
Tjenestepost/a Grenaa 

 

Nederst vises en tidlig og primitiv form for postkvittering, sendt fra Københavns danske Brevpostkontor den 7. 

februar 1818, og øverst vises det forudgående brev fra Generaldirektionen til Const. Postmester Møller i Grenaa 

K. T. brev sendt fra Generaldirektionen til Const. Postmester Møller i Grenaa den 20. janu-

ar 1818.  

Brevet omhandlet et brev der i modstrid med ”Placat” af 16. juni 1809, indeholdende pen-

ge er afsendt fra Grenaa. Breve indeholdende penge måtte ikke sendes med brevposten 

fra steder hvor der var oprettet pakkepostkontor.  

Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr.  

15.  

 

Af brevets tekst fremgår: Skiønt 

den i det Kongl. Postkontors 

skrivelse af 16 de. F. M. om-

meldte at Toldkassere Hansen 

til Kammerraad og Amtskriver 

Møller med Brevposten forsend-

te Brev af 30 Rbd ifølge Plakat 

af 16 Juni 1809 var forfalden til 

Konfiskation, så har General-

postdirektionen dog i Betragt-

ning af Omstændighederne for 

denne Gang bevilget at 1/3 Del 

af Beløber må udleveres Afsen-

deren imod qvittering for Mod-

tagelsen som hertil må indsen-

des. De øvrige 2/3 Del haver det 

Kongelige Postkontor derimod 

at indsende til det herværende 

danske Brevpostkontor, hvem 

samme efter den anførte Plaket 

tilfalder, hvilket således medde-

les tol fornøden Efterretning i 

det det indsendte Billag tillige 

vedføies for at udleveres til Eier. 

 

Generalpostdirektionen d 20 d. 

Janu. 1818 

Af brevets tekst frem-

går: I modtaget ved 

Hr. Postmesterens 

ærede skrivelse af 

26.d. Janu. d.A. 2/3 

Del af 30 Rbd. N. V. 

som Hr. Toldkasse-

reren i Grenaae 

uanmeldt har af-

sendt med Brevpo-

sten, den sum 20 

Rbd N.V. skriver 

Tyve Rigsbankdaler 

N. V. hvorfor kvitte-

res.  

Kbhvns danske  

Brevpost C. den 7 

febr. 1818 Justits-

raad og Postforval-

ter  

Postkvittering sendt som ”Postsag” fra Københavns danske Postontor til Det Kongelige Postkontor i 

Grenaae den 7. februar 1818. 

Brevet har på bagsiden karte nr. 22 

 


