
D ansk P ost- och T elegrafmuseum.

Inspektören vid D ansk Post. og T elegrafmuseum
overassistent J. C. Petersen har ställt t ill redaktionens
förfogand e en artikel om museets tillblivelsehistoria
och samlingar. D å d en intressanta och välskr ivna arti,
keln tyvärr är för stor att i sin h elhet intagas i ärs-
boken har redaktionen, med författarens begivande,
föranstaltat om ett sammand rag av densamma, i vilk et
även ingär ett avsnit t av en i "M edlemsblad för För>
eningen Postmusei vänner" publicerad redogörelse för
museets filatelist iska avdelning författad av dess före-
ståndare museumsinspektör E . T h . Björn.

Ä ran av att första gången ha framfört tanken på att inrätt a ett
postmuseum i D anmark t illkommer postmästaren i Rudköbing
A . F . N ielsen, som 1896 föreslog att man skulle låta iordningställa
ett "R um, hvor gamle Sager fra Postve senets tidligere Ti d kunde
opbevares" . Först 1905 tog poststyrelsen init iat ivet att rik ta en
uppmaning till landets postmästare att samla och sända in de olika
postala föremål, som kunde anses vara av värde för ett blivand e
postmuseum. 1907 lyckades man £å till stånd ett litet museum, in,
rymt i vindsvåningen i det gamla posthuset vid Köbmagergade.
T ill huvudsaklig del utgjordes detta museums samlingar av äldre
postala föremål, handlingar m. m ., som overpostmester J. W . M örch
i Köbenhavn un der en lång följd av år på eget init iativ hopsamlat
och som han generöst skänkte det nya museet. Icke utan skäl räknas
därför M örch som det danska postmuseets egentlige skapare. M an
var emellertid så trångbodd att det var uteslutet visa samlingarna
för allmänheten . Först i samband med att man flytt ade över t ill
vindsvåningen i det nya centralposthuset Ti etgensgade 57, där
museet fortfarande finnes inrymt , b lev utrymmet så stort att museet
kunde öppnas för allmänheten 1915. M en redan 1919 mäste sam-
lingarna magasineras och lokalerna lämnas till det just då inr ätt ade
postgirokontoret . I april 1926 kunde museet ånyo öppnas för all,
mänh eten i de förutvarande, nu något utökade lokalerna. O det
hade emellertid ännu en svår prövning i beredskap för museet .
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D a tyskarn a under and ra världskriget besatte D anmark togos lo>
kalerna i anspråk för den tyska brevcensuren och det skulle komma
att dröja ända t ill i april 1946, innan museet åter kunde öppna
sina dörrar för allmänheten.

M useet har även sedan ett tjugotal år t illbaka en teletek nisk
avd elning med intressanta samlingar , som belysa utvecklingen av
telegraf, telefon och radio i D anmark . I denna artikel kommer
emellertid icke att lämnas någon redogörelse över denna del av
museet .

Entren till museet utgöres av en förstuga, vars dörrar och
väggar äro målade i den danska postens färger , rött och gult . På
stora väggen hänger ett kopparstick av Krist ian IV (1577- 1648) ,
det danska postväsend ets skapare. I det ena hörnet under ett
porträtt av J. W . M örch står en postiljon frän 1845 i hög hatt ,
röd livrock och ljusblå benkläd er med röda passpoaler och bjuder
välkommen. På hatten har han en skylt med Fredrik V I :s namn,
chiffer. I motsatta hörnet står under ett port rätt av ingen jörsassistent
H . H aller , som för t illvaratagandet av gamla föremål på teletek ,
nik ens område gjort en insats motsvarande M örchs på det postala,
ett uniformerat telegrambud med telegrafverk ets äldsta emblem
1 mossan.

V i gå in i nästa rum. H är finnes originalet till den förordning
av 1624, enligt vilken Kristian IV påbjöd inrätt andet av en för hela
danska folket avsedd postinrättning . Bland gamla aktstycken lägga
vi ock så märk e till två postfördrag , det ena avslutat 1840 mellan
D anmark och H amburg- Lubeck , det andra 1846 mellan D anmark
och Sverige- N orge. D e äro skrivna på pergament, bundna i sam,
met med invändigt fod er av siden samt försedda med stora sigill ,
vilka ligga i tjocka silverdosor. V i se även de vackert t extade och
konstnärligt utstyrda adresserna från postförvaltningarna i Finland ,
N orge och Sverige t ill det dansk a postverket med anledning av
dess 500 ärs jubi leum 1924.

Ovanför på väggen hänger en samling skyltar av varierande
utseenden från olika postanstalter. I förordningen 1624 föresk revs
att huvudpostkontoret i Köpenhamn skulle ha en skylt med en
postrytt are i b lått , ridande på en vit häst . D ärefter har man ick e
kunnat finna några bestämmelser om postskyltarnas utseende förrän
under senare hälften av 1700.talet , dä d et föreskr evs att varje post-
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kontor skulle förses med en skylt med kungligt namnchiffer. H ur
skylten i övrigt skulle se ut lämnad es till vederbörand e postmästares
eller konstnärs fantasi att avgöra. Först under 1860 talet bestämdes
det att postanstalternas skyltar skulle vara röda och ha oval form.
O m de skyltar , som tillkommit före nämnda t id , kan man nog säga
att de ha endast d et kungliga namnchiffret gemensamt . D en äldsta
bevarade postkontorsskylten bär Kristian V II .s ( 1749- 1808) namn-
chiffer. M useet äger en kopia av denna skylt , som i original finnes
i d et tyska postmuseet i Berlin . H istoriskt intressant är en skylt
med Fredrik V I s ( 1768- 1859) monogram. D en visar en sköld
med D anmarks, N orges, H olsteins och Schleswigs vapen. D å N orge
1814 skiljdes från D anmark krävd e Sverige, att N orges vapen skulle
avlägsnas från det danska riksvapnet. D etta genomfördes 1819,
varvid även postkontoren erhöllo föreskr ifter om att ändra sma
skylt ar i de fall då på d em N orges vapen fanns angivet.

N ämnda frihet att gestalta efter eget kynne återfinner man
även i d e äldre posti ljonsbrick orna, som anskaffades av vederz
börande entreprenörer för posttransporterna, och likaledes i de äldsta
brevlådorna, som infördes i D anmark den 1 april 1851 samtidigt
med frimärk et . Särskilt intressant bland brevlådorna är en av t rä,
härrörande frän N e stved och med angiven datering d en 1 april 1851.
D en är till formen avlång, har suttit i själva ingångsdörren t ill
postkontoret och k und e tömmas inifrån. M useet h ar en rikhaltig
samling brevlådor av olika typer .

M useet visar vidare bl. a. olika typer av handstämplar, b land
dem även en rad specialstämplar. Intressant att se är en avb ildning
av en av den dansk e u ppfinnaren Ellehammer och en dansk post
funk tionär konstruerad pneumatisk stämplingsmask in . N ägra breve
stämplingsmaskiner av äldre modell kunna användas för att visa,
huru stämpling av brev på maskinell väg tillgår.

I en brevmonter fångas säkerligen damernas uppmärksamhet av
några vackert broderad e kuvert av siden med fickor inuti. V idare
lägger man här märke t ill ett brev, som under Paris' belägring 1870
skick ades med ballong , ävensom några svenska kronopostbrev
från 1838.

På en vägg med målningar och teck ningar av postryttare och
gåend e postbud hänger en monter med fyra norska budkavlar.
I en annan monter därunder visas bl. a . olika slags posthorn samt
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posttecken och gamla ur, vilka sistnämnda med följde postsänd-
ningarna för att postmästarna med hjälp av d em sk ulle kunna å
följehandlingarna exakt ange posternas ank omst, och avgångstid er.

M useet har en del modeller och ett flertal målningar av olika
posthusbyggnader. Sålunda har man under senaste k riget låtit
anskaffa en modell av posthuset på Köbmagergade, den dansk a
postens högborg under d en långa t idrymden från 1779 till 1912.
Intressant att se är också en kopia av en 1759 målad tavla av dett a
ärevördiga hus.

I samma rum ser man d en av alla besökare mycket uppsk att ade
interiören fran postkontoret i A arhus för cirka 100 är sedan . Post>
kontoret är inrymt i ett korsvirkeshus med ett stycke av långsidan
avlägsnad så att besökaren kan titt a in i lok alen . H an ser en skr ivare
sitta vid expeditionsbord et med fjäd erpennan i handen . G enom
fönstren i bakgrunden ses de resande i dåtidens dräkter byta från
den just inkomna postbåten från Kalundborg t ill d en förspända
diligensen. In genom dörren kommer en postvaktmästare med ett
postpass i handen för att få detta patecknat av sk rivaren. I bah
grunden sitter postmästaren i sin röda uniformsrock och läser ett
brev, som kommit med sista posten , medan han röker sin långa
silverbeslagna sjöskumspipa. D e flesta möblerna och hela d en övriga
utrustningen ha använts på olika postkontor för 100 år sedan.

T ill vänster på golvet utanför postkontorsinteriören stå dockor
påklädda uniformer, som använts eller ännu användas av dansk a
postfunktionärer av olika gra der. Pa en bänk ligga ett slags post
väskor , långa och runda, som använts vid postbefordring t ill häst.
Slutligen bör ocksä nämnas en byst av E . H olböll, det dansk a jul-
märkets initiativtagare. På en tavla visas samtliga julmärk en och
lämnas uppgifter bl. a. om intäkterna, som t . o. m. 1949 uppgått
till sammanlagt drygt 15 miljon er kronor .

D å vi komma in i nästa rum se vi ett flertal modeller av olika
transportmedel till lands och till sjöss . Särskilt intresse väck er med
säk erhet en modell i naturlig storlek av en "kuglepostvogn" , en
vagntyp som användes frän början av 1800 talet till omk ring 1865.
D en kännetecknas av att vagnskorgen , där posten förvarad es, har
formen av en kula. A nledningen t ill att man valde en så egenartad
form för postutrymmet tord e säk erligen ha varit att man ville h ind ra
postiljonerna att ta med sig fripassagerare, vilket var strängeligen
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förbjudet men praktiserades överallt. Så lär den store sagoberätt aren
H .  C.  A ndersen , då han lämnad e sin födelsestad O dense för att
anträda den resa, som skulle göra honom berömd i hela världen ,
ha färdats som fripassagerare med postdiligens.

Längs väggarna med målningar , skildrand e reselivet i äldre
t id er , och över montrer , innehålland e olika föreskrifter, turlistor,
biljetter m. m., finnas på hyllor uppställda modeller av nästan alla
d e olika typer fordon - från postkarr iolen 1785 t ill d en första
bilen 1908 - som använts för postbeford ring. A lla modeller äro
ut förda i skalan 1: 10.

M useet visar även i samma rum modeller och bilder av olika
typer båtar som använts för postbefordring. D et säger sig självt
att i ett land med D anmarks geografiska struktur postbefordringen
till sjöss alltid spelat en mycket viktig roll. D å postverk et 1883
fick överlåta sin rederirörelse t ill de danska statsbanorna hade man
en flotta på tolv fartyg. M useet visar bl. a. modeller av en postjakt
från tid en omkring 1800, olika hjulångare samt en iseka från t iden
före 1883 ävensom i original utrustningen t ill en dylik eka.
Ett rikhalt igt bild material på väggar och i mont rer ger upplysningar
om sjöpostbefordringen genom tiderna.

Sist i museets postala avd elning utställas frimärken. Franko-
teckenssamlingarna uppdelas i en arkivsamling , en generalsamling,
en stämp elsamling och olika specialsamlingar. A rkivsamlingen , som
innehaller danska , dansk-=västindi ska och vissa isländska franko-
tecken, uppdelas i sin tur i mod ell , provtryck- och tryckmateriel
samlingarna.

M od ellsamlingen innehåller ett exemplar av varje utgivet
frimärke. M ärkena äro kronologiskt ordnade utan hänsyn t ill
användningen, frimärksbilden eller valören samt försedda med
uppgifter om bl. a. utgivningsdag och tryckupplaga. Samlingen
innehaller dessutom - pa samma sätt ord nad e - godkända frie
märkstryckark samt godkända utkast , teckningar och tryckprov
till dessa märken . Sedan november 1928 samlar man även ett hör -
märk e med marginalpapper. I provtrycksamlingen finnas alla icke
godkända utkast och provtryck , frankotecken, som icke utgivits,
essäer , feltryck och andra liknande sällsyntheter. M useet har låtit
utarb eta och duplicera en katalog, omfattande t iden intill 1955,
över materialet i modell och provtrycksamlingarn a. T ryckmateriel
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samlingen slutligen består av moderstämplar, matriser , t ryckplåtar
o. dyl.

G eneralsamlingen innehåller danska och utländska frimärken
och helsak er. D enna samling uppbygges utan att hänsyn tages till
eventuellt förekommande färgnyanser, ändrad tandning el. dyl. för
visst frimärke.

Stämpelsamlingen innehäller avtryck av ring , datum- och spe=
cialstämplar ävensom avtryck från frankostämplingsmaskiner.

Bland specialsamlingarna märkas en samling dansk bypost ,
kontorschefen Beckers stora samling av 4 R BS, ordna d i färg -
nyanser m. m .

A v generalsamlingens märken utställas 8 a 10.000 märk en åt
gången och från arkivsamlingen har under senare år utställts en
hel del, som tidigare icke varit t illgängligt för allmänheten. D et
utställda materialet skiftas i allmänhet en gång varje kvartal.

G. S tenerudh .
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