 ar. Det markelige var’at han ald重ig

kom t血oen. I 1508 solgte o野a han′ Sine re鵬ghede重血en en tidligere soldater-

kammerat, Ponce de Leon. Ponce de Leon ackom tfl Puerto Rico dret 1510.
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Brev seれdt fra P。er[o P轟ncipe (gren pj漢) tjl Habana (r匂d pjl)・

Frankeret med % Rl. PLATA F. 1857 b賂utakket.

Brevet er skrevet den ll oktobe† 1860′ Sendt sikke巾samme dag anulleret med

b略t ringstempe123 mm. ul鍵Selうg tekst. Ankomststempe置pa bagsjden lⅢe 2-

ringstempel 17/11 mm. med tekst HABANA 18 OCT 60. Brevetha富v鍵でet 7

dage皿de重v句S・・
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Brev sendt fra Santiago de Cuba (glr。n Pil) tjl M紬manillo (rnd pil). Fすankeret

med坊Rl・ PLATA F 1857 ′b輪ogutakke上Brevete丁b細e sk†evetOg

a烏endt den 27 oktober 1861. L甜e 2-ringsstempel 18,5/11,5 mm. med tekst

SANTTAGO DE CUBA - TSLA DE CUBA,



Brev §endt fra Bayamo (gro叩組) t血Manzan糾o (red p血) r出anke宣et med

坊Rl. PLATA F. 1857 b賂utakket.

Brevet er skrevet og sendt samme dag 29junj 1864, StemPlet med 2-

ringstempel軸e 18,5/11,5 mm. ned tekst BAYAMO - ISLA DE CUBA.



brev seれdt fra Bayamo (gron pj書) til Manzan劃o (rnd pjl). franke富et med

坊Rl. PLATA F. 1857 b賂utakket. Am皿eret med ovalt s垂me stempeL

B富evet eすskrevet og af料ndt samme dag 21 jmi 1860 - Aれkomststempel ret

vegt stori 2-富ingstempe1 28/1 8 mm. i bう縄でve(車1dent) med teksten

MANZANILLO 30 ISLA DE CUBA 30.



Brev sendt fra Havana tiI ManzanilIo. F「ankeret med % RI Plata de Fuerte bla

Utakket og uden vandmaBrke. Brevet e「 skrevet og afsendt den 4 januar 1860.

Anu=eret med ovai stje「nestempeI. sidestempel fro atsende「posthuset med et

2-ringsstempeI 23/13 mm sort ”HAVANA 4 ENE 60 nederst en sperne,

B「ev sendt fra Havana tiI Manzan=io. Frankeret med 7‘皇Rl. PIata de Fuerte , bla

Utakket uden vandma9rke, Anulleret med ova請pa副a-rist-Stempe』 SidestempeI

什a afsenderposthus IilIe 2-ringsstempe1 18/1 1 mm. med tekst:

HABANA 12 FEB 63, Og nederst en stjeme.



Brev sendt什a Havana tii San Sebastian i Spanien. StempIet med

2〇両gsstempel samt h釦dstemp-et FRANCO o band i bIa farve.

Pategning overst "po「調Isabei de Catolica a Ia PeninsuIea

伸Stlandet -haivのen, betegneIsen stadigvaBk for Spanien)



Brev sendt fra vilIa ”Veaucuz” Havana, Cuba, 27 decembe「 1823.

Sendt tiI Ba「∞lona Spanien, Stempiet handstempeI ”HAVANA当SO鷹

samt rodt handstempei 3R (reaieS〉 fo「 udbringning"

Brev sendt tii Mad問i Spanien fra Havana Cuba’handstempiet ovaI

35x24 mm‥ Pategning ” p「, Co叶eO No.2-購"



Del af iokaib「evforside sendt fra Santiago de Cuba tii San Antonio.

Stempiet med 2〇両gstempei 38/17mm, i bla med tekst :
l,30 SANTIAGO 30 iSU¥ D CUBA 12ABR 1850”.当賀9mm. b略e「1

reales fo「 udb血gning.

Brev sendt fra Havana 9 februa「 1853 tiI Maく州d Spaれien. Stemplet

med 2一面gsstempeI 27I18 mm. med tekst賀30 HAVANA 30 iSし¥ DE

CUBA lO FEB, 1853 ”. Handstempietyde晒gere i bl釦FRANCO i

band. Pategning ”lsabel de Catolica”



Brevforside sendt fra Guanagay Cuba til Mad軸・ StempIet med

2一面gstempei 38/17 i鵬med tekst病30 GUANAGAY 30 1SLA DE

CUBA 26 eno 1850”. 1% i bl急farve fo「transport pa Cuba.

Lokalbrev sendt fra Havana tiI Matanzas. StempIet med 2血gs-

StemPe=調dt med tekst ”30 HAVANA 30 iSUI DE CUBA 14 AGO

1843. Rodt l-tal fo「 udb血gning, andet脇dt l-tai ved stempei e「

afsm軸ing,



Brev sendt fra Havana Cuba tii BarceIona Spanien. Stemp!et med

2-血gstempeI 22/17 mm. i b略tekst ”30 HAVANA 30 1SLA DE CUBA

8 F曲1854" , StemPIet 5R i bI乱fo「transport pa Cuba, yde噂ere 5 i

b略farve. Pategning nederst ”Isl. De CatoI ca” navn pa skibet de「

S句Iede fra Cuba tiI Spanien i fgl. Skibslister○○



Brevforside sendt fra Havana tii Santiago de Cuba. Stempiet med

2〇両gsstempe1 27/18mm. bla med tekst ”30 HAVANA 30 ISLA DE

CUBA”.

3O va「 Havanas postnumme「. Yderligere handstemplet 20 (2 og O) i

bla farve 12 mm. , belob fo「 udbringning.



Brev sendt med stem巾et DE YNDiAS. Yndias va「 en fa3=es -

betegnelse for geme Cuba Porto RIco og Dansk Vestindien.

StempIet blev hovedsageIigt brugt p窒breve de「 Skuile til Spaれien‥

Brevet e「dateret i仙d indhoid 17 august 1839. 7.R i鵬ldt ,POrtO fo「

t「anspo巾bagside , her overst C. 20 7 i鵬ld farve betalt af modtage「

i Spanien.



B「ev sendt fra Bayamo tii ManzaniIio. F「ankeret med % RI・ Piata de Fuerte 1857

bl負utakket, B「evet er skrevet de= februa「 1 860, anu=e「ct med ovait stjeme-

stempeI,SideslempeI f「a afSenderposthusct i blat 2-「ingsstempei, med tekst:

30 BAYAMO 3O ISUI DE CUBA.

しOka請sendt b「ev franke「et med et haIvve「et 25 cents ma9rke什a 1 871

Pa g田nd af佃m賛rkemangeI blev det tiIladt at haIve「e maerke「ne se

O簡cieI meddelelde plance「ne 37 og 40.



Pos血istorie.一Cuba og Puerto Ricos

f劃es postv鍵Sen havde s虹hovedsaede i

Havana, hvor en generaldirekt伽havde ledelsen.

Der var p各Cuba tre hovedpostkontorer/ i

Metanzas′ i Puerto Pr血Cipe og i Sar-tingo de Cuba.

Her皿horte l`st.′ 2`de og 3`de klasses ′′Carterias’’

og ′′Estafetas′′′ POStkontore重Og b重ewhuse. I aIt

var der 157 postindleveringsste der pa een.

De vi排igste og sto重Ste Var (i alfabetisk orden) :

Alachanes, Bahia Hondo, Baracoa, Batabano,

Bayamo′ Cardenas′ CoIvario′ Chienfuegos′

Gibora, Guanal)aCOa, Guamjay, Guantanamo,

Guinas, Havana, Holguin, Islas de Pino, Jaruco,

Madergo′ Mantua′ Mamn皿o′ Matanzas′

Marial’Neuvitas′ Regla′ Pinar de Rio′ Puentas

Grandes, Puerta de la Guira, Puerto de Pr血Cipe,

Span§k Vestindieus vaben.　　　　San Cristobal, San Antonio, San Juan de los Re -

midos′ Santiago′ SaIha CnlZ; SaI血MaI血del Rosa重io, San Rose de los hagos′ Sariti

Spiritas′ Sagua la Grande′ Trinidad′ V皿a Clars og Vagucal. Som det kan ses′ er alle

navne med tydeligt spansk pr鍵g.

Pa Puerto Rico havde postvasnet et l血le hoveds鍵de i San Juan. Postvasnet var ogs各her

delt op i Carterias og Estafetas. I alt va重der fem hovedpostkontorer og 56 Estafet紙

Hovedpostkoritoreme v紬i SanJuan, Hamacao, Mayaguez, Ponee og Cagras・

Posten blev ikke alle steder bragt ud, man kume hente den pa posthusene. Node

steder , de mere sikre blev posten bragt ud pa hesteryg ′ t孤fods euer med skib langs

kysten. Sene重e i ca. 18アO dajembanen kom, blev det mere almindeHgt at俄posten

bragtregelmeessigt ud.

Indt血1855 blev der klm b則gt Bymvnestempler pa

brevene. Som regel stemplet i den o任iciene rode farve′

men da leveranceme血postv露Sner ikke altid var hvad

den skulle vaere pa den dav貧rende tid blev ogsa brugt

den forhandenv鍵rende farver oftest b賂. Efter 1855, med

frim露重kemes indforsel, ko血der system i stempleme.

De stemple重der kom var uden numre′ men blot som i

moderlandet, al一皿eringsstempler血brug pa m露rkeme.

Stempleme vises p各en sene重e Plance.

Da frimae恵eme blev血dfart , blev det t皿adt private at

s鍵lge m鍵ckeme som et supplement血deres ellers

nomale varesortiment. Disse p重ivate havde飴et

autorisation血salg ′ men havde ilcke an皿erings-

Christoffer Columbuses

V狼m8均01d

StemPler.

Ved血dあrsen af frim鍵rker pa Cuba og pa Puerto Rico i 1855′ trykte postv鍵Snet血e

forskellige m鍵rkev穏rdier. Hver v鍵rdi skulle svare血en s制止g indenlandsk ener

udenlandsk posttakst. Der var stor utilfredshed med postvasnet. Is鍵r med

udbringningen・ Skulle et brev fra Havana t血Madrid kostede det en salv Real. Sku皿e

man sende det fra Hanana t血Matanzas tv鍵rs over oen, kostede det det血dbbbelte af

det skulle med et s露rsk址bud, idet de重ikke fandtes postbude, ktm stafet- habere.

He重af maske navner pa de s血a brevindleveringssteder ′′Estafetas’’・



Ponce de Leon grundlagde byen Caperra syd for selve byen

Puerto Rico. Der gik dog ikke lang tid′あr han selv血yttede t廿

Puerto Rico′ det var jo der " det skete′′・・ En del navneforvirring

Var der′ idet man nu havde tre naⅦe at rette Sig efter, SanJuan

Bautista′ SOm従n hed efter Colmbus′ Puerto Rico og byen

Puerto Rico. For spanieme blev det oen Pue轟o Rico og byen af

Samme naⅧ′ der blev g鍵ldende′ Og Cohabus`s naⅦ gled i

glemmebogen. Der fandtes yde亜gere et naⅧ t且een Puerto Rico ,

naⅦet “Bo血quen〃′ hvflket v紬naⅧet Pa de oprindehige beboere.

Spanieme b調gte forst og fremmest oen og dens naturhavne血at

gemme sig i og paしinden de skulle s印e rigdommene hyem t血

mode血andet. De gemte sig for engelske og franske kaperskめe.
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Frauskmandene provede at erobre een i 1528 uden held′ Og Sir Francis Drde`s flade

angreb byen San Juan Bautista i 1595′ OgSa uden held. Den 5 jur皿598 forsogte Jarlen af

Cmberland′ med held′ efter heftige kanpe at飴herredのmmet Over Oen. Kun i 157

dage kume han holde skansen og matte igen overgive t血spanieme. Adsk皿ge鮎deslag

bolgede frem og tilbage a11e細田Ldredeme igemem. Houandeme forsogte i 1625 med

17 skife og 27oo mand′ men uden held.蛾er et kemPeSlag i 1815′ hvor spanieme

igen forsvarede sig med

held′ besluttede den spanske

regering “EI Co轟es’’at血dlemme

Puerto Rieo som en prov血s’

hvorⅤed den forblev indtfl lgsri _

Velsen i 1897. hden da havde

man totalt udryddet den

OPr血delige befolkning pa oen

“Bo血queme〃 ・ @ens befolkning

bestod nu kun af t血quede ,

SPaniere der ud由Orde hoved -

Parten, Samt importerede shver.
Begge oer ′ Cuba og Puerto Rico,

habende ove重fem血a血undrede.

Landkort der viser at Puerto Rico li既中meⅡem Haiti

(Republik San Dom血go) og Dansk Vestindien.

har ha血en historisk og begive血edsrig historfe

Selv om den korte historiegememgang her ikke er

komplet og ret ti腿1digt udplukket, kan man, Se at SParferenLar forrierat holde pa

Sine koIonier ′ Og Preeget dem b紬e sprogligt

Og kulturelt. Historisk shtter beskI Velsen

her ved 1872. Efter 1872 ga冒POStVasnet,
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Sa]剛men med

adsk皿esen og

losrivelsen t血

Selvstaend士ge

lande , OVe重血

hvert sin admi_

nistrative etat.

Marke fra erindringsse轟en 29 sept. 1930. visende Colu血bus`s amada da han

S匂lede ud血a Portugal i ′’Santa Maria’’for at opdage ′′ Den nye Verden “.



V鍵rdieme pa frim鍵rkeme血Igte n巧e kursen p各mβntenhedeme. I de spanske koIonier

havde man den samme mo鵬som i moderlandet. Montsystemet鍵ndrede sig flere gange

i det 1800 a心血drede′ Og koIonieme ra da ogsa langt v鍵k fra alting, Sa det var her mere

kursv縛rdien, end selve ben鍵Vnelsen af mのutenheden, der v鍵rdisa壮e montene. Der

blev handlet meget med mturalier, ikke bare lokalt’men OgSa Skibsladn血ger blev byt-

tet for skibsladninger og andre句enester. Mのritenhedene der blev brugt, Var組ere

forskemge′ Og mange af dem ove血appede hinanden. Indt批810

hed mのntenhedene octavos′ quartOS′ ma重aVedi

real, dur6s, eS側do og onza. Real hedder ogs各

real de plata fuerte, hvor plata de血erta betyder

rent salv・ Onza er en v鍵gtenhed. Montenhedene

udkom i forske皿ge systemer som f血gende.

血dt血1810 hed det 8 octavos = 4 qua轟os = 34 ma-

ravedi = 1 real (plata de fuerte.) og 16 real =

2 duros = 1 esoudo, Og 8 escudo = 1 onza (v鍵gr)

Omkr血g 1823 faLldt octavos og qua轟os bort.　　　　Afbfldning af m卯tenheden REALES.

I 1838 indforte man at lO decimos = 100 centimos = 1 real. De比e system blevbmgt t血

1864′ hvor man tog den ganle ben鍵Vnelse escudo op igen. Nu var l esoudos =

100 cerut血os. I 1868 indforte man det tredje system med helt nye ben鍵Vnelser. Nu hed

det lO mifesimas = 1 centimos′ Og lOO cerltimos = en PeSetaS. En hel del andre

m飢utenheder som peso, du重O Og reales de veuon de Cast軸息(en kobbemo鵬) blandede

det hele samme叫Sa der pa 6n gang var 3 enheder′ der havde gyldighed′ eSoudo ′

peso og pesetas. Pa frimaerkeme fra紅et 1855 skar man igemem og brugte kun

enhedeme Real de plata血erte, Centimos og pesetas.

Det var ikke蘭ot m鋤tben鍵vnelsen , men OgSa afbfldningen der va重identisk pa fr血lckeme.

Her皿ustre冒et ned m麓rker f章a mOderlandet (Spanien).

H血n鍵ckeme. De血rste Spansk Vestindien frimaerker udkom ifolge dekret fra l. dec -

ember 1854 den l. apr血1855. Dekretet er underskrevet pa Prado paladset 18 dec. af

Droming Isabella II ′ Og hendes udenrigsminister D. Caaudio Anton Luz調iaga.

Det har ikke v鍵ret mu賞」畦t at skaffe en kopi af dokunentet.De重findes en engelsk

oversattelse med 18 artikelpunkter , hvori det nりe gememgas, hvad der sku皿e gβreS

og organiseres. De samlede frim鍵rkeudgaver i hele perioden 1855 t血1873 gjaldt for

bade Cuba og Puerto Rico med ti]虹ggende eer. Fra 1873創c hver o sine egne fr血縛cke重

Og Selvst鍵ndigt postv鍵Sen.

Sam虹ge udgaver var n績如en identiske med de spanske m鍵rker. Maerkeme blev alle

trykt i Spanien. M鍵rkeme blev trykt pa det stats止ge frimarketrykkeri Fabrik National

del Se皿o ( F. N. S.). Tegneren var Don Joes Peers Va血a, Og graV卯en Var Bartoleme

Ca重am血a.



Kopi af et rekonstnleret ark af 2 Reales fra oktober 1855. Ackene var pa st餌rdse ned vor

type A3 papira宣k. Arket var pa・ 170 m禽rker, fordelt pa 17 m霜rker vandret og lO m鍵rker

lodret・ Arket siges at v露re det eneste “hda重k’’, der dcsiste重er.

Pap細くVal紅eten var ret varierende, farveme bl祉gt , guhigt og hvidt , SV血gede meget i

tykkelsen, fra karton tfl tyndt papir. A|.kst捌Telsen v紬vor A3, med 170 m鍵rker, 17

Vandret og lO Iodret. A皿e m鍵rker var utakket血dt組1868 , hvorefter a皿e marker blev

takket 14. G血血iet v紬hvidt, gu叫gt ener bn虹止・ Klimaet gorde det vauskeli軒med

gummiet ligesom pa de Dausk Ves債ndiske oer SしTI-OmaS, St. John og St. Cruz.

Ligesom papirkval紅eten v紬vandm鍵ckeme ikke s鉄血g konstante・ Der blev brugt to

forskemge typer vandm鍵rker, en rad lckker i fo轟u血delse med hinanden og et

rudemのnster ( se皿・ ). Vandm鍵恵ets lのkker kan igen deles op i tre typer,

a・ hele loklcer i forfudelse med hinanden , b. 1ckker虹ge over hinanden , C. lのkker

forsfudt over hinanden. I den n鍵Ⅵ直e r鍵kkefolge er c. det mest alm血delige , medens

type a. og b. er ret $aldne. Vandm鍵rke ruder blev鋤rst taget i b則g Ved udgaveme

血a1856.

Udgivelsesdatoeme er der ikke noget sikkert om. Flere forskere af de kendte gmpper′

der ved紅hundredeskiftet forskede meget i de spansk cubanske frim鍵cker , er uenige,

men genere虹udkom de forste frim鍵cker omkring m可1855. M鍵重keme var % real plata

de血erte i morkeg肋me nuancer′ 1 real plata i lysegrome nuancer og 2 reales plata i

karam血LrOde mancer. Aue disse v鍵rdier va血ykt pa bl組igt papir i血ere nuancer.

Maeckeme burde alle kume plades ligesom de d紬ske RBS- m鍵cker, men de富findes

ingen l貼eratur om dem. Kendetegr- Pa enke鵬e m鍵正則kendes, men der er tvivl om

Placeringen i a血et. I blokke vise重de vandre廿e m鍵rke重i det rekonstruerede ack at de

har en寸時Vn OPS籍tr血g, hvorimod de lodre枕e star lige oven over hinanden. Begge

血atelisteme Friderich og Ha血chau bekr鍵fter, at det er n薦sten um血gt at plade disse

m鍵rker. RudoIph Friderich skIiver i sin afhand血g om m鍵rkeme :

--- Farveme er i mange nuancer, Viser d細igt tryk med mange ridser , Ofte er

Skygge出血eme pa drom血gens hals og ansigt borte,血andre tider har farvestreger og

Ple境er givet et koparret udseende. Der er f匂l i ramme血ieme , bogstaveme血Ides

fo恵rのblede, Og is鍵r bogstavet E i corrEos forekommer med f匂l. Aut i alt et m鍵rke som

det nationale fr血鉄血cetrykkeri i Madrid ikke har v鍵ret heldig med.一〇-

Den 19 november 1855 udkom 2.reales karam王nrod med overtryk Y %. Overtrykket

blev udfort af bogtrykkeren don Jose Toribto de ArazaZra i Havana. De慣e m鍵rke er

Verdens forste nationale provisorie/ove血yks frfmae血e.血tet provisoriem鍵cke har

V鍵ret Sa Omdiskuteret , ikke sa meget ove血ykket, men hvad Yet betydel..



Ved indvielsen af Havana`s nye ultramodeme postkontor i 1955′ m血dedes man

market I|記en ny diskussion. Det blev nu kaldet ′′Y岬′ og r匂rede ved den l坤ghed

hundrede細jul血糊血・ Frirnarket blev ogsa kaldt “Det mystiske mae血e’’og

〃Hvorf()rmaekeで′ ・ I 1855 sk血Ie po轟osatseren reguleres・ Portosatseme sk皿e deles op

i lokalporto ′ der sk皿e daekke Havam og omegn′ Og udenbys porto′ Sant POrtO t血

Spanien. Den 15 november 1855 kom der folgende skrivelse fra Generalpostdirektoratet

i Havane : (oversat i forkortet udgave)

Pa hans excellence Don Jose de la Concha‘s vegne meddeles det herved, at den 19.

November 1855, Pa hendes majestat vo重elskede Dromig IsabeⅡe II ‘s (gud bevare

hende) fadselsdag, V血der i Havana blive opre地et lokalpostkoritorer i byen

Samt naermeSte Omegr.

Disse postkontorer v皿pa faste dage v鍵re紬ne t血gaⅦ for血dbyggeme og fo重

血dels轟vet.

Korrespondancen indenfor et giⅧe Omrede skal frankeres med 1作RI plata

hvilket gives herved. M鍵rkeme kan kあes i de handelshuse′ der ogsa har en brev-

kasse opsat. Portoen er ikke a血angig afbrevets v鍵gt ’et enkelt m鍵rke % RI. plata

er nok. Befordringen v皿ske uauset v鍵gL

De請e bestemmes herved.

Administrator Na重Cisso de Torre Martin.

Bekendtgrrelsen af den nye postforordning fo重VOldte store problemer. Man havde ikke

fr血n鍵rker med deme takst p釦rykt. Da der eks主sterede et rine虹gt lager af 2 Reales

maerket, Sendte man dem血den stede鴫e bogtrykker med besked om at overtrykke

markeme med den ny portosats. Arkene var trykt med 170 m鍵rker , Og det er da ogsa

af den grund, at der er sa mange forskellige overtry広Bogtrykkeren don Jose de To心io

de Arazaza la ilcke血de med sa mange ens % kliehe重・ Med overtrykket kom der ogsa et

Y foran % ′ hvem der bestemte det vides ikke. De重Star ikke noget om det i nogen bnger.

Y overtrykkt gives der mange forkkringer om , :

Grmden kume v鍵re′ at man i spa鵬k stavem紬e brugte I og Y i血鍵ng, ligesom V og B

bmges i flaeng (Havana, Hal,ana,) kume Y betyde Isabe皿, Og det var pa hendes fadsels-

dag lokalportoen og byposten blev op重e龍et・

F血atelisten Sen A. F. Duro siger′ at udenlandske breve pa postkorLtOret i Havana blev

frarke重et for udbringr‘血gen lokalt′ Og belめet skulle inkasseres hos modtageren′ Og da

′′og’’hedder “Y’’pa spansk sku11e frim鍵rket have to v鍵rdier , 2 Reales og (Y) % Rl.

(Forklaring ikke korrekt, men det er rigtigt med de to m鍵rker.)

.◆



F血telisten Sen. Andreini siger at Y betyder Ynterior′ SOm Pa SPanSk overs鍵此es til

ordet indenlands.

Fflatelisten H重. E. Gain加rg fo劇arer: Y brtyder ′′og′′ ・ Det betegner et t皿aeg som

skulle betale postbuddets l孤Disse havde altid絡et betaling hos b重eVmOdtageren. Et

system som var galdende pa Puerto Rico he舶em血een kom under adm血istration

af USA. Det almindelige et postbud fik var l centavo p重・ brev. Forretr血ger og

handelshuse betalte postbudene manedlig efter overenskomst. Pa Cuba blev

postbudene′ da frimarkeme med overtr]枇et kom′ anSat

pa fast gage. Brevmodtageren skune iIcke betale ham′-

derfor t皿鍵gget % RT som sammen med den faLstanSatte

porto talcsi耽RI. blev i alt t租% Real plata.

Fflatelisten RudoIph Friderich′ fomand for Cuba- gruPPen

i Be亜n, forklarer, i s虹festskrift ved k山bbens jul血糊血i

1898 at Y dengang ( i 1855) var den almindelige beteg-

nelse for monten ′′Real plata de Fuerte’’・

Fhatelisten Abraham Od卑en, Norge skrive重i en artikel om

Y-maerket at der血des et cl心ansk udtryk′ SOm ikke beny龍es

i Spanien′ Og hvis brtydn血g er usilcker. Det benyttes pa

addre dekreter og dokunerite重′ f.eks. i datoen hvor de重Skri-

ves 〃Habana y Enero 6 - 1856′′・ Det ben岬es ogsa foran tal

Kopi af Yl/4 market med

omvendt l‘tal.

Eller enhedsbetegnelser′ men血gen kan give en sikker forkla血g. Og om bogstavet Y

siges det at denne vokal kaldtes ′・ pythagoreeisk’′′ fordi filosoffen Pytagoras‘s disc坤

at Y var memeskets血Fo血laring読dst重egen Var bamdommen’de to grene betegnes

som dyden og lastens veje.一Som man ser′ er der et utal af forkla血ger. -

a.　　　　　vm. b.　　　　　Vm. c.　　　　　　Vm. mder.

slynger: a. Slynger i fothdelse md h血anden′ b. slynger hakker lige over hinanden

d. l。kk。. fors血dt for hinanden. Type a. og b. meget車vdre. - Vandmarke ’’ruder’’forst taget i bmg 1856・

M鍵血et blev et af de mest fo轟e血kede血imarker lige omkring杜hundredesk迫et. De

eegte meecker kendes bedst pa vandmgerket i de o血ginale m鍵rke. - (se plancen

′′Founier” forfalskningeme.) -

Y % m鍵rket er mest a血indelig pa 2 Reales fra 1857. Der findes tI.e tyPer. Det smane Y

er det a血indeligste, det brede er可車dnere. Broks億egen blev trykt med bogstavet ′′r’

og forekommer omvendt en gang i acket i et par af trykkene. Omvendt ltal i brcken

forekommer og封調en gang i a血t i et par af trykkene. Ove血ykket blev tykt i

400.000 stk. hvoraf de血este blev brugt postalt. En hel del dog kめt of蝕atelister. Et皿e

rest- OPlag blev makuleret med en fed bl鍵kstreg. Der var i 1855 den 15 og 17 november

200.関o m鍵cker. Og i marts 1858 fra januar血marts 90.010 meecker’Og i juni sanme壷

9990 stk. - 100.Oro i 1858. I ja皿ar 1860 yde亜gere lOO.Oco. I sommeren 1862 fik man

endelig et m鍵恵e med vardien %剛Plata.



I 1862 fik man nye % Real frim鍵rker′ SOm afloste overtryksm鍵rkeme Y %. Disse

m鍵rke重Var SO轟e utakket og tegnet af don Jose Varela, m鍵rkeme blev trykt i Mad重id.

M鍵でkeme 1855 og 1857 der nu havde varet ib則g i 7乳y blev frajanuar 1864 gjort

ugyl‘虹ge・ Restoplaget blev mak血eret′ Og forsendelser efter den tid er ukendte.

Udgavene, der udkom januar 1864, Va重: % Rea十gro里庵Iyserodt papir, 1 Real bla pa

laksefarvet papir, 2 Real rod pa violetrosa papir ′ Og % Real sort pa gulbrunt papir. A皿e

farver op papirfarver er i nuamer. Bogtryk ,med tykt fa重Vehag og tyndt papir, tegnet Og

trykt som udgavene fra 1855 og 1857. Der kom血gen m鍵rker i 1865.

I januar 1866 kom der nye maerke重med sa劇me tegning som i 1864, men nu Pa hvidt

papir. 1866 m鍵rkeme働くOgSa den nye m例ndenhed 〃ce血mos 1866 ′′ patrykt.

M鍵rkeme skulle s組edes kun b則geS i 1866. De重udkom 5 c・mOS gr叫10 c.mos b略og

matb略′ 20 c.mos gron og 40 c.mos rosa′ alle markeme uta]ckede.

壁]
Nove血ber 1866 slap 5 c.mos markeme op′ Og man Og重eStbeholdn血gen

af % Real plata Fuerte fra 1864 ′ Og OVertrykte dem med 66. De境e blev

beny壮et aret ud. Maerkeme er ret軸eldne bade brugte og ubrugte.

- Ijanuar 1867 kom fr血鍵rkeme 1867 i stedet for 1866. Det var den

Samme tegn血g som i 1866 ′ men nu blev m鍵rkeme for forste gang

takket. M鍵rkeme blev takket 14.

-- I januar 1868 kom den eneste udgave, der er specie庇血koIonieme i

Vest Indien og for Femando Poo. ( Fem孤do Poo働くS競forste frimarke

i september 1868). Fr血n鍵rket har Droming Isal,ena‘s b血Iede i en cirkel,

og i en ramme over star der ′′ultramar,′・ I rammen nederst v紺di og

arstal. Bogstaveme C. O・ R. R. i de血e ltjrmer betyder correos.

Tegn血gen er udfort af grav卯en Sen. Eugenio Julia.

M鍵重keme var takket 14 og farveme er de samme som 1866 og 1867 udgaveme. 1868

udgaveme har punktum efter arstanet′ medens 1869 ikke har. Maerkeme vAr 5 ceut

皿a′ 10 cent bra’20 ceut gron og 40 cent rosa. 10 cent og 20 cent findes halverede ′ bmgt

SOm henholdsvis 5 og lO cent. Halveringen skete p伊. af frim露rkemangel. 5 ceut‘s

m鍵rket var t血1okalpost′ Og VAr i to farvenuancer′ 1皿a og lys皿a.

I januar 1869 kom de nye udgaver. Samme tegIl血ger men med forandret arstal samt nu

en streg mellem veerd蛇田et og cerut. Ogsa disse maerke重blev det t皿adt at halvere pa

grund af frim鍵rkemangel. 1869 udgaveme var a烏edt fra Spanien efteraret 1868.

Drom血g Isabe皿a II al,dicerede i oktober 1868. S組edes blev de nye frim鍵rker med

hendes potrat blev taget i brug tre m組eder efter hendes abdfkation. Droming Isal,e皿a,

der i 1846 havde giftet sig med sin fa請er FraI-Cisco d‘Assisi,

blev a烏at ved en revolu龍on′ Og OVergaV magten t血sin sbn

Alfonso. Alfo購o levede en skygget皿v鍵relse og var naemest

en marionet i den midlertidige regering. Rege重心gen bes山t-

tede at da det vAr for serit at lave og sende nye m鍵rker ′ at

OVerstemPle eksisterende m鍵cker med “HABILITADQ

POR LA NATION ’’. Det由alt bade i Spanien og ikoIonieme.

De請e meddeltes i en skriveke t孤poststyret i Havana fra

den 26 oktober 1868. Santidigt med der blev a烏endt 34 stempler t血C心ba og 13

stempler働Puerto Rico med ordene. Stemplene var forst i Havam i december.

"HABILITADO pR LA - ′ノーStemPleme blev n鍵Sten ikke b調gt POSta止Capitano

General Lersundi ′ V紬POStmeSter Og meget kongeligs血det′ bibeholdt de gamle

POS健tempねで・



Poststempler. - (Afb皿edet her pa plancen i ca. % st卿relse)・

Poststemple重i Spansk Vestindien findes der en hel del al men pa

grund af k血naet er de svare at finde i en god kⅥ血tet. Klimaet

由Orde af farveme og stempelpudeme t桝rede血d. Mange gange fik

frim鍵rket euer brevet blot en b鍵Ikstregsam皿ering. Allerede i ca.

1840飽くde血este st鋤re byer sit eget bynavusstempeしsom f. eks. pa

planee 2. stemplet DE YNDRA§ i red faIve. Navnet betyder en

dagsrejse, Og byen略ca・ 25 km. fra Havana. Ca. 1848 kom der nye

stempler‘t孤de storre byer samtidig med′ at POStkontoreme fik et

m血mer. Stempel調. 1・ Og Stempel n].. 2. blev taget ibrug to ar

senere og血一des i flere variationer. Fra 1855蝕rde fleste poststeder

uanset storrelse, Og efter no♂e sammenlaegn血ger af postomr細er

stempel nr. 3. Nummeret i O er postkontorets nummer, Og SOm det

sees har Havana nr.1.・ Stempler findtse i tre storrelse重med en

diameter pa 21′ 25 ′ 27 og 34 m皿meter. Stempe脆rveren var sort og

bra. 25 mm. Stemplet der blev indfart ca・ 1860

blev kun benyttet pa no♂e飴hovedkoutorer , men

er ret alm血del屯r 27 mm. stemplet blev kun brugt i

kort tid efter 1867 pa nogle飴kontorer. 34 mm.

stemplet blev taget i b則g fo幡t i 1876. hd血da

b則排e man tidlige重e StemPle重1idt i組ang・

Stempel nr. 4・ Som hovedkoutoret b調gte i b賂grβn

eller sort farve. Det er det a止nindeligste stempel af

de stumme stempler. Efte血anden som stempleme

blev slidte gik man over t血de stumme stempler.

Alle de m血dre poststeder havde intet stempel i

lang tid og brugte alm. bl鍵kstregsanullering.

Efte血anden fik de hvert sit stlmme stemPel som

her afb皿edet fra nr. 5. t組nr. 16.. Farveme var al債d

So轟,

Stempel nr. 7. er der止dt diskussion om・ Det siges

at det er et hand]avet korkstempeしog er b則gt et

ukendt sted. Farven sort, men enkelte eksemplarer

i mdt kendes.

Stempel m. 17. er bmgt t血anbefalet post. Deme

StemPeltype blev kun brugt i Havana. Andre

POStkontorer havde e重StemPel med CERTIFICADO

indrammet i en rektangel.

Der blev ikke bmgt specieue bypostste血pel i

Havana.

En hel del der stempler lignede det amerikanske

nunmerstempel blev bmgt i de byer, der havde et

engelsk konsulat. Stemplet k調me have nunmeret

bade pa langs med stregene og vinkehet pa

Stregeme. Nunrene i de engelske stempler

beg)mdte pa C心ba med C. f. eks. var C.58.

Havana′ Og Pa Puerto Rico beg)mdte m血meret

medF. F. 83. enl遭leby ARROYO , menenvigtig

havn , byen Ponce havde則皿meret F.88.
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Den l. Febmar 1870 udkom nye frim縛rker tegnet af gravoren Eugenio Julja. Tegningen

er et allegorisk kvindehoved med en maurisk krone med sqeme over. Gravorens

fo血ogstave重E. J. findes under hovedet. @verst et band med indskriften CORREOS.

珊markeme er trykt pa hvidt papir , takket 14. Årsta皿et 1870 star ved siden af

V鍵rdite皿et. Bunden i rammen med Correos havde oprindelig krydsede linie重′ men de er

for det meste meget utydelige.

5 cs. b略, 10 cs. gr朗n, 2o cs. bmn og40 cs・ rOSa. - 5cs bla var kun血byposten iHavana.

10 og 20 cs.血Ides halveret. En ndskrivelse fra Generalposrdirekto重atet fra den 5 maj

1870 fortyde重bmgen af halverede frim鍵rker. Da der ikke rigtig var brug for disse

m鍵rker og mangel pa lavere v鍵rdier′ blev lO og 20 cs.trukket tilbage. M鍵rkeme blev

taget i bmg i to senere periode重・ 10 cs. blev ge重thgt omkring den 21. november 1873,

Og 20 cs. blev genbrugt omkring den 20. juni 1874.

Frim鍵rker fra Spanien magen t組de Cuban丸e m鍵最er fra 1870,

blot ned overskI宙ten COMUNICACIONFS og v鍵rdi盆n心血g.

Den l. Febmar 1871 udkom s壷nye frim鍵rker. Igen e重det Sen. Eugenio J血a, der har

tegnet dem′ Og det samme m露rkedesign udkom i Spanien. M鍵rket e重et b皿ede af en

allergorisk figur i Spanien. En siddende kvinde med en oliegren i hojre h組d og venstre

hand hvifende pa det spanske vibeuskyld. I ove鳩te ramme bogstaveme ULTRAMAR

1871.

Grav卯ens foHuogstaver , E・ J. i m鍵ckets SV hjome. Trykt pa hvidt papir,血gen

Vandm鍵Tke, takket 14. Det har ikke veeret m血igt at絡oplyst arkstorrelsen pa market.

De nye v鍵rdier var med den nye mのr鷹enheder centimos og pesetas. 12 c.de Peseta

Var i li11a farve′ 25 c.de Peseta kom i uItramarin′ 50 c. de Peseta i grm og l Peseta ib調m

farve. Alle fa重ver kur田e vAriere en sm血e. 25c. de Peseta og 50 c・ de Peseta blev血trods

fo血ud鮎ttigt bmgt halveret. Pa grund af uro i Spanien udkom ingen m鍵rker i 1872,

Sa bmgen af 1871 m鍵rket blev fo重1anget med l缶
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