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Posten i Koldby Thy 

 
Som nævnt i tidligere artikel så blev Koldby Kro nedlagt som brevsamlingssted i april 1882. 

Brevsamlingsstedet ”genopstår” den 1. juli 1883 som Koldby. Brevsamlingsstedet har stort set 

fungeret hele tiden, og det er da også fortsat Johannes Nyboe, der besørger embedet. På grund af 

stigende postmængde – i 1896/97 ekspederedes der bl.a. 15112 breve – mener Nyboe sig berettiget 

til en lønforhøjelse i 1898, men hans ansøgning afvises. 

 

Johannes Nyboe afgår ved døden den 5/3 1908, og sønnen Niels Korsgaard Nyeboe overtager såvel 

kro som brevsamlingssted. Men det er ikke uden problemer. I et brev fra generaldirektoratet dateret 

16. marts 1908 meddeles det, at man ikke ønsker at brevsamlingsstedet har lokaler i samme 

ejendom, hvori der drives krohold. Derfor kan man heller ikke godkende ansættelsen af N. K. 

Nyeboe. Postekspeditionen i Hørdum, som Koldby er underlagt, følger op på sagen og meddeler i 

nyt brev til direktoratet, at gjæstgiveriet vil blive nedlagt, og at det de seneste 10 år kun har været 

opretholdt af hensyn til gæster på det nærliggende sygehus. Der er også problemer med navnet 

Koldby, og fra centralt sted besluttes det, at brevsamlingsstedet fremover – fra 1. juli 1908 - 

benævnes Koldby Thy.  

 

Sagen om nedlæggelsen af gæstgiveriet er dog ikke slut endnu, og i brev af 3. juli 1908 bliver 

Herredskontoret (Hassing og Refs Herreders Kontor) bedt om en erklæring angående Koldby Kros 

nedlæggelse. Sagen trækker i ud, og i oktober – 

mere præcist den 15/10 1908 – sender sognerådene 

i Nørhaa, Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg, Vestervig-

Agger, Visby-Heltborg, Hassing-Villerslev, 

Skyum-Hørdum og Hassing-Stagstrup et brev til 

Indenrigsministeriet, hvori de søger om 

dispensation for brevsamlingsstedet. 

Indenrigsministeriet afviser i brev af 3/11 1908 at 

give en dispensation. I hele perioden har N. K. 

Nyeboe været ansat som brevsamler – med 

kontrakt fra 1/7 1908, og han fortsætter i stillingen 

til sin død i december 1930. Hans enke – Jensine 

Johanne Amalie Nyeboe efterfølger ham på posten, 

og hendes kontrakt er gældende fra den 1/1 1931.  
      

Stjernestemplet kendes brugt fra november 1916 til december 1927. 
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Fra 1967 bliver Koldby brevsamlingssted uden omdeling. Brevsamleren hedder Marie Christensen, 

og hun fastansættes fra den 27/1 1967 at regne. 

 

Hvad angår stemplerne, så har der været 4 med 

indskriften Koldby Thy. Først var der stjernestemplet, 

som kendes brugt fra 1919 til 1927. I perioden 1932 -

1948 er det så det udslebne stjernestempel, der er i brug. 

Dette stempel afløses af et pr-stempel med indskriften 

Koldby Thy pr. Hørdum. Det sidste stempel på stedet 

tages i brug ved Hørdum Postkontors nedlæggelse i 1968. 

Brevsamlingsstedet er herefter underlagt Snedsted, og 

derfor bliver der brug for et ny stempel. Det bliver et af 

parentestypen med indskriften Snedsted (Koldby Thy). 
   

Det udslebne stjernestempel på ikke daterbar tryksagkuvert. 

 

 
Pr-stemplet er her brugt på kuvert til et af tidens kendte ugeblade. 

 

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. 


