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Posten i Hvidbjerg Vesten Aa. 
 
Det bliver postmester Redsted fra Thisted postkontor, der får fornøjelsen af at udfærdige den første 

kontrakt med den nyudnævnte brevsamler i Hvidbjerg Vesten Aa – Jens Christian Andersen. Fra 

starten er det Thisted postkontor, der er overordnet myndighed, men i praksis er det 

postekspeditionen i Bedsted, der varetager tilsynsmyndigheden. Fra 1. september 1886 er 

brevsamlingsstedet officielt underlagt postkontoret i Hørdum. Først fra den 1. april 1888 overtager 

postekspeditionen i Bedsted det fulde ansvar for brevsamlingsstedet. Brevsamlingsstedet starter den 

1. juli 1883. Selvom kontrakten med Jens Christian Andersen er underskrevet og godkendt i 

generaldirektoratet, bliver den annulleret samme dag, som brevsamlingsstedet åbner. I stedet bliver 

det Martin Christensen, der får æren af at være den første brevsamler i Hvidbjerg Vesten Aa.  

 

Martin Christensen bliver i embedet til den 1. december 1889, hvor han afløses af enkefru Anna 

Jensen. Som kautionist for den nye brevsamler ser vi Købmand M. Hansen fra Bedsted. I efteråret 

1895 gifter Anna Jensen sig igen – i parentes bemærket med landposten på stedet – og sådant et 

giftermål giver visse bryderier i generaldirektoratet, da postekspeditionen i Bedsted spørger om, 

hvad man skal foretage sig i den anledning. Det, der står i den oprindelige kontrakt, passer jo ikke 

længere. Korrespondancen med direktoratet munder ud i følgende bemærkning fra 

Generaldirektoratet ”Expeder Sagen som vi i sin Tid gjorde det ved Svinninge Brevsamlingssted 

under Nyborg i et tilsvarende Tilfælde”. Hvad man gjorde i Svinninge, står der imidlertid ikke 

noget om.  Det ender dog med, at postekspeditionen i Bedsted udfærdiger en ny kontrakt med Anna 

Jensens nye mand Niels Kristian Kristoffersen, der officielt ansættes som brevsamler den 1. januar 

1896.  
 

En gang imellem kan man få den tanke, at hvis man keder sig ved en postekspedition, ja så 

”opfinder” man et problem. Således skriver postekspeditionen i Bedsted i april 1915, at der i 

Hvidbjerg Vesten Aa ikke 

findes et lokale som 

udelukkende bruges til 

postforretningerne. Da der 

ikke tidligere har været noget 

krav om, at der skulle være et 

sådant lokale, giver der 

anledning til en masse 

skriverier. Inden sagen når at 

blive færdigbehandlet, har 

Postkontoret i Hurup fået 

ansvaret for 

brevsamlingsstedet, og her har 

man en anden opfattelse af 

behovet for et særskilt lokale. 

Derfor kan ”sagen” ikke 

afsluttes sådan lige uden videre.  
         Brevkort med bestilling på frimærker til brevsamler Niels Kristoffersen. 
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Man kan få megen tid til at gå med at debattere spørgsmålet, og mange breve sendes mellem de 

implicerede parter. Sagen ender imidlertid med at Hurup postkontor i et brev dateret 21. december 

1918 anfører, at det er godtgjort, at brevsamlingsstedet har haft et sådant lokale siden 1908, og at 

man indstiller til direktoratet, at brevsamleren får godtgørelse for at stille lokalet til rådighed. 

Brevvekslingen ender i foråret 1919 med, at brevsamleren får bevilget et 

tillæg med tilbagevirkende kraft fra april 1918. Niels Kristian Kristoffersen 

dør i marts 1920, og hans afløser bliver Christian Jakobsen, som er afdødes 

svigersøn. I brevet fra Hurup Postkontor anføres det, at Christian Jakobsen i 

en lang periode har varetaget hvervet i Hvidbjerg Vesten Aa på bedste vis, og 

at han anses for at være den, der er bedst egner sig til at være brevsamler på 

stedet. Generaldirektoratet finder anbefalingerne gode nok, og der udfærdiges 

snarest en kontrakt med den nye brevsamler. Christian Jacobsen er trofast 

overfor etaten, og han varetager hvervet som brevsamler i næsten 35 år, inden 

han på grund af alder søger sin afsked med virkning fra 1. marts 1955.  
    Det udslebne stjernestempel. 

 

Som ny brevsamler i Hvidbjerg Vesten Aa ansættes Anna Jensine Brundborg. 

Ansættelsen af en ny brevsamler medfører, at brevsamlingsstedet flytter ”nogle 

få huse” som det anføres i brevet fra Hurup Thy Postkontor. Som man oplever 

det mange andre steder i landet, må man også i Sydthy erkende, at de små 

brevsamlingssteder i længden ikke har nogen berettigelse. For Hvidbjerg 

Vesten Aa betyder det, at man i 1964 erkender at det er slut. Sidste dag hvor 

brevsamlingsstedet har åbent bliver 27. april 1964.  
Museumsaftryk af første pr-stempel. 

 

På stempelsiden ser vi at Hvidbjerg Vesten Aa har 

haft 5 stempler – fordelt med et stjernestempel, der 

tildeltes i 1915, og kendes brugt i perioden marts 

1917 til januar 1923. Stjernen i dette stempel 

udslibes i august 1929, og herefter er stemplet i brug 

frem til april 1918, hvor det afløses af et 

brotypestempel af parantestypen. Det første stempel 

af brotypen leveres i september 1948, og det når 

næppe at komme i brug før man konstaterer, at stedbetegnelsen ikke er præcis nok.                                                                              
                                                                                              De to pr-stempler med henholdsvis Aa og Å. 
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Stemplet har nemlig stedbetegnelsen Hvidbjerg Vesten Aa pr. Bedsted, og da der er flere steder i 

kongeriget, der hedder Bedsted, skal adressen være pr. Bedsted Thy. Derfor bliver der omgående 

bestilt et nyt stempel med rette stedbetegnelse. Dette stempel kendes brugt fra slutningen af 1948 og 

frem til 1957, hvor man ”går fra” dobbelt a til bolle-å. Det betyder, at nu skal der i stemplet stå 

Hvidbjerg Vesten Å pr. Bedsted Thy. Dette stempel er i brug frem til brevsamlingsstedet bliver 

nedlagt i 1964. 

 

 
Postkort fra Svankjær som er den ”nye” benævnelse for Hvidbjerg Vesten Aa. 

 

Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. 


