ed Tove Jørgensen, Vivi Jensen og Poul Dedenroth-atur eller henvendelser til Nationalmuseet, Kunstin:t und Gewerbe i Hamburg har bragt et svar nærmere.
øbstaden Kolding. København 1848, s. 58 f. - Gen::ob Sørensen Ørsted, rektor ved Kolding Latinskole
en Bakke, sognepræst ved Skt. Nikolaj kirke i 1748-ift af kirkens indskrifter. På enkelte ortografiske fore. Begge optegnelser findes i fotokopi i sognepræstens
5. marts og 1588, 25. december.
øbstaden Kolding. København 1848, s. 59 - Kancelkke omtalt i kilderne, men kongen vides at have haft
Jejle.
-, s. 878 (Hyllested 1555) og s. 886 (Venslev, \578).
ærke.
"s.957.

Kolding bypost 1887-1900
Af Kristian Ørkild

Ved postvæsenets oprettelse i 1624 blev det ved lov bestemt, at den
kongelige post skulle have eneret på al postbesørgeIse. Posten skulle
bringes fra "eet sted til et andet". Dette blev udlagt: fra by til by.
Ved frimærkets indførsel i Danmark 1851 skete der ingen ændring i
denne opfattelse. Men da man dengang kun bragte post ud en gang om
dagen, fandt nogle privatpersoner og firmaer anledning til at starte en
privat, lokal omdeling af post. Den første privatpost blev oprettet omkring 1866. Fra det officielle postvæsens side blev der ikke umiddelbart skredet ind mod denne privatpost. Den blev nærmest betragtet
som en aflastning. Oprettelse af privatpost eller bypost betød i første
omgang en hurtigere udbringning af lokale breve.
Men postvæsenets indstilling skiftede. Fra 1888 begyndte postvæsenet at gøre sin eneret gældende, og byposterne lukkedes efterhånden.
Ved lukningen blev der som regel udbetalt postindehaveren en erstatning på 100 kr. pr. postkasse, der var ophængt ved en optælling i 1888.
Danmarks bypostperiode strækker sig over ca. 50 år, fra 1866 til
1916; Holte 1866-1872, næsten alle andre byer 1884-1916. Holte var
en af de første byer, der fik bypost. Senere fulgte Ålborg, Århus, Fredericia, Kolding, København, Odense, Randers, Svendborg, Vejle og
Viborg.
Byposten havde sine egne frimærker, der var forskellige fra by til by.
I Fredericia var motivet landsoldaten, i Randers Niels Ebbesen, i Viborg var det domkirken. Kolding havde også sit motiv, der naturligvis
var Koldinghus slotsruin. Disse private udgivne frimærker efterlignede
på alle måder de officielle frimærker. De var gummierede og takkede.
Den eneste forskel fra de officielle mærker var, at de manglede nationalitetsangivelsen Danmark. Mærkerne var lokal betaling for udbringningen. Portoen var normalt en øre billigere end postvæsenets.
Noget lukrativt foretagende blev byposterne ikke. Ingen steder var
der tale om store indtjeninger. Der var snarere tale om slid og slæb
med udbringning af breve 5-10 gange om dagen. De fleste bypostfor57

Kolding bypost

Stifteren af Kolding bypost var Isak Frederik
lidt, der kendes om Holmstrup eller i det t
post. Ifølge "Klassifikation af Skatteydere
blandt bybudene, havde han bopæl og postk
efterlevende slægtninge er det lykkedes at fninger, men ingen af postal interesse. Isak Fr
get korrekt, yderst fåmælt, en statelig herre
Selve etableringen af Kolding bypost fa:
1887. I en annonce indrykket i Kolding Ablot bypost, men også almindelig udbringn:
1888 blev det forbudt at etablere eller udvidpostforetagender. Samtidig blev der foretag:
rende bypostkasser og deres placering. Kok
sen indsendte den 3. oktober 1888 listen ()I
postkasser, ialt 12 stk. De var placerede sål.
2 brevkasser i Losbygade (Låsbygade )
1 do i Losbybakke (Låsbybanke )
1 do i Torvet (Akseltorvet)
1 do i Høffdingsgade (Jernbanegade)
1 do i Sønder- Klostergade (Klostergade )
1 do i Helligkorsgade
1 do i Østergade
1 do i Vestergade
2 do i Søndergade
1 do på Seestvej (Tøndervej).

Kolding i 1890'erne, set fra den katolske
kirkes tårn. 1forgrunden Seestvej, nu Tendervej. (Foto i Museet på Koldinghus}
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retninger havde da også supplerende indtægter ved budkørsel, udbringning af varer og ved telefonservice.
Byposten havde i alle byer egne postkasser, der skulle være af en anden farve end postvæsenets. Farven var i næsten alle byer gul, dog var
der en overgang blå bypostkasser i Viborg. Desværre er ingen af disse
bypostkasser tilsyneladende bevarede, alle blev de taget ned, når byposten lukkede.

Den 11. februar 1890 ansøgte bypost Hoh
postbud. Hans ansøgning begrundedes me
postbestyrelsen bad postmester c.c. Olsen
ding bypost, idet der jo også kunne komm
spørgsmål i betragtning. Holmstrup tilbød Cl
tagende mod "rimelig godtgørelse til indløs
ker samt hvad kasser og lignende. har koste
Postmester Olsen sendte sin beskrivelse ti
sen den 25. februar. Det hed heri blandt ae
"Andragende, der i 1887 kom her til b)i
etablerede en bypostforretning, som
uden fast assistance har drevet ved side.

supplerende indtægter ved budkørsel, ud=elefonservice.
;er egne postkasser, der skulle være af en an- .
s. Farven var i næsten alle byer gul, dog var
Ikasser i Viborg. Desværre er ingen af disse
le bevarede, alle blev de taget ned, når by-

Kolding bypost
Stifteren af Kolding bypost var Isak Frederik Holmstrup. Det er yderst
lidt, der kendes om Holmstrup eller i det hele taget om Kolding bypost. Ifølge "Klassifikation af Skatteydere 1895", hvor han opføres
blandt bybudene, havde han bopæl og postkontor i Langelinie 13. Fra
efterlevende slægtninge er det lykkedes at få enkelte pesonlige oplysninger, men ingen af postal interesse. Isak Frederik Holmstrup var meget korrekt, yderst fåmælt, en statelig herre fortælles det i familien.
Selve etableringen af Kolding bypost fandt sted den 31. oktober
1887. I en annonce indrykket i Kolding Avis tilbød Holmstrup ikke
blot bypost, men også almindelig udbringning af varer og budkørsel.
1888 blev det forbudt at etablere eller udvide allerede eksisterende bypostforetagender. Samtidig blev der foretaget en optælling af eksisterende bypostkasser og deres placering. Koldings postmester c.c. Olsen indsendte den 3. oktober 1888 listen over de koldingensiske bypostkasser, ialt 12 stk. De var placerede således:

2 brevkasser i Losbygade (Låsbygade )
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
1 do
2 do
1 do

i Losbybakke (Låsbybanke)
i Torvet (Akseltorvet)
i Høffdingsgade (Jernbanegade)
i Sønder- Klostergade (Klostergade )
i Helligkorsgade
i Østergade
i Vestergade
i Søndergade
på Seestvej (Tøndervej).

Den 11. februar 1890 ansøgte bypost Holmstrup om ansættelse som
postbud. Hans ansøgning begrundedes med vanskelige tider. Overpostbestyrelsen bad postmester c.c. Olsen om en beskrivelse af Kolding bypost, idet der jo også kunne komme et eventuelt erstatningsspørgsmål i betragtning. Holmstrup tilbød at nedlægge sit bypostforetagende mod "rimelig godtgørelse til indløsning af udgående frimærker samt hvad kasser og lignende. har kostet mig at anskaffe".
Postmester Olsen sendte sin beskrivelse tilbage til Overpostbestyrelsen den 25. februar. Det hed heri blandt andet:
"Andragende, der i 1887 kom her til byen og i efteråret samme år
etablerede en bypostforretning, som han, såvidt mig bekendt,
uden fast assistance har drevet ved siden af at gøre tjeneste som le-

Bybud I.F Holmstrup. (Foto iprivateje)

J\o[~ino Jlgpon
•.nb ••fales Publikum t il Besørgelse af
indenbys Breve til en Taxt af 3 Øre for
almindelige Breve.
Pakker og Kasser
hentes i Hjemmet og liringes overalt i
Byen billigt,naar ufrankeret Billet derom
nedlægge! i de rundt i Byen ophængte
gule Kasser, 60m tømæ es 5 Gange daglig. Regninger og Cirkulærer i større
Antal b68ørge. billigt elter
Akkord.
Frimærker taaes hOB de fleste Handlende.
Ærbødigst
J. Fr. HolmstrulI,
Bypost.

Annonce i Kolding Avis den 31. oktober
1887.
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Der eksisterer tilsyneladende endog ikke et
fotografi af en bypostkasse. Den her viste
postkasse er det offentlige postvæsens kasse på hjørnet af Søndergade og Helligkorsgade. (Foto i Museet på Koldinghus)
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jetjener, er mig forøvrigt personligt ubekendt, han har ingensinde
henvendt sig til mig om beskæftigelse ved postvæsenet, og jeg har
aldrig talt med ham. Skønt jeg således ikke personligt har haft lejlighed til at danne mig nogen begrundet mening om hans kvalifikationer til postbudtjeneste, kan jeg dog efter de indhentede oplysninger ikke ubetinget anbefale ham til ansættelse i postvæsenets tjeneste, ligesom jeg heller ikke ville være tilbøjelig til at betragte hans hidtidige virksomhed som privat postbesørger som en
særlig anbefaling for ham ... (postmesteren ind prikker selv to
tomme linier i sin indberetning) ... Efter den anledning, andragerens betingede tilbud om afståelse af bypostforretningen her i byen giver, skal jeg derfor tillade mig at udtale, at denne private
postbesørgelse efter mit skøn ikke har nogen stor betydning og ikke ville tilstrækkeligt begrunde noget offer fra postvæsenets side
for at blive konkurrencen kvit, i hvilken henseende det må erindres, at en stor del af denne lokale korrespondance, der nu besørges
af den private bypost, når denne opløses, også fremdeles vil blive
besørget udenom postvæsenet".
Som det ses var det en noget farvet beskrivelse Holmstrup og hans
foretagende fik. Bypost Holmstrup blev da heller ikke ansat som postbud.
I oktober 1894 erfarede Holmstrup, at der i andre byer taltes om at
nedlægge byposten mod at der ydedes erstatning derfor. Holmstrup
må have haft på fornemmelsen, at postmester Olsen ikke var hans
mand, og han skrev derfor direkte til Generaldirektoratet om nedlæggelse og eventuel erstatning. Hans skrivelse af 29. oktober 1894 var
yderst korrekt og upåklagelig:
"Jeg anlagde i 1886 en bypostforretning her i Kolding bestående
af 12 postkasser med tilhørende frimærker. Jeg agter nu at afhænde nævnte forretning og tillader mig derfor at forespørge om Generaldirektoratet for postvæsenet vil give et honorar for at nedlægge nævnte forretning i lighed med, hvad jeg har erfaret der er
betalt i andre byer, nemlig 100 kr. pr. kasse. Jeg er villig til at nedtage kasserne og inddrage de af mig udgivne frimærker her i byen".
Ansøgningen blev taget op til overvejelse, og overbestyrelsen for
postvæsenet bad - desværre for Holmstrup - igen postmester c.c.
Olsen om en udtalelse. Postmesterens skrivelse om Kolding bypost er
til trods for den farvede mening interessant læsning:
"I anledning af ... skrivelse fra bypostejer LF. Holmstrup, hvori

denne tilbyder mod et vederlag på 12Dham i de sidste 8 år her drevne bypos:
undladet at oplyse følgende:
Den nævnte forretning der drives af Hol
erhverv, navnlig som lejetjener, ved hjæ
et ydre apparat af 12 brevkasser, der op
gange, senere 4 gange om dagen, nyd
bringe i erfaring, ikke nogen særlig tillid
de her i byen i henseende til påpasseligh
og brevenes udbringning, og da den alrn
besørgelse indenfor samme grænser se:
strikt er 3 øre og således kun 1 øre billige
for lokalbreve, har jeg ikke indtryk af, akurrence for postvæsenet har haft stor
utvivlsomt, at denne snarere har været
satte.
Da postvæsenets bestræbelser jo imidles
at blive de bestående private bypostforre
gen her, om det lykkedes Holmstrup at f

.

/

igt personligt ubekendt, han har ingensinde
11 beskæftigelse ved postvæsenet, ogjeg har
:kønt jeg således ikke personligt har haft lejs nogen begrundet mening om hans kvalifieneste, kan jeg dog efter de indhentede op~et anbefale ham til ansættelse i postvæsejeg heller ikke ville være tilbøjelig til at be-irksomhed som privat postbesørger som en
ham ... (postmesteren indprikker selv to
::Jeretning) ... Efter den anledning, andrageom afståelse af bypostforretningen her i by-tor tillade mig at udtale, at denne private
lit skøn ikke har nogen stor betydning og ikbegrunde noget offer fra postvæsenets side
.cen kvit, i hvilken henseende det må erindnne lokale korrespondance, der nu besørges
når denne opløses, også fremdeles vil blive
rtvæsenet".
noget farvet beskrivelse Holmstrup og hans
olmstrup blev da heller ikke ansat som post-

denne tilbyder mod et vederlag på 1200 kr. at nedlægge den af
ham i de sidste 8 år her drevne bypostforretning, skal jeg ikke
undladet at oplyse følgende:
Den nævnte forretning der drives af Holmstrup ved siden af andet
erhverv, navnlig som lejetjener, ved hjælp af l a 2 drenge og med
et ydre apparat af 12 brevkasser, der oprindelig har været tømt 5
gange, senere 4 gange om dagen, nyder, såvidt jeg har kunnet
bringe i erfaring, ikke nogen særlig tillid hos de forretningsdrivende her i byen i henseende til påpasselighed ved kassemes tømning
og brevenes udbringning, og da den almindelige takst for et brevs
besørgelse indenfor samme grænser som postkontorets lokaldistrikt er 3 øre og således kun l øre billigere end postvæsenets takst
for lokalbreve, har jeg ikke indtryk af, at den derved påførte konkurrence for postvæsenet har haft stor betydning, ligesom det er
utvivlsomt, at denne snarere har været i aftagende end det modsatte.
Da postvæsenets bestræbelser jo imidlertid går ud på efterhånden
at blive de bestående private bypostforretninger kvit, og forretningen her, om det lykkedes Holmstrup at få den afhændet til en drif-

Holmstrup, at der i andre byer taltes om at
at der ydedes erstatning derfor. Holmstrup
:nelsen, at postmester Olsen ikke var hans
- direkte til Generaldirektoratet om nedlægaig, Hans skrivelse af 29. oktober 1894 var
ælig:

en bypostforretning her i Kolding bestående
tilhørende frimærker. Jeg agter nu at afhænog tillader mig derfor at forespørge om Ge::postvæsenet vil give et honorar for at ned.ing i lighed med, hvad jeg har erfaret der er
-mlig 100 kr. pr. kasse. Jeg er villig til at nedJrage de af mig udgivne frimærker her i by-

-t op til overvejelse, og overbestyrelsen for
erre for Holmstrup - igen postmester C.C.
ostmesterens skrivelse om Kolding bypost er
nening interessant læsning:
riveise fra bypostejer LF. Holmstrup, hvori

Søndergade set fra Rendebanen 1892. Byen er smykket i anledning af kong Christian IX og dronning Louises guldbryllup
den 26. maj. (Foto i Musset på Koldinghus)
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Cand.polit. Carl Chr. Olsen, postmester i
Kolding 1887-1920. (Foto i Museet på
Koldinghus}

tigere mand, kunne berede postvæsenet en betydelig skarpere
konkurrence, tror jeg dog at burde tilråde, at man benytter den
gunstige lejlighed, der nu tilbyder sig, til at erholde den nedlagt.
Med hensyn til varelagerets størrelse skal jeg bemærke, at det ikke
er mig bekendt, hvorvidt der, som Holmstrup synes at gå ud fra, i
Generaldirektoratet følges en vis norm, baseret på antallet af de
anbragte kasser. Jeg har derfor bestræbt mig for ved henvendelse
til Holmstrup selv i den henseende og hans oplysninger, der ganske vist ikke kunne kontrolleres, går ud på, at hans udgifter ved
forretningens etablering i sin tid har andraget ca. 300 kr., at han i
de forløbne 8 år ialt vil have afhændet ca. 115.000 stk. 3 øres
mærker, og at hans udgifter til budhjælp udgøre 50 kr. årligt.
Han angiver at have haft en indtægt af ca. 400 kr. årligt af sin virksomhed som bud, men heri er indbefattet de kontante godtgørelser, han har modtaget for efter særlig akkord med handlende og
andre at udbringe et større antal regninger, reklamesedler og lign.,
en virksomhed som det er hans mening at vedblive med, såfremt
han bliver boende her i byen, og som vistnok har haft et ligeså
stort omfang, som den egentlige bypostforretning.
Jeg skal derfor henstille til Generaldirektoratet, hvorvidt samme
måtte finde det af Holmstrup forlangte vederlag af 1200 kr. passende, men dog tilføje, at han efter min mening også ville kunne
være tjent med en godtgørelse af 1000 kr,".
Til trods for postmesterens anbefaling, at postvæsenet skulle købe
forretningen, skønnede man i direktoratet, at der ikke kunne blive tale
om inddragelse af bypostvirksomheden i Kolding. Sagen blev henlagt
den 24. april 1894.
Bypost Holmstrup lod sig dog ikke slå ud, men fortsatte sin virksomhed helt frem til århundredskiftet. Han fik ingen erstatning ved lukningen, og ophørte den 30. april 1900. I aviserne indrykkedes ingen lukkeannonce. Byposten som brugsnavn blev dog bevaret noget længere.
Bl.a. findes i Kolding Vejviser 1904 en lille notits, hvori der står: "Til
flutometerfabrikken og Olympia besørges breve med byposten".
Kolding bypost-frimærker
"Frimærker faaes hos de fleste Handlende" stod der i Holmstrups åbningsannonce. Det drejede sig i første omgang om to emissioner. De
var litografiske tryk, og motiverne var henholdsvis Koldings byvåben
og Koldinghus slotsruin. Mærket med byvåbenet var et accordmærke

I,
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lydende på 2 øre. Mærket med Koldinghus •
lydende 3 øre. Begge mærker var brune i te
Det er usikkert, hvem der har trykt mærken:
dem. Men meget taler for, at det var det kers
hausen, der var ophav til mærkerne. Litogr
som Holmstrup bopæl i Langelinie. Trykker
ket vil sige hjørnet af Langelinie. Man kan f
har bragt varer ud for trykkeriet og derved k
re trykte Neuhausen et mærke for byposte
hausens navn i marginalen.
Den 16. juli 1888 udkom et nyt mærke. l\.
på det efterfølgende er det samme, Kolding
1888 er nok det mest interessante. Dets påly
eller rød og grøn. Det grønne mærke syne,
tryk. I hvert fald ses det aldrig at være kor::
kun i et meget lille antal. De grønne mærke=
makulatur eller prøvetryk, enten med flere l
på bagsiden. Stabslæge M. Brun Petersen c:
af et grønt ugummieret ark findes påtegning:
af røde og 14 Makulature, og at det ikke viddobbeltark. Det kan dog heraf fastslås, at cl
trykt i et meget lille oplag. Det kan desuden
ner, de røde og de grønne, er trykt med sar
indeholder de samme fejl/varianter.
"Tr," må betyde tryk, og arkstørrelsen på
som et dobbeltark. Eksempelvis findes der ti
den findes også på nr. 90; en fejl på nr. 27 fi:
ket. Holmstrup fik disse mærker trykt hos.
slew & Co. i København, hvilket ses påtry
arkene. Dette har sikkert ikke bekommet 1=
I 1889 kom det femte mærke, igen mecL
motiv, men nu med lodret skraveret baggr
Dette mærke var trykt hos J.e. Neuhause;
nederst i margin. Det har ikke været mulig:
ninger om dette mærke.
Til annullering af bypostmærkerne er de
deligt gummistempel med lilla eller blålig st
skiftede: dels en dobbelt oval ramme med
bypost vandret, dels det samme uden ramm,
med navnet Holmstrup, dels i gotisk skrift, -

oerede postvæsenet en betydelig skarpere
dog at burde tilråde, at man benytter den
- nu tilbyder sig, til at erholde den nedlagt.
gerets størrelse skal jeg bemærke, at det ikke
-idt der, som Holmstrup synes at gå ud fra, i
ølges en vis norm, baseret på antallet af de
.ar derfor bestræbt mig for ved henvendelse
en henseende og hans oplysninger, der ganontrolleres, går ud på, at hans udgifter ved
I1g i sin tid har andraget ca. 300 kr., at han i
vil have afhændet ca. 115.000 stk. 3 øres
::lgifter til budhjælp udgøre 50 kr. årligt.
aft en indtægt af ca. 400 kr. årligt af sin virku heri er indbefattet de kontante godtgørelt for efter særlig akkord med handlende og
tørre antal regninger, reklame sedler og lign.,
et er hans mening at vedblive med, såfremt
=r i byen, og som vistnok har haft et ligeså
u egentlige bypostforretning.
.lle til Generaldirektoratet, hvorvidt samme
.lmstrup forlangte vederlag af 1200 kr. pas~, at han efter min mening også ville kunne
dtgørelse af 1000 kr,".
-ens anbefaling, at postvæsenet skulle købe
an i direktoratet, at der ikke kunne blive tale
=irksomheden i Kolding. Sagen blev henlagt
ig dog ikke slå ud, men fortsatte sin virksomJskiftet. Han fik ingen erstatning ved luknin!(Jril1900. I aviserne indrykkedes ingen luk- brugsnavn blev dog bevaret noget længere.
ziser 1904 en lille notits, hvori der står: "Til
Iympia besørges breve med byposten".

=-testeHandlende" stod der i Holmstrups åbe sig i første omgang om to emissioner. De
aotiveme var henholdsvis Koldings byvåben
...1ærket med byvåbenet var et accordmærke

lydende på 2 øre. Mærket med Koldinghus var et brevmærke med pålydende 3 øre. Begge mærker var brune i tonen, trykt i ark a 100 stk.
Det er usikkert, hvem der har trykt mærkerne, og hvem der har tegnet
dem. Men meget taler for, at det var det kendte stentrykkeri J.e. Neuhausen, der var ophav til mærkerne. Litograf Neuhausen havde ligesom Holmstrup bopæl i Langelinie. Trykkeriet lå i Katrinegade 3, hvilket vil sige hjørnet af Langelinie. Man kan forestille sig, at Holmstrup
har bragt varer ud for trykkeriet og derved knyttet forbindelsen. Senere trykte Neuhausen et mærke for byposten. Dette mærke har Neuhausens navn i marginalen.
Den 16. juli 1888 udkom et nyt mærke. Motivet på dette mærke og
på det efterfølgende er det samme, Koldinghus slotsruin. Mærket fra
1888 er nok det mest interessante. Dets pålydende er 3 øre, farven rosa
eller rød og grøn. Det grønne mærke synes nærmest at være prøvetryk. I hvert fald ses det aldrig at være kommet i brug, og det findes
kun i et meget lille antal. De grønne mærker kendes hovedsagelig som
makulatur eller prøvetryk, enten med flere tryk ovenpå hinanden eller
på bagsiden. Stabslæge M. Brun Petersen omtaler, at der på bagsiden
af et grønt ugummieret ark findes påtegningen" 6 Tr. af grønne 510 Tr.
af røde og 14 Makulature, og at det i~ke vides, om TI. betyder ark eller
dobbeltark. Det kan dog heraf fastslas, at det grønne mærke kun blev
trykt i et meget lille oplag. Det kan desuden fastslås, at begge emissioner, de røde og de grønne, er trykt med samme "kliche" (sten), da de
indeholder de samme fejl/varianter.
"Tr" må betyde tryk, og arkstørrelsen på 100 stk. må karakteriseres
som et dobbeltark. Eksempelvis findes der en variant på nr. 40 i arket,
den findes også på nr. 90; en fejl på nr. 27 findes identisk på nr. 77 i arket. Holmstrup fik disse mærker trykt hos det kendte trykkeri e. Ferslew & Co. i København, hvilket ses påtrykt nederst i marginalen på
arkene. Dette har sikkert ikke bekommet postmester e. Olsen vel.
I 1889 kom det femte mærke, igen med Koldinghus slotsruin som
motiv, men nu med lodret skraveret baggrund. Pålydende var 3 øre.
Dette mærke var trykt hos J.e. Neuhausens sten trykkeri, hvilket ses
nederst i margin. Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om dette mærke.
Til annullering af bypostmærkerne er der som regel brugt et almindeligt gummi stempel med lilla eller blålig stempelfarve. Selve stemplet
skiftede: dels en dobbelt oval ramme med bynavnet Kolding buet og
bypost vandret, dels det samme uden ramme. Desuden kendes to typer
med navnet Holmstrup, dels i gotisk skrift, dels senere i mere moderne

Kolding bypost nr. 1 annulleret med
stemplet: Kolding Bypost i oval ramme .
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skrift. Endvidere forekommer der blæk annulleringer samt tal i mærkekanten, også annullering med blå farveblyant findes.
De i annoncen 1887 nævnte gule postkasser blev tømt fem gange
dagligt. De var med til at præge bybilledet. Desværre er ingen af kasserne bevarede, og det har heller ikke været muligt at finde fotografier,
der viser bypostkasserne.

Kolding bypost nr. 2 annulleret
stemplet: Fr. Holmstrup.

••••
1

NI. 1. 2 øre "accord mærke".
Udgivet den 31. oktober 1887.
Motiv: Kolding byvåben, spejlvendt.
Litografisk tryk på almindeligt papir.
Farve: Brun .
Utakket og linie takket 11 1/2.
Arkstørrelse: a 100 stk.

med

Varianter:
1 a. nr. 49 i arket har farveplet bag E i MA
1 b. Nr. 87 i arket har brud på rammen ove
1 c. NI. 99 i arket har brud på 2-tallet i foc

Konvolut til købmand,
l. O. Brandorff

senere kæmner

Katalog over Kolding bypostmærker
Ved udarbejdelsen af kataloget over Kolding bypostmærker er det lykkedes at finde flere varianter, der ikke tidligere er blevet noteret. Kriterium for at en variant er medtaget er, at der skal konstateres mindst to
eksempler af den pågældende variant med samme placering i arkene.
Til nogle af de tidligere beskrevne varianter er tilføjet "i en del af oplaget". Dette gælder især varlanterne i kataloget "The Private Local Post
af Denmark" 1975. Med hensyn til prøvetryk henvises til dette katalog.
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Mærket er trykt i matriceblokke a 10 typer.
pebesternme alle typer:
.
Type 2: Et lille brud på højre 2-tal.
Type 9. Prik eller udbulning mellem N og •
Matriceblokkenes fordeling i arket ser sålee
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:ner der blækannulleringer samt tal i mær;;med blå farveblyant findes.
evnte gule postkasser blev tømt fem gange
-ræge bybilledet. Desværre er ingen af kasl1eller ikke været muligt at finde fotografier,

Nr. 1. 2 øre "accord mærke".
Udgivet den 31. oktober 1887.
Motiv: Kolding byvåben, spejlvendt.
Litografisk tryk på almindeligt papir.
Farve: Brun.
Utakket og linietakket 11 1/2.
Arkstørrelse: a 100 stk.

Kolding bypost nr. 1. 2,7 x 2,1 cm.

Varianter:
1 a. nr. 49 i arket har farveplet bag E i MÆRKE.
1 b. Nr. 87 i arket har brud på rammen over KOLDING BYPOST.
1c. Nr. 99 i arket har brud på 2-tallet i foden.

E
LDlNG BYPO

»stmærker
-oget over Kolding bypostmærker er det lyk:er, der ikke tidligere er blevet noteret. Kriteedtaget er, at der skal konstateres mindst to
nde variant med samme placering i arkene.
skrevne varianter er tilføjet "i en del af oplarianteme i kataloget "The Private Local Post
l1ensyn til prøvetryk henvises til dette kata-

Mærket er trykt i matriceblokke a 10 typer. Det er ikke lykkedes at typebestemme alle typer:
Type 2: Et lille brud på højre 2-tal.
Type 9. Prik eller udbulning mellem N og G i KOLDING.

ORD MÆR
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Nr. 2. 3 øre brevmærke.
Udgivet den 31. oktober 1887.
Motiv: Koldinghus slotsruin i rund ramme.
Litografisk tryk på almindeligt papir.
Farve: Brun.
Utakket og linietakket 11 1/2.
Arkstørrelse: a 100 stk.

:

Mærket er trykt i matriceblokke a 10 typer. =
pebestemme alle typer.
Type 3. Lille streg på indersiden af rammen
Type 4. Brud på indre cirkel ved O i POST_
Type 9. B i Bypost har midterstregen genne
Matriceblokkenes fordeling i arket ser såled
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mangler delvist V i BREVMÆRKE i båndet.
har farveplet øverst i højre hjørne.
har en brun streg under tårnet.
har brud i rund ramme ved T i POST.
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Varianter:
2 a. Nr. 10 i arket
2 b. Nr. 22 i arket
2 c. Nr. 41 i arket
2 d. Nr. 57 i arket
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Kolding bypost nr. 2. 2,7 x 2, l cm.
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Mærket er trykt imatriceblokke cl 10 typer. Det er ikke lykkedes at typebestemme alle typer.
Type 3. Lille streg på indersiden af rammen under KOLDING.
Type 4. Brud på indre cirkel ved O i POST.
Type 9, B i Bypost har midterstregen gennem hele bogstavet.

~87.
.n i rund ramme.
eligt papir.

1/2.
Matriceblokkenes fordeling i arket ser således ud:
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Nr. 3 og nr. 4. 3 øre brevmærke.
Udgivet den 16. juli 1888.\
Motiv: Koldinghus slotsruin i oval ramme på vandret skraveret baggrund.
Litografisk tryk på almindeligt papir, trykt hos C. Ferslew & Co.
Farve: nr. 3 rød i nuancer, nr. 4 grøn.
Utakket og linietakket 11 1/2.
Arkstørrelse: a 100 stk.

Mærket er trykt i matriceblokke a5 typer:
Type 1. Lille prik efter højre 3-ta1.
Type 2. Streg ud for venstre 3-tal til yderste
Type 3. Streg fra venstre 3-tal til kant af ral
Type 4. Lille prik ved S i BYPOST.
Type 5. Brud ved øverste firkantet felt vec
3-ta1.

Kolding bypost nr. 3 og 4. 2,7 x 2,Ocm.

Varianter:
Nr. 2 i arket har i en del af oplaget en hvid kile, der dækker KE i PAKKE.
Nr. 11 og 60 i arket mangler i en del af oplaget øverste del af venstre
3-ta1.
.
Nr. 47 og 97 i arket har brud på oval ramme over G. i KC?LDING.
Nr. 27 og 77 i arket har brud på oval ramme ved højre stjerne.
.
Nr. 40 og 90 i arket har brud på lodrette yderste ramme ud for højre
stjerne.
.
Nr. 85 i arket har i en del af oplaget farveplet ved B 1 BYPOST.
Nr. 24 og 74 i arket har lille streg på T i BYPOST.
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Der er tale om flere matriceblokke i trykfa
med de fem typer. Denne blok bliver gentag;
den til et 1/ 4 helark. Denne 1/ 4 helarks ma
et 1/2 helark, der så igen bliver dubleret til c:
ne er trykt på dobbeltark, bliver helarket sor
te dobbeltark. Man må således skelne melle
re-ark. Arkene kan skelnes på de .små prik)
Arket med prikker på samme side som sign:
bleringen af de forskellige matriceblokke fe
træder flere steder på arkene, eks. nr. 47 o.

___

~

-------~

~

--"'----a_

~--

n i oval ramme på vandret skraveret bag-

II

eligt papir, trykt hos C. Ferslew & Co.
nr. 4 grøn.
1/2.

...
Mærket er trykt i matriceblokke a 5 typer:
Type 1. Lille prik efter højre 3-tal.
Type 2. Streg ud for venstre 3-tal til yderste ramme.
Type 3. Streg fra venstre 3-tal til kant af ramme.
Type 4. Lille prik ved S i BYPOST.
Type 5. Brud ved øverste firkantet felt ved skravering udfor venstre
3-tal.

oplaget en hvid kile, der dækker KE i PAKler i en del af oplaget øverste del af venstre
aud på oval ramme over G i KOLDING.
.-ud på oval ramme ved højre stjerne.
::rud på lodrette yderste ramme ud for højre
af oplaget farveplet ved B i BYPOST.
Jle streg på T i BYPOST.

Der er tale om flere matriceblokke i trykfasen. Først matriceblokken
med de fem typer. Denne blok bliver gentaget fem gange under hinanden til et 1/4 helark. Denne 1/4 helarks matriceblok bliver dubleret til
et 1/2 helark, der så igen bliver dubleret til et 1/1 hel ark. Da mærkerne er trykt på dobbeltark, bliver helarket som een matrice brugt til dette dobbeltark. Man må således skelne mellem et venstre-ark og et højre-ark. Arkene kan skelnes på de små prikker, der er mellem arkene .
Arket med prikker på samme side som signaturen er et højre-ark. Dubleringen af de forskellige matriceblokke forklarer, at samme fejl optræder flere steder på arkene, eks. nr. 47 og 97 i arket.

Kolding bypost nr. 3 og 4. Prøvetryk med
trykkeriets navn: C. Ferslew & Co. Kjebenhavn imargin.
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Nr. 5. 3 øre brevmærke.
Udgivet 1889, dato ikke kendt.
Motiv: Koldinghus slotsruin i oval ramme, lodret skraveret baggrund.
Litografisk tryk på almindeligt og tyndt papir hos J.e. Neuhausens
Stentrykkeri, Kolding.
Utakket og linietakket 11 1/2.
Farve: Lillabrun.
Arkstørrelse: a 100 stk.
Varianter:
5 a. Nr. 1 i arket har farveplet udfor T i BYPOST.
5 b. Nr. 1 i arket har en lille streg nederst i venstre hjørne ved viften.
5 c. Brud på indre ramme over D i KOLDING. Placering i arket er ikke lykkedes, dog er to eksemplarer kendt.
5 d. Prik efter E i BREVMÆRKE. Heller ikke her er det lykkedes at
placere varianten i arket.
Kolding bypost nr. 5, prøvetryk. 2,8 x 2,2
cm.

Det er ikke lykkedes at bestemme typeopdelingen af matriceblokkene
til dette mærke.
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Note.
Artiklen blev på landsudstiJlingen ESBJERG 1986 tildelt sølvmedalje.
Ved artiklens udarbejdelse er anvendt bl.a. følgende kilder:
Danmarks Lokalmærker. Ved J.c. Sundberg og O.Y. Riise. Kbh. 1916.
The Private Local Posts of Denmark. Their postal history and philately. By Sten Christensen and Sigurd Ringstrom. TreJleborg 1974.
Katalog over danske privatpostfrimærker. Udarb. af M. Brun-Petersen. Kbh. 1954.
Katalog over dansk bypost. Af P. Clement Sørensen. Varde 1984.
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, div. årgange.
A.E. Glasewald: Diverse artikler. Genoptrykt i "Det supplerende Frimærkekatalog" i
Neuste Privatpost Nachrichten 1888.
De i artiklen refererede indberetninger fra postmester C.c. Olsen findes i Postens Hoved arkiv.
Forfatteren har modtaget stor hjælp fra P. Engelbrecht, Ulla GyJlenborg, Bodil Flint
Møller, Erik Lauritzen og Trygve Sommerfeldt, hvorfor takkes hjerteligt.
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Glimt af museets virksomheAf Poul Dedenroth-Schou

Koldinghus restaurering

Restaureringen af Koldinghus er i perioden
seret ved omfattende og komplicerede bygg
den etape, den såkaldte "råhus" -etape, er
lukning af ruinfløjene (øst- og sydfløj ene ).
Af tekniske grunde har denne hovedetape
deletaper. Opgaven at bringe øst- og sydflc
sammenlignet med et brobygningsprojekt; =
punkter og nærmer sig efterhånden midten.
på Koldinghus. I 1981 begyndtes arbejderne
del. Her opførtes først en ny brandmur ved
østfløjens nordlige del bragtes under tag. I hc
de murværk i ruinfløjene ikke bære vægten <I
og etageadskillelser. Men på dette sted i øst
bære tagkonstruktionen, hjulpet af nye trækf
lelserne. Disse derimod belaster ikke ruinrm
per og bjælkelag udført i lamineret træ og a
ket. Det teglhængte tag er som på nord- og
oprindelige taghældning ca. 60°.
I 1982 flyttedes byggeaktiviteterne om i
oprindelig Christian III og hans dronning D.
slotskapel, det første protestantiske kirkeru:
mark. Kapellet, der stod over to etager, bes
- 1581 og nedlagdes som kirke, da Christian I·
det bygge en ny og større kirke under Kæmj;
af slottet er de gamle mure så solide, at de ka
get. Men i hovedsagen bæres tag og etager i l:
de træsøjler, der er opstillet indenfor ruinrm
menter nedlagt i kælderen.
En lignende søjlekonstruktion er i 1983 bl·
ge halvdel og i sydfløjens vestlige del fra Ch

