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Det første forsøg på et postvæsen vi ser herhjemme, er i 
Chr. II's verdslige lov fra 1522. Det blev dog aldrig til 
noget. Ideen blev senere taget op af Christian IV, som 
24.december 1624 udsendte en "Forordning om Post-
Budde". Den kaldes postvæsenets fødselsattest. Der blev 
oprettet 9 postruter, hvor den vigtigste var København - 
Hamburg. Her blev breve, pakker og gods befordret med 
vogn, mens der blev indsat fodbude, som kun modtog 
breve på de øvrige ruter.  

I København, blev der udnævnt en postmester, som 
skulle opholde sig på Børsen to timer om dagen og per-
sonligt tage sig af såvel de administrative som de prakti-
ske forretninger: Det er nok ikke uden grund, når der 
står i forordningen, at han skulle være "en ædru og flittig 
mand". I købstæderne, som budene passerede, blev de 
anvist logi i f.eks. gæstgiverier, og værten skulle modta-
ge og viderebefordre breve til folk, udenfor selve ruten. 
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Poul Klingenberg år 1640 
På hovedruten til Hamburg, blev der i 1640 indsat post-
ryttere, men ellers skete der ikke noget, før den hamburg-
ske købmand Klingenberg i 1653 overtog postvæsenets 
drift for en 30 årig periode for egen regning og risiko. 
Han udvidede nettet af postruter og bragte antallet af 
posthuse op på 22. Ved siden af det egentlige postvæsen, 
oprettede han en agende post til transport af pakker, og 
gods og på de jydske ruter tillige til passagerer. 

Christian Gyldenløve år 1685 
Da postvæsenet med årene blev en god forretning, ønskede 
Chr. V det knyttet nærmere til kronen, og i 1685 forærede 
han det til sin 11-årige søn Christian Gyldenløve. Gyldenlø-
ve er det efternavn, som tildeltes de uægteskabelige børn af 
Chr. IV- Fr.II -Chr.V. Gyldenløvernes efterslægt fik navnet 
Danneskiold. 

I 1694 udsendte kongen en "Post-Ordning" hvis bestemmel-
ser for postens behandling fik gyldighed i næsten halvandet 
århundrede. En grundlæggende bestemmelse var, at posten 
nu skulle befordres med en hastighed af 3 kvarter pr. mil 
under alle vejr- og vejforhold 
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Dorothea Krag år 1703 (på billedet) 
Christian Gyldenløve døde i 1703 og postvæsenet overgik 
til hans arvinger, men disse var umyndige og deres mor Do-
rothea Krag blev leder af postvæsenet i en periode af 8 år. 

Postvæsenet overgår til staten år 1711 
24.september 1711 udløb de otte år der var tilstået Dorothea 
Krag som postvæsenets besidder og det overgik herefter til 
staten. Dorothea Krag afleverede de gældende kontrakter, 
og de afslørede, at man senest i 1704 har haft uniformer i 
oldenborgernes farver rødt & gult, som lige siden har været 
postvæsenets farver. 

Postvæsenet og aviserne 
En af postvæsenets vigtigste funktioner var nyhedsformid-
lingen, og den var ikke begrænset til transporten af aviser-
ne. På posthusene mødtes lokalbefolkningen med de rejsen-
de og 
udvekslede nyheder. De nyankomne aviser blev læst og dis-
kussionerne bølgede. 
Lokalomdeling af post i København begyndte i 1806 

I 1861 blev der Lokalomdeling af post i 17 byer, der havde 
mere end 6.000 indbyggere og fra 1865 kom ordningen til 
at gælde samtlige byer. Landpostruterne tog sin begyndelse 
i 1860 

Husnumre indføres 
Den 26.oktober 1859 blev der udstedt en forordning om, at 
de københavnske huse skulle nummereres! Fra Kongens 
Nytorv med lige numre på højre side af gaden og ulige 
nr. på venstre side af gade. Indtil da havde man klaret sig 
ved at eks. at sige/skrive: ... i det fjerde hus efter den gyldne 
løve, når man går mod øst. 



Side. 5 

Diligence 
Omkring 1800 købte postvæsenet sin første diligence i Amerika til 
brug på ruten København-Helsingør og i 1834 blev de indført i 
større tal og kørte indtil 1912 

Jernbanen indvies 
I 1847 indviedes den første jernbanestrækning og ifølge jernba-
nens koncession kunne postvæsenet gratis sende breve og aviser 
med. 

Bureauvogne 
I 1856 indsattes Bureauvogne. Det var med passagertog man be-
fordrede posten og da de kun kørte om dagen blev forsendelsesti-
den for lang imellem landets forskellige egne. 
Man indsatte i 1927 natposttog fra København og de jyske bane-
strækninger, og da Lillebæltsbroen i 1935, og Storstrømsbroen i 
1937 blev åbnet, blev befordringen væsentligt hurtigere. Omlæg-
ningen fra transporter fra jernbane til bil betød at antallet af bu-
reauer i togene faldt fra 132 i 1970 til 71 i 1975 
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På Post og Telemuseet findes der et arkiv som inde-
holder følgende: 
 
Arkivalier og fotos som bl.a. dokumenterer: 
   - bygninger 
   - inventar/materiel 
   - vogne 
   - uniformer 
   - forsendelser 
   - færgerier 
   - telegrafi 
   - radiofoni 
   - telefoni 
 
 

Post og Telemuseums arkiv 
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Post og Telemuseums bibliotek 
 

På museets bibliotek findes bøger og tidsskrifter in-
den 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  
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På postarkivet på Rigsarkivet ses følgende 
kan vi bl.a. finde de enkelte påstruter. 
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John Rasmussen 

Eller vi kan finde ansættelsesbreve. 
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Vi kan på landsarkivet se hvordan brevene så ud 
og hvordan de blev stemplet. 
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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 Telegrafvæse-
nets Embeds- og Bestillingsmænd af 22. 
Februar 1872 

⚫1848 - 1994 Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet 

⚫1848 - 1994 Post- og Telegrafvæsenets Ekspe-
ditionskontor 

⚫Og mange flere …….. 
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Vi prøver i stedet for med  
søgeordet: 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 Land-
postbudenes Centraforening 
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