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Posten i Krik 
 

Den 1. september 1888 oprettes Krik som brevsamlingssted, og kroejer P. Sørensen ansættes som 

brevsamler. Kontrakten underskrives af postmester Bendixen fra Vestervig Postkontor. Han anfører 

i kontrakten, at kautionsbevis foreligger. Kautionen er stillet af sognefogeden. P. Sørensen får dog 

ikke lang tid i tjenesten, idet han dør i begyndelsen af 1889, og Gjæstgiver Erichsen fra Ydby 

overtager kroen, og fra Vestervig Postkontors side anmoder man om, at Anders Erichsen Kielstrup 

antages som brevsamler. Den 1. april 1889 foreligger kontrakten med Erichsen. En lokal gårdejer 

stiller den nødvendige kaution. Kautionisten dør allerede i august, og herefter bliver det avlsbruger 

P. Agerholm fra Thisted, der stiller kautionen. 

 

Postkortet fra 1908 viser, at Krik på det tidspunkt havde en meget trafikeret havn. 
 

De sædvanlige ansøgninger om lønforhøjelser flyder også i en lind strøm fra Krik, og således er der 

ansøgninger om lønforhøjelse i 1890, i 1894 og i 1896. Alle ansøgninger afvises dog. En ny 

ansøgning i 1903 kan heller ikke efterkommes, idet man fra 

generaldirektoratets side anfører, at brevsamleren får samme 

godtgørelse som andre med tilsvarende størrelse på 

brevsamlingsstedet. I 1902 søger Erichsen om tilladelse til 

at flytte brevsamlingsstedet ca. 900 alen mod øst. Årsagen 

hertil er ønsket om at komme tættere på landevejen. 

Flytningen godkendes af generaldirektoratet under 

forudsætning af, at der ikke skal ske en forøgelse af 

omdelingstiden for landpostbudet til Taabel. 
Tidlig brug af stjernestemplet. 
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Efter flere afslag på lønforhøjelser sker der i 1906 en generel stigning i aflønning af brevsamlere. 

Allerede igen i 1907 får de lagt lidt mere i lønningsposen. I starten af 1908 dør Erichsen, og 

postmester Bendixen i Vestervig indberetter dødsfaldet den 3/2 1908. I samme brev beder han om 

tilladelse til at ansætte Erichsens datter – frk. Petrine Erichsen – som brevsamler. Det ansøgte 

godkendes, og generaldirektoratet beder Bendixen om at foretage det nødvendige i den anledning. 

 

 
Værdibrev fra 1911 annulleret med stjernestempel. Da man ikke havde høje værdier liggende er der brugt 

frimærkeværdier, der brugtes dagligt. Mærkerne burde være adskilt og stemplet enkeltvis. 

 

Den gode frk. Erichsen bliver gift i 1913, og generaldirektoratet forlanger at se hendes vielsesattest, 

fordi hun ikke vil tage mandens navn. Efterfølgende skal alle officielle papirer rettes, idet det nu 

ikke er frk. Erichsen, men fru Erichsen. I 1920 rammes brevsamleren af influenza, og Vestervig 

Postkontor bemyndiges til at ansætte og aflønne en afløser i Krik. I 1923 foretager 

generaldirektoratet en specialrevision af postkontoret i Vestervig og underlagte posthuse, og her 

konstateres det, at man i Krik undlader at føre beløbene i de rigtige kolonner i afregningsbogen. Det 

bemærkes også, at især større indbetalinger først videresendes med flere dages forsinkelse. Efter 

indgriben af postmesteren i Vestervig bliver uregelmæssighederne bragt i orden, og sagen 

henlægges. Men allerede i 1924 er det galt igen, og denne gang mangler der både frimærker og 

kontanter. Denne gang går det dog ikke , og brevsamleren søger selv sin afsked, hvilket bevilges fra 

den 1/12 1924 at regne. Som ny mand på posten ansættes Ole Andreas Olesen.  
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Hans løn stiger regelmæssig op gennem trediverne, men p.g.a. 

sygdom søger han sin afsked fra den 1/10 1940, og i den 

anledning er der en del skriveri mellem Vestervig Postkontor, 

Overpostinspektoratet i Århus og Generaldirektoratet. Årsagen 

hertil er, at man ikke kan finde en afløser, der vil påtage sig 

arbejdet for den tilkendte løn. På et tidspunkt er man fra centralt 

hold inde på at lukke brevsamlingsstedet.  

                                                               
Det udslebne stjernestempel kendes brugt i perioden 1930 – 1942. 

 

Det får de næringsdrivende i Krik og Taabel til at fare i blækhuset, og resultatet bliver, at – hvis der 

kan findes en ny brevsamler – kan der ydes et særligt tillæg til lønnen. Ole A. Olesen accepterer at 

fortsætte ud over tidspunktet for den bevilgede afsked. Enden på det hele bliver, at Krik omdannes 

til postindleveringssted – d.v.s. at der ikke længere vil finde udbringning sted herfra. Den opgave 

overføres til Vestervig Postkontor. Som ny brevsamler ansættes Peter Simonsen Jensen. Han bliver 

dog kun i stillingen til 1. april 1944, hvorefter tømrermester Skammelsens hustru Agnes ansættes. 

 

 
        Julekort fra ca. 1930 med udsleben sjernestempel. Julekortet er fejlagtig ikke er blevet sidestemplet. 

 

I 1946 bliver der lidt problemer med ”Thisted Aviserne” som der står. 

Aviserne ankommer først til Krik kl. 19.15, og brevsamleren vil godt 

forstå udleveringen af aviserne, men mener sig berettiget til en 

godtgørelse herfor. Hun bevilges et tillæg på kr. 15,- om måneden. Den 

1. december 1946 omdannes postekspeditionen i Krik igen til 

brevsamlingssted. En ændring som sker overalt i landet. 

Brevsamlingsstedet i Krik bliver nedlagt den 31/5 1967, og Agnes 

Skammelsen bliver afskediget. En ansøgning fra brevsamleren om 

pension afslås fra generaldirektoratet. I Krik laver postvæsenet så den 

første postbutik, idet der laves en aftale med en lokal handlende om, at 

beboerne i Krik kan afhente pakker og kvalificerede forsendelser i 

forretningen.                                                                                                  Pr. stemplet er tildelt i 1950. 

 

    Artiklen er skrevet af  Mogens Andersen. 


