
Posten i Visby 

 
Det er nok de færreste frimærkesamlere i Thy, der ved, at der har været et brevsamlingssted i Visby. 

Årsagen til dette skyldes formodentlig den kendsgerning, at Visby aldrig har haft noget stempel, og 

dermed umiddelbart er uden interesse for samlerne. Visby har været oprettet og nedlagt to gange – 

første gang Visby oprettes som brevsamlingssted er allerede i 1854 – mere præcist den 1. 

september. Det bliver dog kun en kort periode, idet den nedlægges igen den 31. december 1855.  

Men Visby kommer igen, idet brevsamlingsstedet på ny oprettes i 1866, hvor P. Klausen ansættes 

som brevsamler. Kontrakten underskrives den 22. oktober 1866, og i et brev dateret den 25. oktober 

1866 anmoder postmester Herholdt fra Thisted postkontor om godtgørelse for udgifter i forbindelse 

med en rejse til Visby, Ydby og Floulev brevsamlingssteder. Rejsen indebar en overnatning på 

Floulev Kro. 

 

På grund af flytning fratræder P. Klausen i august 1872, og i stedet ansættes Niels Petersen som 

brevsamler. Statistikken for 1872/1873 viser, at der i kvartalet er ekspederet ca. 780 breve til 

Thisted og ca. 300 til Struer. Niels Petersen får kun 2 år som brevsamler, og fra den 1. maj 1874 at 

regne, bliver handelsfuldmægtig S. C. Olsen ansat. Men også han får kort tid som brevsamler, for 

allerede den 1. maj 1877 ansætter man en ny – nemlig handelsbestyrer Lægind. Bestyrer Læginds 

søn – købmand Lægind – overtager tjenesten allerede fra den 1. april 1878. De to sidste ansættelser 

er foretaget af postmester Redsted fra Thisted postkontor. Brevsamlingsstedet var officielt underlagt 

Thisted postkontor, men reelt fungerede brevsamlingsstedet som en slags underbrevsamlingssted, 

der var underlagt brevsamleren på Koldby Kro. Brevsamlingsstedet blev nedlagt den 20. april 1882. 

 

 
Da Visby aldrig har haft et stempel er det svært at vise forsendelser herfra, men dette brev 

er sendt fra Vestervig til Visby. Brevet er en plakat om indkaldelse til session i 1897. 

 

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. 


