Grenaas Posthistorie
Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.
Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af Grenaas Posthistorie i perioden, fra 1810 hvor Grenaa bliver selvstændig Brevpostkontor og til indførslen af de stålstukne frimærker i 1933.
I eksponatet vises, et udvalg af forskellige forsendelser, skrivelser, formularer og kontrakter, der alle er
med til at vise Grenaas Posthistorie.
I den tidligste periode af eksponatet er hovedvægten lagt på tjenestepost, da Grenaa på dette tidspunkt
var et ganske lille bysamfund (i 1801 var der kun 760 indbyggere) og som følge heraf var den private
korrespondance også meget begrænset, og oplandet var også et forholdsvis tyndt befolket område.
I eksponatet vises bl.a. tjenestepost sendt mellem Generalpostdirektionen og Grenaa postkontor, og
eksempler på skrivelser og cirkulære der er sendt mellem Generalpostdirektionen og Grenaa postkontor,
der bl.a. viser nogle af de løbende ændringer i postgangen til og fra Grenaa. Der vises forskellige former
for kontrakter der er indgået mellem Generalpostdirektionen og de kontrahenter, der befordrede posten
til og fra Grenaa, og kontrakter, der er indgået mellem Generalpostdirektionen og brevsamlere. Der vises
også eksempler på karter og timeseddel til registrering og kontrol af posten til og fra Grenaa. Ligesom
der også vises andre former for tjenestepost med diverse påtegninger, sendt både i fredstid og under
Napoleons krigen og krigen i 1864.
Ligesom der også vises et uddrag af andre former for forsendelser, såvel privat befordrede som sendt
med postvæsenet samt skibspost.
Der vises også uddrag af forsendelser sendt til og fra de posthuse, der i samme periode var eller blev
underlagt Grenaa postkontor, både før og efter oprettelsen af disse.
For de underlagte brevsamlingssteders vedkommende er de første landpostrute som berørte området
nævnt nederst på planchen. For at belyse områdets Posthistorie så bredt som muligt, vises der forsendelser både fra og til området, både for Grenaas og de underlagte posthuses vedkommende.
De viste stempler fra området er beskrevet første gang det vises med de data, der til dato er kendt for
de enkelte stempler.
En bredere gennemgang af Grenaas Posthistorie kan læses i mine artikler i Posthistorisk Tidsskrift nr. 13-4/1995, 1/1996, 2/2015, 2/2018, 3/2019 og 2/2021, i Grenaa og Omegns Frimærkeklubs jubilæumsskrift fra 2008 samt i Grenaa og Omegn—før og nu 2013 og 2016 udgivet af Grenaa Egnsarkiv.
Ligesom jeg har holdt foredrag om Grenaas Posthistorie på Djurslands Filatelistiske Højskole i Dansk
Posthistorisk Selskab og på mange klubaftner.
Hele eksponatet og en opdateret registrering af Grenaa og underlagte posthuses poststempler kan ses
på www.grenaaposthistorie.dk og her bliver mine artikler om Grenaas Posthistorie også løbende lagt ind.
Særlig interessante objekter er markeret med en
lidt kraftigere ramme bl.a. (ramme/planche):
1/03
Håndskrevet karte fra Ebeltoft til Grenaa
Forløbere (tiden fra Jacob Aagaard bliver
1/04
Eneste kendte brev med påtegningen ”Med
postmester til Grenaa bliver selvstændig
Dupliqatposten” sendt Napoleons krigen
Brevpostkontor)
1/05-06
Grenaas ”Dåbsattest” som selvstændig Brevpostkontor.
Tjenestepost/a (tjenestebreve, cirkulære,
2/2
Forklaringen på håndskrevet by navn og
skrivelser, kontrakter, karter, timeseddel
dato i perioden 29/7 til 30/8 1851
m.m. sendt til og fra Grenaa postkontor)
2/03-04
Trykte karter Grenaa—Aarhus og Ebeltoft
Tjenestepost/b (tjenestebreve med div.
2/05
Postmester Schmidts ansættelses brev
påtegninger)
2/09
Timeseddel Thirstrup—Grenaa
3/07-3/11 Breve sendt under krigen 1864
Breve sendt under krigen 1864
3/16-4/01 Distriktsbreve
Privat befordrede breve
Frimærke løse og frimærke frankerede for- 5/12-5/13 Skibsbreve sendt med bl.a. ”Kong Sverre”
5/14
Nimtofte brevsamlingssteds ”dåbsattest”
sendelser i frimærketiden
6/06
Omadresseret adressebrev
Skibsbreve
7/09
Karte for manglende porto
De underlagte posthuse:
8/01+3
Breve til Anholt med dirigerings påtegninger
8/02
Bestemmelser for posten til og fra Anholt
Nimtofte, Trustrup, Glesborg, Kolind,
Tjenestebrev der blev forsinket på grund af
Gjerrild, Kastbjerg, Grenaa Havn, Tøstrup, 8/08
postbådens forlis
Ørum Djurs, Aalsø, Ramten, Stenvad,
8/08-09
4 ud af 6 kendte K.T. breve sendt fra Anholt
Tranehuse, Tirstrup, Tornled, Voldby,
8/15-16
4 af 5 kendte breve fra ruten Skagen-AnholtAnholt og Anholt Havn.
København

Oversigt over eksponatet (ramme/planche):
1/02— 1/07

1/08— 2/10

2/11— 3/06
3/07— 3/11
3/12— 3/13
3/14— 5/11
5/12— 5/13
5/14— 8/16

Litteratur og kilder:
Egne og P&T arkivalier.
Danmarks Posthuse 1624-1989 af JKE.
Den Danske Postetat 1624-1927 af Toke Nørby.
Ole Steen Jacobsens tre bøger om danske breve.
Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800tallet af Kurt Hansen og Ole Maintz.
Div. takstfortegnelser.
Postbesørgelsen i Danmark under 1864-krigen af
Max Meedom.

Dansk Posthistorie 1875-1907 af Henrik Mouritsen
Vagn Jensens og egen stempelregistrering.
Skibspost i Danmark i 1800-Tallet af Kurt Hansen.
Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet
af Kurt Hansen og Ole Maintz
Banco-Breve m.m. 1753-1851 af Toke Nørby.
Posthistorisk Leksikon af DPHS
Grenaa Egnsarkiv.
Div. årgange af Grenaa Avis
Grenaa Bys Historie af Carl Svenstrup.

Forløbere 1802-1809

Grenaa

Jacob Aagaard
Udnævnt til postmester i Grenaa den 5. marts 1802 og fratrådt 31. december 1836

Kopi af datering
K.T. brev sendt til „Hr Postmester Aagaard, Grenaae“ fra Den Danske Generalpostcasse den 5. Martzi
(Marts) 1803.
Brevet er befordret på ruten Aarhus - Ebeltoft - Grenaa, og bære Den Danske Generalpostcassesegl og
karte nr. 21 på bagsiden.
Frem til den 1. april 1871 var der portofrihed for tjenstlige forsendelser.
Hvilke K.T. breve der var omfattet af portofrihed, kan bl.a. ses i Posthistorisk Leksikon.

Forløbere 1802-1809

Grenaa
I begyndelsen af Jacob Aagaards tid som postmester i
Grenaa (1802-1836), skulle posten til Grenaa fortsat
karteres på Aarhus (1734-1810).
Herfra gik posten over Ebeltoft til Grenaa.
Her er vist et håndskrevet „Karte fra Ebeltoft til
Grenaae den 17de Aug 1804“.
Kartet der bl.a. er påført flere brev til postmester
Aagaard i Grenaa, er underskrevet af Peder Munk, der
periodevis var fungerende postmester, medens Hans
Christian Kierulf fra 14/2 1800 til 22/11 1804 var
postmester i Ebeltoft.
Det viste karte er håndskrevet, da poste mellem Aarhus-Ebeltoft-Grenaa her i 1804 stadig ikke blev udført
for Postvæsenets regning, hvilket først skete med
virkning fra 1. januar 1810.

Postruten fra Aarhus over Ebeltoft til Grenaa.

Karte:
Indtil 1. april 1851 blev alle postforsendelser
”registreret” på et karte, som var en liste, hvorpå alle
breve fra en by til en anden blev opført. Forsendelsens nummer på kartet (kartenummer) blev skrevet
på brevets/adressebrevets bagside, og modtagerens
navn og adresse og forsendelsens porto eller franko
blev indskrevet på karten ud for forsendelsens nummer.
Karterne skulle nummereres fortløbende fra hvert års
begyndelse og med en nummerrække til hvert posthus.
Karterne blev udfærdiget i to eksemplarer originalkarten og duplikatkarten. Den ene fulgte forsendelserne og den anden forblev ved indleveringspostkontoret
eller omkarteringspostkontoret.
Ved det posthus som modtog kartet med dertil hørende forsendelser, skulle man kontrollere, at der var
nøje overensstemmelse mellem det der var anført på
kartet og de medfølgende forsendelser, ligesom man
skulle kontrollere at nummerrækken på de modtagne
karter var ubrudt.
Efter denne kontrol blev kartet ophængt på posthuset
således „at de Korresponderende kunne have
mulighed til at eftersee, om Breve til dem med
Poster ere ankomne”.
Karterne skulle derefter stationsvis sorteres efter dato
og nummer og efter årets udgang indsendes til afregning og revision sammen med årsregnskabet.

Grenaa

Forløbere 1802—1809

Under Napoleonskrigen og englændernes blokade af Storebælt blev det ved Cirkulære af 11. november 1807 udsendt et ”Promemoria”
hvori der bl.a. står:
Ifølge højeste Befaling skal der foruden den almindelige Postgang over Nyeborg til Corsøer aabnes en ny Postgang med
Stæderne paa Øerne hiin Side Beltet over Svendborg og Langeland til Lolland og videre, med hvilken derhen bestemte
Breve af Vigtighed fra Kongelige Embedsmænd kunne afsendes in duplo, til hvilken Ende de Kongelige Collegier ere anmodede om at tilkiendegive vedkommende Kongelige Embedsmænd, at de Breve som afsendes in duplo, maa være paategnede, de som skulle gaae over Nyeborg ”Original” og de som skulle gaae over Svendborg og Langeland ”Duplicat”.
Breve mærket ”Original” blev karteret og sendt på den sædvanlige måde, hvorimod ”Duplicat” breve ifølge cirkulæret skulle forsendes
på eget karte, hvilket formentlig forklare ”Duplicat” brevenes lave karte numre.
Ved kongelig resolution af 1. april 1808 ændredes det til at ”duplikatposten” fremover skulle sendes over Nyborg—Korsør, og den
”almindelige post”, inklusiv breve påtegnet ”Original” blev herefter sendt via Langeland . Reglerne var i kraft indtil den 19. december
1808.

(scan QR koden)

Forløbere 1802-1809
Grenaas ”Dåbsattest” som selvstændig Brevpostkontor.
Selv om det først blev offentlig gjort i ”Circulaire af 23. december 1809”, så blev postmester Aagaard allerede den 21 oktober 1809, efter at han tidligere i både 1804 og igen i 1806 uden held, havde forsøgt at få
postvæsenet til at overtage, eller i det mindste at yde tilskud til postbefordringen mellem Grenaa og Aarhus,
af Generalpostdirektionen underrettet om, at Grenaa sammen med Ebeltoft fra den 1. januar 1810 ville blive
oprettet som regnskabsførende postkontor. (General Postamtets svarskrivelser fra 1804 og 1806 findes
hos udstiller)
Samtidig med at den i ”Circulaire af 3. October 1809” fra 1. november meddelte omlægning af postruten
Aarhus—Ebeltoft—Grenaa til Randers—Grenaa—Ebeltoft blev bibeholdt, så blev bestemmelsen om at breve til
Grenaa og Ebeltoft fra 1. januar 1810 skulle karteres på Randers ophævet. Breve til de to byer skulle for
fremtiden takseres efter den medsendte ”Placat” (se næste planche) og karteres direkte på de to byer.

Promemoria Kopi af datering
Ved at tilmelde Hr. Postmester at Generalpostdirektionen i anledning af indkomne forestilling fra
Postkontoirerne i Randers og Ebeltoft, har taget den Beslutning at giøre Hans Majestæt allerunderdanigst forestilling om, at saavel det sidstnævnte, som ders postkontor maatte fra 1ste. Jan. næstkommende worde oprettet til regnskabsførende Kontoire i hvis følge Postbefordringen mellem
Ebeltoft og Grenaa fra bemeldte tid af wil wære owertaget for Postkassens Regning, anmodes De
tillige snarest muligt at indkomme med foreslag til, hworledes postbefordringen mellem bemeldte
twende steder hensigtsmæssigt kan bestrides fra førnæwnte Tid af.
Generalpostdirektionen den 21 Octbr 1809
Den 16. marts 1810 blev der i mellem Generalpostdirektionen og Postmester Aagaard, indgået kontrakt om
befordringen af posten i mellem Grenaa og Ebeltoft. (kontrakten og følgeskrivelsen findes hos udstiller)

Grenaa

Forløbere 1802-1809

Grenaa

Den første officielle takst tabel for breve til og fra Ebeltoft og Grenaa
Af den ”Placat” dateret den 19. december 1809 der fulgte med ”Circulaire” af 23. december 1809 fremgår også, at
den brevpost der hidtil er blevet besørget af postmestrene i Ebeltoft og Grenaa, fra næstkommende 1ste skal befordres
for ”Postkassens Regning”.

Placat
som fastsætter
en ny Posttaxt for Breve til og fra Kiøbstederne Ebeltoft Og Grenaa.
Hans Majestæt Kongen har paa Generalpostdirectionens allerunderdanigste Forestilling ved Resolution af
15de dennes bestemt: at den Brevpost, hvis Befordring hidtil er bleven besørget af Postmesterne i Ebeltoft og Grenaa, forhen imellem disse Steder og Aarhus, og i den seneste Tid imellem samme og Randers,
skal fra næstkommende 1ste Januar befordres for Postkassens Regning, og at den Mellemporto, som fornævnte Postmestre havde oppebaaret for Postens Befordring, skal tilflyde Postkassen.

Tjenestepost / a

Grenaa
Af det viste brev, som er et af flere lignende breve fra begyndelsen af 1810, sendt fra Generalpostdirektionen til postmester Aagaard i Grenaa fremgår, at der i den første tid efter at Grenaa
postkontor var blevet selvstændig, ofte var problemer forbunden med at få de forskellige forsendelser karteret rigtigt.

Kopi af daterimg
K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Aagaard i Grenaa den 10. februar
1810.
Efter indberetning fra Postmester Schouboe i Holbæk er under 3de sidstleden med
Brewposten wed Karte fra Deres Kontor ankommen et Brev med 10 rd. Adresseret til
Hammelet sammesteds.
I Anledning heraf maa Generalpostdirektionen giøre Hr Postmesteren opmærksom
paa at bemeldte Brev som henhørende til Pakkeposten, ikke burde hawe wæret karteret direkte til Holbæk men ikkun til Randers for derfra at medfølge Pakkeposten til
sin Bestemmelse hwilket saaledes i lige Tilfælde i fremtiden maatte iagttages.
Generalpostdirektionen den 10 Febr 1810.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens laksegl i rød og karte nr. 3

Tjenestepost / a

Grenaa

Postsag sendt fra Grenaa til Christiania 1/12 1851 og Vendebrev sendt den 4. juni 1810 fra Ebeltoft
til Grenaa og herefter med svar returneret til Ebeltoft den 14. september 1810.

Postsag sendt fra Grenaa Postkontor
til Christiania Postkontor 1/12 1852.
Brevet er stemplet med GRENAAE
ANT III 1/12 1852 og transit stemplet med HELSNGØR ANT III 3/12
1852.
Brevet er i nederste venstre hjørne
påtegnet ”Postsag”

Kopi af brevets forside og datering

Kopi af datering
Vendebrev sendt som tjenestebrev fra Ebeltoft til Det Kongelige Postcontoir i Grenaa den 4. juni 1810, brevet er en kopiskrivelse af et brev sendt til
„Den høie Kgl. Generalpostdirection“ og omhandler postgangen i mellem Randers Grenaa - Ebeltoft. Brevet er først blevet besvaret og returneret fra Grenaa den 14. september 1810.
Fra Ebeltoft til Grenaa er brevet sendt som „Postsag“ hvilket er påskrevet brevet i nederste venstre hjørne. Fra Grenaa er brevet sendt til Hr. Postmester Sinding i Ebeltoft,
men bære ingen postale påtegninger. Brevet er lukket med et rødt laksegl med FRVI
monogram.

Tjenestepost / a

Grenaa
I 1814 var der erklæret istransport fra 19. januar til 16. april ialt 88 dage.

Kopi af datering
K.T. brev sendt som istransportbrev fra Generalpostdirektionen den 15. februar 1814.
Brevets indhold:
Af Generalpostdirektionens Cirkulæirordre af 5te d. m. vil det være det Kongel. Postkontor bekindt at 3de med breve fra Hertugdømerne, Jylland og Fyen hertil bestemte
Poster i Slutningen af forige Maaned maatte under Overførselen over det store Belt forlades af postmandskabet, og at de siden ere bortdrevne med Isen.
Da det er uvist om de 2de til Overførselen brugte Baade hvoraf den en som havde alle
Brevene inde havde sin Mast reist og heiset fok, og den ander var uden Mast og lå lavt
paa Vandet, ere drevne syd eller nord paa, saa vil det Kongl. Postkontor hvis
sidstnævndte mulighed skulle være Tilfældet paa enhver maade se at faa Skippere og
Baadførere i og omkring Grenaa undetrettet om Forliset , og være opmærksom paa og
anvende alt for at faa disse Baade, eller hvis samme af Isen skulle være sønderskruede
da de medfølgende Postsække biergeds om disse af Strømmen skulle blive drevne ind
mod Landet.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr. 7.

Tjenestepost / a

Grenaa

Postmester Jacob Aagaard lod hvervet som postmester besørge ved konstitution.
Først ved eksam. jur. sagfører Rasmus Møller siden ved dennes søn kæmner Jens Bang Møller.
Befordringen af posten blev typisk overdrager kontrahenter efter en forud gået licitation, hvilket
brevet her viser.

Konstitueret postmester Rasmus Møllers ejendom, Storegade 1

K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen den 11. oktober 1813 til den ”Konstituerede Postmester Møller i Grenaa”.
Af brevets indhold fremgår bl.a. ” Da Generalpostdirektionen har tilskrevet Kontrahenten om
Brevpostens Befordring mellem Grenaae og Ebeltoft, Hans Nielsen efter hans derom ved
en i Ebeltoft under 16st. f. m. afholdt Licitations Forretning giort Bud, en betaling af 500
Rbd. Aarlig for bemeldte Postbefordring”.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr. 8.
General Post Direction seglstempelt er brugt fra juni 1811 til november 1832.

Tjenestepost / a

Grenaa
Af de to viste breve ses, at der allerede i 1815 blev antaget en ny kontrahent til postbefordringen mellem Grenaa og Ebeltoft og at den årlige betaling for postbefordringen
med mellemrum blev justeret.

K.T brev sendt fra Generalpostdirektionen til Det Kongl. Postkontor i
Grenaae den 6. juni 1815.
Af brevets indhold fremgår bl.a.: Ved at undertette det Kongl.
Postkontor om at generalpostdirektionen har overdraget
Mads Pedersen i Grenaae Postbefordringen mellem Grenaae
og Ebeltoft fra indeværende maanedes begyndelse af for en
aarlig Betaling af 600 Rbd. N.V. som det Kongl. Postkontor
mod quitering haver at udbetale ham med 150 Rbs. N.V. Kopi af stempel
qvartalites ……………….meddeles tillige at Direktionen har
bevilget førnævnte Postkontrahent et Forstud på 300 Rbd.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr. 10.

K. T. brev sendt den 1. august 1818 fra Generalpostdirektionen til Hr. Konst. Postmester
Møller, Grenaae.
I brevet der omhandler ændringer i betalingen for postbefordringen mellem Grenaa og Ebeltoft står der bl.a.:
I Anledning af Deres Skrivelse af 17de.sidste meddeles, at der fra Dags Dato og
indtil videre er for Postbefordringen mellem Grenaa og Ebeltoft tilstået en Betaling
af 40 Rd. Sølv pr. mil, der udgiør 303 Rd 32 sk Sølv aarlig som udbetales enten i
rede Sølv eller efter Quartalskoursen, hvilket de vil tilkiendegive Kontrahenten om
bemeldte Befordring………………..
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr. 4.

Tjenestepost / a
Med virkning fra den 1 januar 1819 blev Kanselliråd Rasmussen overdraget postbefordringen mellem Randers og
Grenaa. Med brevet fulgte en ”Extrakt” til postmester Møller af den ”oprettede Kontrakt.

K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen den 19. december 1818, til Konstitueret Postmester Hr.
Møller i Grenaa.
I brevet står.
At Kanselliraad Rasmussen er overdraget at besørge Postbefordringen mellem Randers og
Grenaa fra næste aars Begyndelse det meddeles herved til fornøden Efterretning og tilstilles Dem tillige herved en Extrakt af den med ham oprettede Kontrakt saavidt Dem vedkommende.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i rød farve og karte nr. 24.

Grenaa

Tjenestepost / a
Circulaire af 7. januar 1826 bekendtgør at ”en Pakkepostgang fra indeværende Aars Begyndelse er indrettet imellem Stæderne Randers, Grenaa og Ebeltoft.”

Det Kongelige Postkontor tilkjendegives herved Følgende til fornøden Efterretning og iagttagelse forsaavidt samme maatte vedkomme:
1)
Da en Pakkepostgang fra indeværende Aars begyndelse er indrettet mellem Stæderne Randers,
Grenaae og Ebeltoft, saa ville fra modtagelsen heraf, Pakkepostsager til Grenaae og Ebeltoft
som hidtil blev karteret paa Randers, men at taxere direkte fra Udgangs til Bestemmelsesstedet
imod paa Kartet inden for linien at anføre til hvilken af fornævnte 2de stæder de afsendende
sager er bestemt, og i hvilken henseende der bemærkes, at Veilængden mellem:
Randers og Grenaae beregnes for 7½ Miil
og Randers og Ebeltoft for…………… 11½ Miil

Circulaire sendt som K.T. brev fra Generalpostdirektionen den 7. januar 1826, til det Kongelige Postkontor i
Grenaae.
Brevet har på bagsiden General Post Direktionens postseglstempel i sort farve og karte nr. 12.

Grenaa

Tjenestepost / a

Grenaa

Søren Jacobsen Schmidt
Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i Grenaae den 2den September 1837.
Den 1. juli 1837 afløstes Jacob Aagaard af Søren Jacobsen Schmidt som postmester i Grenaa, og den 2. september 1837 blev fuldmægtig Frederik Lund konstitueret til at varetage embedet som postmester ved Schmidts fravær.
Hvilket fremgår af dette brev: Efter Deres derom under 15de f. M. indgivne Ansøgning har Generalpostdirectionen under Dags Dato meddelt Deres Fuldmægtig Frederik Lund, den fornødne Konstitution til, i
de enkelte Tilfælde, hvori de Dem overdraget Kommunalforretninger maatte medføre, at De ikke kan
være til stede ved Postexpeditionerne, at forestaae det Dem anbetroede Postmesterembeds Bestyrelse paa Deres eget An-og Tilsvar.
Ved herom at underrette Hr Postmesteren paalægges det Dem tillige ved ethvert Qvartals Udløb at
give Indberetning til Directionen om, hvor ofte saadanne Tilfælde i Qvartalets Løb have fundet Sted.
Generalpostdirectionen den 2den September 1837.
Brevet her på bagsiden General Post Direktionens laksegl i rød og karte nr. 3.

Tjenestepost / a

Grenaa

I 1837 blev breve endnu ikke udbragt til adressaten af postvæsenet. Men ved postens ankomst til postkontoret blev det
ved opslag offentliggjort, til hvem der var ankommet post. Modtagerne måtte selv holde sig orienteret om ankommen post,
og måtte også selv afhente den på postkontoret.

Uafhentede breve blev ved udgangen af hvert kvartal offentliggjort i den lokale avis.
Her er det listen fra Aarhus Stifts Tidende den 8. juli 1837.
No. 3 på listen er et brev fra Grenaae til Jens Peder Andersen i Galthen

Tjenestepost / a

Grenaa

Den 3. oktober 1839 ophørte postforbindelsen mellem Randers, Grenaa og Ebeltoft, der havde eksisterer siden 1. januar
1810, og blev erstattet af en ny, to gange ugentlig, forbindelse Aarhus, Ebeltoft og Grenaa. Pakkeposten til Randers blev
dog bibeholdt, og med Circulaire 5/1843 af 7. marts indførtes der igen brev og pakkepost forbindelse med både Aarhus og
Randers.

Kopi fra cirkulærets bagside

Circulaire fra Generalpostdirectionen den 24de Septbr. 1839.

