
Post arkivet
⚫Min oldefar 

Mads Peter Hansen
gående landpostbud
ved Sindal postkontor
i Vendsyssel
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Det røde postbuds historie

⚫ 24. december 1624 etablerede Christian 
den 4. det nationale danske postvæsen 
med ni ruter på kryds og tværs af landet. 
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Det røde postbuds 
historie

⚫ Først i 1848 kom der uniformerede 
postbude i de fleste byer. På det 
tidspunkt have postvognen også 
forkørselsret i trafikken. 
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Det røde postbuds 
historie

⚫ I 1860 blev der postomdeling på landet, 
og året efter blev der givet garanti for 
uddeling af breve i 17 byer med over 
6.000 indbyggere. 

⚫ Oplysningerne er fra Postmuseet.
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⚫ Arkivalier og fotos som bl.a. dokumenterer:
- bygninger
- inventar/materiel
- vogne
- uniformer
- forsendelser
- færgerier
- telegrafi
- radiofoni
- telefoni

Post og Tele Museum Arkiv



Post og Tele Museum

Bibliotek
⚫ På biblioteket findes bøger og tidsskrifter 

inden for følgende emner:
- Posthistorie fra 1624 til i dag
- Frimærkehistorien fra 1851 til i dag
- Telehistorien frem til 1989
- Optisk telegrafi fra 1801
- Elektrisk telegrafi fra 1854
- Telefoni fra 1879
- Radio fra 1897



Post arkivet

⚫ Hvor fra kan jeg vide at 
min oldefar var ved det 
kongelige postvæsen

⚫ Jo det fandt jeg ved hans 
ansøgning om 
erindringsmedalje fra 
treårs krigen
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Post arkivet
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Post arkivet

⚫ Hvad gør man så for at få noget mere viden 
om hans færden ved postvæsnet

⚫ På Rigsarkivet har de Post og 
Telegrafvæsnets arkiv.
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Post arkivet
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Post arkivet
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Post arkivet
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Han havde også en anden rute



Post 
arkivet

⚫ Her er et 
ansættelses 
brev til 
ruten 
mellem 
Sindal og 
Grimshave
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Post arkivet

⚫ Et par eksempler på breve
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Post arkivet

⚫ Der skulle ikke betales porto når det 
var offentlige breve
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Søgning i Daisy
Søgeord:  post og tele

⚫ Der blev fundet 74 poster

⚫ Heraf: 11 arkivskaber(e) og 63 arkivserie(r)

⚫ 1872 Foreningen for Post- og Telegrafvæsenets Embeds- og 
Bestillingsmænd af 22. Februar 1872

⚫ 1848 - 1994 Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

⚫ 1848 - 1994 Post- og Telegrafvæsenets Ekspeditionskontor

⚫ Og mange flere ……..
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Søgning i Daisy

Søgeord: Postbude
⚫ Der blev fundet 33 poster

⚫ Heraf: 18 arkivskaber(e) og 15 arkivserie(r)
⚫ 1880 1980 Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 

Udtagne Personalesager, Landpostbude

⚫ 1870 1897 Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
Register over alderstillæg til landpostbude

⚫ 1888 1924 Landpostbudenes Centralforening. 
Vejledning for landpostbude

⚫ 1989 1994 Provinspostbudeforeningen

⚫ Materiale vedr sammenlægning med Landpostbudenes 
Centraforening
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