
Drs. J.M. Vroom

Land pos tru ter, Brevsam lings ste der og Land post bu der
(deel II)

Het eer ste deel van dit ar ti kel ver scheen
in num mer 165 van sep tem ber 2005 van
Het Noor der licht. Mijn ex cu ses voor de
ver tra ging van deel twee. Deze af le ve ring
schenkt aan dacht aan de uit brei ding van
de plat te land spost dienst te be gin nen in
1867 tot ong eveer 1907.

Aller eerst een ge heu ge nop fris ser tje. De om -
schrij ving van een ‘Brevsamlingssted’, zo als 
ge steld in het lem ma van het of fi ci ële woor -
den boek van de Deen se taal is als volgt:
Brief ver za mel plaats - Een hulp post kan toor
(in het bij zon der in gro te re dor pen of bij
trein sta ti ons), voor welks be die ning er geen 
ge train de post ambtenaar vereist was.

De brief ver za mel plaat sen wer den van af
1867 voor zien van stem pels zon der da tum -
ver mel ding, een twee rings stem pel met de
naam van het kan toor in de bui ten ste ring
en in het mid deng edeel te een ge sti leerd
ster re tje, het Taar beck type. Na 1870 kreeg
het mid deng edeel te een ve ran der de vorm,
het Faar evejle type. Ten slot te zou men de
ster in het mid den ge heel weg la ten, het a-
bu sie ve lijk ge noem de uit ge sle ten ster type.
Als de post stuk ken aank wa men bij het
post kan toor waar on der de brief ver za mel -
plaats res sor teer de, wer den zij voor zien
van het dag stem pel van het be tref fen de
kan toor. Dit gold ook aan vank elijk voor lo -
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Voor beeld van Taar beck type stem pel brief ver za melplaats Skods borg. 



ka le post met een bestemming die langs
een van de routes in het postdistrict lag.
De plat te land spos trou tes (Land pos tru ter)
wa ren de rou tes die de plat te land spost bo -
des (Land post bu der) moes ten af leg gen tus -
sen de ver schil len de brief ver za mel plaat sen, 
te voet of rij dend, en het post kan toor dat
de brief ver za mel plaat sen be dien de. Aan -
vank elijk wa ren de brief ver za mel plaat sen
en hun post bo des ge heel een privé-zaak
van de be lang heb ben den, d.w.z. de plat te -
lands be wo ners uit het dis trict, die het zelf
moes ten fi nan cie ren. Hier in kwam na 1860
lang zaam ve ran de ring, en werd de Deen se
post dienst, stuk je bij beet je en di kwijls te -
gen heug en meug, ve rant woor de lijk voor
de werk zaam he den. In het post ar chief kan
men nog de vele klaagbrieven uit die jaren
over de slechte postverzorging vinden.
Onder druk van het par le ment moest de
post dienst zijn be leid wij zi gen. Dit kwam
tot uit druk king in de of fi ci ële me de de ling
(num mer 20) van 24 mei 1871, waar in er
ruim te ge ge ven werd om het plaat se lij ke
post ver keer op het plat te land uit te brei -
den. Er werd een be gin ge maakt met di rec -
te post be zor ging voor
plat te land spost dis tric ten. Daar de le den
van het par le ment per dis trict ge ko zen wer -

den en de post be zor ging 
zich van uit Ko pen ha gen
lang zaam over de dis -
tric ten uit breid de, ble -
ven de par le ments le den
van de dis tric ten waar
de nieu we re gels nog
niet toe ge past wer den,
druk op de post di rec tie
uit oe fe nen om op te
schie ten met de uit brei -
ding. Als te gen- kracht
dien de de par le men tai re 
fi nan ci ële com mis sie,
die bezwaren aanvoerde 

tegen de almaar stijgende subsidies voor de 
postdienst.
Een van de eer ste ver soe pe ling en van de re -
gels was het toe staan van de oprich ting
van de ‘Udvekselingssted’, de uit- en om -
wis se lings plek, waar de plat te land spost bo -
des on der ling de post, die voor een adres
dat op de rou te van een van hen bin nen
hun dis trict lag, overd roe gen aan de be tref -
fen de col le ga. Hier kwam dus geen re gu lier
post kan toor meer aan te pas en ont breekt
het dag stem pel van dat kan toor. Dit tot het
aan vank elij ke ong enoe gen hier over van de
post dienst, want hoe moest men de bo des
con tro le ren om het ‘werken voor ei gen
rekening’ te voor ko men? Voor de om wis se -
ling splek ken wer den adres sen ge bruikt,
waar van de hoofd be wo ner de hele dag aan -
we zig was, bij voor beeld een plaat se lij ke
wink elier, hand werks man of school mees -
ter. Deze werd aang ewe zen door de plaat -
se lij ke ‘sogneråd’, de Lut he raan se
pa rochie raad. Hij kreeg al leen een ver goe -
ding van de plaat se lij ke in wo ners, niet van
de re gu lie re post ad mi ni stra tie. Het re sul -
taat van het toe staan van de
‘Udvekselingssted’ was een ver kor ting van
de tijds duur die lo ka le post no dig had om
op de plaats van be stem ming te ko men. De
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Voor beeld van Faar evejle type stem pel brief ver za mel plaats Faar evejle.



eer ste rou tes waar op ‘omwisseling’ werd
toe ge staan, wa ren in het Ko pen haag se
postdistrict en in Noord-Seeland. In de jaren 
1878/1879 volgden delen van Fünen en
delen van het oosten van Jutland.
Het be sluit om tot de ves ti ging van plat te -
land spos trou tes, brief ver za mel plaat sen en
om wis se ling spun ten over te gaan, werd
door de post di rec tie aan vank elijk al leen ge -
no men op ver zoek van de plat te lands be wo -
ners in het be tref fen de dis trict en met de
in stem ming van de post di rec teur van het
ray on. De voor ge stel de rou tes moes ten het
liefst in een wij de cir kel pas sen, maar wel

zo da nig dat de post rou tes qua af stan den
prak tisch uit te voe ren wa ren. In de be -
kend ma king en aan de re gu lie re post kan to -
ren van de dis tric ten, waar in zij ing elicht
wer den over het oprich ten (of slui ten!) van
de open ba re rou tes, werd ge woon lijk al leen 
de naam van het post kan toor ge noemd, sa -
men met dat van de verst ge le gen voor ge -
stel de brief ver za mel plaats. De
tus sen lig gen de dor pen met hun ver za mel-
of om wis se ling sadres sen wer den niet in
volg or de ver meld. Hoe de rou te pre cies liep, 

hing dan ook af van het plaat se lij ke we gen -
net en of de rou te te voet of per kar werd
af ge legd. Per dis trict was er meest al meer
dan één landpostroute. De financiering was 
nu een zaak van de postadministratie
geworden, die toezag op het volgen van de
regels.
De plat te land spost bo de werd op con trac tu -
e le ba sis aang esteld, de be zol di ging hing af
van zijn rou te. Zo wa ren de voor waar den
bij de aan stel ling in 1877 van Mat hi as Mad -
sen als bode uit Udby ne der van het dis trict
Havndal, dat hij van af de brief ver za mel -
plaats zijn één mijl (een Deen se mijl was

ong eveer 6,5 ki lo me ter) lange
rou te zes maal per week in
twee uren tijd zou moe ten af -
leg gen. Langs de rou te wa ren
vijf om wis se ling plek ken. Een
kwar tier na de aank omst van
de post uit Ran ders moest hij
ver trek ken met de post voor
zijn rou te. Bij af we zig heid
door ziek te of an ders zins
moest hij voor een ver vang er
zor gen, dit was voor zijn ei -
gen re ke ning. Ver tra ging en op 
zijn rou te waar voor hij geen
voor de post dienst aan ne me -
lij ke ver kla ring kon ge ven,
wer den be boet met 35 øre per 
keer. Bo ven dien was hij per -

soon lijk aan spra ke lijk voor alle scha de
en/of ver lies van de aan hem toe ver trouw -
de post. Ver der moest hij een toer ei kend
aan tal 4 en 8 øre ze gels bij zich heb ben, zo -
dat hij de ont vang en brie ven on mid del lijk
kon frank eren. Het voor lo pi ge re gle ment
uit 1876 schreef verd er voor dat hij alle
moei te moest doen om het juis te adres uit
te vin den, in dien het be tref fen de post stuk
on vol le dig ge a dres seerd was. Voor dit al les
kreeg de post bo de uit de brief ver za mel -
plaats Udby ne der een jaar loon van 124 kro -
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Brief kaart ver stuurd van Dal by ne der in het post dis trict Havndal naar Raa by bij
Da!by o ver sta ti on, ‘Faarevejle type’ ster stem pel Dal by o ver, dag- en aank omst -
brug stem pels Havndal.en Dal by o ver.



nen en 80 øre. Dit was zo’n 30% van wat
een ong eschool de plat te land sar bei der toen -
ter tijd verd ien de als hij ge du ren de het hele
jaar vast werk had. Plat te land spost bo de
zijn was dan ook geen vol tijd se baan. De

post dienst nam daar om bij voor keur een
keu ter boer tje of een am bachts man hier voor 
in dienst. Een voor beeld van een post stuk
verzonden vanuit het Havndal district is de
briefkaart uit Dalbyneder met dagstempel

Havndal en
aankomststempel
Dalbyover, beide
stempels met dezelfde
datum 20-7-09.
Zo als in deel 1 reeds ver -
meld, wer den de brief -
ver za mel pun ten
ge lei de lijk voor zien van
een ei gen stem pel, zo dat

• • • •  HET NOORDERLICHT - juni 2008

7

 Brief kaart uit Dal by o ver met Faar evejle type ster stem pel Dal by o ver.

Kaart van de post ver bin ding en in het noor de lij ke deel van Jut land (Vend sys sel) uit de cem ber 1886.



zij recht streeks met el kaar post kon den uit -
wis se len, zon der de tus senk omst van het
post kan toor waar on der zij bei de vie len. De
be heer der had op per soon lij ke ti tel een con -
tract met de post dienst af ge slo ten. Hij was
al tijd aan een be paald re gu lier post kan toor
on der ge schikt. Dit gold niet voor de uit- of
om wis se lings- plek ken. Deze ble ven bui ten
de of fi ci ële post dienst func ti o ne ren. Het be -
man nen van zo’n uit wis se lings plek was
niet al tijd ge mak ke lijk, het was geen fel be -
geer de baan. Na de oprich ting van een
post rou te met een of meer de re brief ver za -
mel plaat sen, func ti o neer den de uit wis se -
lings plek ken di kwijls voor pe ri o des in het
ge heel niet. Dit dus in te gen stel ling met de
brief ver za mel pun ten die na 1860 een of fi ci -
ële plaats in het post ver keer ver kre gen. De
lo ka le brie ven die uit ge wis seld wer den en
in het ei gen dis trict be zorgd wer den, zijn
niet al leen te her ken nen aan het adres
maar ook aan de af we zig heid van het dag -
stem pel van het post kan toor waar on der
het brief ver za mel punt res sor teer de. In het
ge val van de af ge beel de brief kaart ver -
stuurd en be zorgd in Dal by o ver ont breekt

het dag stem pel van Ran ders/Had sund. Kort
daar op (2-3- 07) werd het brief ver za mel -
punt Dal by o ver be vor derd tot post(ex pe di -
tie)kan toor en kreeg het een ei gen
brug stem pel (zie het vo ri ge voorbeeld).
In het voor lo pi ge post re gle ment van 1876
werd de plat te land spost bo de be schre ven
als de ge ne die de post di rect naar de ge a -
dres seer de zou breng en. Maar in 1880 was
men nog lang niet over al zo ver. De di rec te
post be zor ging op het plat te land was toen
slechts vol le dig in Oost-See land, op Fünen
rond om Oden se en in Jut land in een ge bied
tus sen Ran ders en Fre de ri cia. Daar na ging
de ont wik ke ling snel. In 1884 werd op de
gro te ei lan den de post over al be zorgd, be -
hal ve op rou tes in West-See land en op
Born holm. In Jut land duur de het lang er.
Wel ver be ter de de fre quen tie van de be -
staan de post be die ning van drie naar zes
maal per week. Dit werd niet al leen ver oor -
zaakt door de kos ten per post stuk die de
ge ring ere be vol kings dicht heid op het plat -
te land daar met zich mee bracht, ook de
slech te staat of het ont bre ken van ge baan -
de we gen speel de de post dienst par ten.

Want door de gro te re
af stan den had al leen
de oprich ting van rij -
den de land pos trou tes
zin. Ze ker als men vol -
doen de be wo ners wil -
de be rei ken. Wel werd 
door de post di rec tie
aan het par le ment be -
loofd dat men de ko -
men de ja ren de
di rec te post be zor ging 
zou uit brei den. Om de 
le den op de hoog te te
houden, werd daarom 
ieder volgend jaar aan 
hen een landkaart
aangeboden met de
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Brief kaart ver zon den van Hirts hals naar Antwer pen (Bel gië), Faar evejle type ster stem pel
Hirts hals, dag-brug stem pel Hjørring, aank omst stem pel Anvers.



laatste uitbreidingen van de
bezorgdiensten.
De kaart van de post ad mi ni stra tie uit de -
cem ber 1886 van het noor den van Jut land
geeft aan, dat nog niet alle de len van het
ko nink rijk door de post be diend wer den. Zo 
kwam de post bij voor beeld nog niet in het
kust dorp Hirts hals aan de Noord zee-kust.
Het zou nog 22 jaar du ren voord at daar een 
brief ver za mel punt op ge richt werd. Het
dorp was in tus sen uit ge groeid tot een heu -
se bad plaats, waar van de brief kaart van 7
ok to ber 1908 ge tuigt, met ster stem pel
Hirts hals, dag stem pel Hjørring en aank -
omst stem pel Anvers van 8 ok to ber, Wel
wer den de be stel rou tes in dit deel van Jut -
land (Vend sys sel) steeds meer uit ge breid,
zo dat in heel Jut land in 1891 er nog maar
drie ge bie den in het noor den en wes ten
wa ren waar nog geen post be stel ling plaats -
vond. In 1898 kon de post ad mi ni stra tie
mel den dat, be hal ve Born holm, alle stre ken
met meer dan 1.000 in wo ners per vier kan te 

mijl, di rec te post be zor ging had den. Er wa -
ren 2.775 ge ves tig de be zor grou tes op het
plat te land en nog maar 176 rou tes waar al -
leen post tus sen bo des uit ge wis seld werd
om die naar de be tref fen de kan to ren te
breng en waar de post afgehaald moest
worden. De laatste van dit soort
uitwisselingsroutes werd in 1907
opgeheven.
De ver sprei de be bou wing op het ei land
Born holm be moei lijk te de ves ti ging van een 
toer ei ken de be zorg dienst. Zo wa ren er tot
1900 zes post kan to ren en slechts ne gen
brief ver za mel pun ten op het ei land. Som mi -
ge van de stem pels van deze ver za mel pun -
ten ken nen wij voor al als aank omst stem pel 
op bin nenk omen de post. Zie brief van Ko -
pen ha gen naar Gudhjem van 1874. Na 1900 
wer den de post rou tes uit ge breid en kwa -
men er meer brief ver za mel pun ten. In 1907
be reik te de post ad mi ni stra tie het doel waar 
men in 1871 slechts van kon dro men, post -
be stel ling in het gehele koninkrijk was

realiteit
geworden.

In de ja ren dat
de pos te rij en
lang zaam het
plat te land voor
alle post dien sten 
open stel den,
bleef de sta tus
van de brief ver -
za mel pun ten (af -
ge kort in het
Deens tot BRS)
niet over al het -
zelf de. Men
kreeg kan toor -
tjes met een ei -
gen post adres
(af ge kort BSA),
en kan to ren met
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Brief ver stuurd van Ko pen ha gen naar Gudhjem op Born holm, la pi dar an nu le rings stem pel
Kjøbenhavn en ‘Taarbæk type’ ster stem pel Gudhjem.



een meer uit ge brei de dienst ver le ning die
veel al een re la tie met een spoor weg brief -
ver za mel punt on der hiel den (BSF) en (JBS).
Deze laat ste kan to ren wer den in 1907 op -
ge waar deerd tot spoor weg-pos tex pe di tie -
kan to ren. De de tails van deze
ve ran de ring en zijn mo ge lijk een on der werp 
voor een vol gend ar ti kel. Een voor beeld van 
een van deze ve ran de ring en is de brief kaart 
van 12-2-1906 van het brief ver za mel punt
Fjen ne slev (ge le gen aan de Ko pen ha -
gen-Korsør spoor lijn) naar Ko pen ha gen,
met dag- en aank omst stem pels Ko pen ha -

gen. De post kaart van het brief ver za mel -
punt Sejerø van 16-9- 1908 met dag stem pel
Ka lund borg en aank omst brug stem pel Fjen -
ne slev laat een veranderde situatie zien.
Het briefverzamelpunt Fjenneslev was tot
een post(expeditie)kantoor bevorderd.

Ook de ar beids voor waar den van de plat te -
land spost bo de wer den lang zaam ver be terd. 
Het prin ci pe van de post bo de als zelf stand i -
ge on der ne mer bleek ui tein de lijk niet houd -
baar. De bode werd trou wens door het
pu bliek steeds meer als een werk ne mer van 
de pos te rij en ge zien. Omstreeks 1890 was
de stan daard ver goe ding van een
‘Landpostbud per uur/be zor grou te 60 kro -
ner per jaar. Dat liep op tot 480 kro ner per
jaar voor een 8 uren rou te. Bo des met een
uit wis se lings rou te kre gen 124,80 kro ner
per Deen se mijl (6,5 km.) per jaar, oplo pend 

t

ot 499,20 kro ner voor een vier mijls rou te,
d.w.z. een rou te van ong eveer 26 km. Dit
wa ren voor die tijd lage lo nen, In 1891
kwam daar een lich te ver be te ring in, bo des
met lang lo pen de con trac ten van meer dan
vijf jaar kre gen een toe slag. Ook de lang ere
rou tes kre gen toe sla gen. De toe sla gen kon -
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Brief kaart ver stuurd van Fjen ne slev naar Kopenha gen, ‘Faarevejle type’ sterstem pel Fjen ne slev, brug-dag stem pel
Kjøbenhavn, brug-aank omst stem pel Kjøbenhavn.



den oplo pen tot 50% van het ba sis con tract.
Wel bleek dat met de ho ge re be lo ning de
ani mo voor de lang ere post rou tes af nam. In 
1897 wer den ou der doms voor zie ning en in-
ge voerd met een soort AOW, en van af 1906
moch ten er geen con trac ten af ge slo ten
wor den voor meer dan acht uur per dag. De 
stij gen de in vloed van de so ci aal-de mo cra tie 
liet zich ook in de post ad mi ni stra tie voe len. 
Ten slot te verd ween het uur loon sys teem in
1908 en moest er be taald wor den volgens
10 loonklassen, die verdeeld waren naar
gelang de lengte van de postroutes, met
een maximum van 30 km/800 kroner per
jaar.

In 1891 wer den de plat te land spost bo des
voor zien van een of fi ci ële pet. In 1893 werd 
ook nog een bij be ho rend jas je ver strekt.
Een over jas moest hij zelf aan schaf fen.
Vrou we lij ke plat te land spost bo des kre gen
een kle ding ver goe ding ge lijk aan de uni -
form kos ten voor de man nen. Aan uni form -
ver strek king voor de vrou we lij ke
Land post bud dacht de postadministratie
nog niet.
Den Haag

De cem ber 2007

Li te ra tuur:
- PoulThes trup - P&T’s His to rie 1850-1927 (de kaart en de
foto zijn hier uit).
- 0le Maintz - Land post bud gange og Udvek slings ste der i
Østifterne’ i ok to ber 1871 (uit PHT - Med lems blad for
Dansk Post his to risk Sels kab).
- Jan Ben dix & Jer ry Kern - Stjer ne stem pler.
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Brief kaart ver zon den van
Sejerø naar Fjen ne slev,
‘Faarevejle type’ ster stem -
pel Sejerø, dag brug stem -
pel Kalund borg,
aank omst -brug stem pel
Fjen ne slev.

Land post bud S.P. Pe der sen op zijn rou te 
Hor sens-Rådvad. Hij heeft de pet op, maar nog niet het
jas je aan.


