At gøre breve lidt mere
”levende”
Af Finn Skriver Laursen

Her er tre rimelig almindelige breve fra mit lokalområde Horsens.
Men hvis man har mulighed for at gå lidt dybere end til selve
brevet og analysen af dette, så er der mange mennesker involveret
i disse breve. Der er først og fremmest en afsender og en
modtager, begge meget vigtige personer, men som sagt kigger
man lidt dybere, har der også været en anden vigtig person
involveret nemlig POSTBUDET, der bragte brevet til
modtageren, og netop postbudet på de små landpostruter er en
vigtig person, han bragte mundtlige informationer fra
lokalområdet(sladder), han var også en person, man havde
udpræget tillid til, hvis husmanden var i marken og hakke roer,
gik landposten selv ind i køkkenet og så efter, om der lå noget på
køkkenbordet til ham, breve til afsendelse, pakker og lignende, så
sørgede han selv for resten, der lå jo også penge til porto.

Det var denne annonce Jordmoderen Madam Rasmussen
svarede på og de vilkår hun blev ansat på.

Adressebrev (form nr. 111.) til Distriktslægen i Odder fra
jordemoderen på Alrø, annulleret med Horsens *** Bro 1a-2.
registeretiket type A3., her fra 1903-1905. ”klippestregen” blev i
1903 forlænget til knap 4 cm., og i 1905 blev punktum efter
typebetegnelsen helt fjernet.
Taksten: 1.10.1902 – 30.6.1908 lokalporto II´vægtklasse 1-2.5
kg. 15 øre. Pakkens vægt 2 pund
Ved takstloven af 1902 blev lokalområdet udvidet til at omfatte et
postkontor med de derunder hørende BRS., og disses
landdistrikter.
Dette adressebrev er et eksempel på denne lov. Brev og pakke er
overdraget i landpostbud Søren Christensen´s varetægt til videre
befordring.

Landpostbud på Alrø. Søren Christensen, hvis søn overtog pladsen efter sin far

Returbrev Horsens – Østbirk – Horsens. Brevet er bragt til
Østbirk. Brevet er så forsøgt afleveret af den 28 årige landpost
Axel Thomassen. På bagsiden har adressaten skrevet Åbnet af
Johs. Nielsen Østbirk. ”Med en anden skrift er skrevet –
træhandler – ej til ham. Dette er uden tvivl skrevet af
Landpostbud Axel Thomassen”
Postvæsnet har så forseglet brevet med genlukkeetiket- Lukket af
postvæsnet, A. form nr. 61 (4/5 25), yderlig lukket med et
marginal stk fra helark.
Annulleret med Horsens*** Bro Iib-1 og Østbirk Ia gitter 10/10
Ankomststemplet Horsens*** Bro IIIb - 2

Luftpost forsendelse fra Frankrig til Horsens. Ved ankomst
omadresseres det til ”Nyborg” pr. Ølholm. Brevet er videresendt
fra Horsens den 1.4.1933 kl. 21:00 og afstemplet med
Horsens*** Bro IId-1. taksten fra Frankrig 1,50 centimes
Umiddelbart skulle man tro, at brevet skulle være sat i efterporto.
Men da brevet er forsynet med den nye adresse uden at have
været åbnet, kunne det afsendes for den samme porto.

Brevet er bragt af Landpost Niels Christian Pedersen, der bliver ansat, som Landpost
den 1.2.1931 netop på ruten Ølholm – Nyborg. ”Nyborg” er en stor gård beliggende ca.
4 km. sv. For Uldum og ca. 5 km. sø for Tørring
Axel Thomassen der i øvrigt ved siden af gerningen som landpost var musiker og
spillede ved de lokal fester.

