Östra flygeln
Post och telegraf

Inte heller för östra flygeln hittar vi några noteringar
förrän 1888 då post och telegraf inrättades i byggnaden.
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening har
i häfte nr 13 år 2007 en artikel av Anders Bogland om
postens historia i Kopparberg. Där har vi hämtat följande information.
Philip August Tronét flyttade till Kopparberg 1843.
Han arbetade först som bokhållare hos postmästare P A
Carlberg på Abrahamsgård. Efter en kort tid i Lindesberg återvände han till Kopparberg där han anställdes
som gästgivare på det nybyggda Laxbro Hotell, uppfört
1855, där han också förestod postkontoret åt Carlberg.
Den 13 juli 1857 stämplade Tronét det gula treskillingfrimärket som därefter blivit världsberömt.
Carlberg var även disponent på Krokfors bruk. Var
denne Carlberg släkt med Claes Isak Carlberg, brukspatron på Krokfors Gjuteri, som köpte Konstdammen
1830, och som 1854 styckade av till Laxbro Hotell?
År 1863 köpte Tronét Kyrkbacken No 2 norr om
kyrkan. Där installerade han postkontoret i östra flygeln
och där fanns posten kvar till 1888 då den flyttade in i
östra flygeln på Apoteksgården.
En ny fastighet uppfördes 1911-1912 ovanför torget
för såväl posten som Skandinaviska Banken. Nedan

stående bilder från Postmuseum är från 1912 och skulle
alltså vara tagna i östra flygeln alldeles innan flytten.
Frågetecken dock för den undre bilden där rummet
verkar ha större takhöjd. Är den bilden från det nya
postkontoret?

Den gula treskillingen
Den gula treskillingen är världens näst
dyraste och mest berömda frimärke.
Det är poststämplat i Nya Kopparberget
den 13 juli 1857, enligt sägnen i östra
flygelns nuvarande kök. Detta motsägs
dock av uppgiften att postkontoret
flyttade till Apoteksgården först 1888.
Gatan från Konstmästaregatan ner till
Apoteksgården har emellertid erhållit
namnet Treskillinggatan!
Frimärken i valören 3 skilling banco
trycktes i grön färg. Den gula treskillingen är en feltryckt 8 skilling banco, vilka trycktes i gul färg. Det är
sannolikt att man vid byte av en matris före en tryckning av misstag
förväxlade en 3:a med en 8:a och monterade treskillingmatrisen i en
tryckform för 8 skilling. Hittills är endast ett exemplar känt av detta
feltryck.
Det gula tre skilling banco-frimärket upptäcktes 1886 på Väster
Munga gård i Västmanland av den fjortonårige Georg Wilhelm Backman. Året därefter sålde han det i Stockholm till frimärkshandlaren
Heinrich Lichtenstein för sju kronor. Frimärket har sedan sålts vidare
till olika frimärkssamlare och investerare.
Varje gång som frimärket bytt ägare sedan 1984 har det sålts till det
högsta eller näst högsta pris som någonsin betalats för ett frimärke.
Ägare sedan maj 2013 är den svenske finansmannen och filatelisten
Gustaf Douglas.
Senaste offentliggjorda köpesumma var 1998 då frimärket såldes för
15 miljoner kronor.
Mer information om frimärket finns att läsa i Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförenings häfte nr 13 år 2007. Föreningen driver även
postmuséet i Kopparberg.
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Det nya posthuset byggdes åren 1911-1912.
Foto 1956: Yngve Hellström/Postmuseum.
Östra flygeln (Bergmästaren 16)
1878-1890 Högfors bolag äger Konstdammen
1888 Post och telegraf installeras
19XX Telegrafen flyttas till Konstmästaregatan 7
1912 Posten flyttar till en nybyggd fastighet ovanför torget
19XX Xxxx
1920 August Ansell köper fastigheten av Xxxx
1942 Olof och Anna Ansell övertar fastigheten
1946 Ragnar Falck köper fastigheten. Köpebrevet undertecknat 1942.
1983 Per-Olof och Cecilia Ohlofsson köper fastigheten
1982 Anders Bogland köper fastigheten?
2017 Anders Boglands dödsbo övertar fastigheten

Bergmästaren 16. Foto: Anders Bogland runt 1960. Framför huset står på sin vanliga plats familjens svarta
Mercedes 180 av årsmodell 1958 med reg-nummer T48098.
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