
Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden 

Et ualmindelig og et almindeligt distriktsbrev fra Tirstrup (1852 –1871) 

Grenaa 

 

 

Begge breve er også beskrevet i min artikel i PHT nr. 2/2018 (scan QR koden) 

Et ”ualmindelig” distriktsbrev afsendt af kromand og brevsamler R. P. Kirkmann, Tirstrup 
Kro til Købmand Momme i Grenaa den 8/8 1862 (indvendig datering). 
Tirstrup BRS var underlagt Ebeltoft Postkontor, men i et skema for perioden 1860-1870 i DER 
II (De mellem postcontoirerne og de med dem i Forbindelse Staaende Brevsamlingssteder 
udvexlende Distrikts-forsendelser) angives at Grenaa Postkontor i 1860 udvekslede distrikts 
forsendelser med 4 stk. og fra finansåret 1867/1868 6 stk. BRS. medens der i samme periode 
kun  var  registreret  henholdsvis 1 og 2 stk. BRS underlagt Grenaa.  
Grenaa Postkontor har altså i den angivne periode udvekslet distrikts forsendelser 

med henholdsvis 3 og 4 BRS som ikke var underlagt Grenaa Postkontor, og heraf var 

Tirstrup det ene. Grunden hertil har nok været at posten fra Grenaa, Ebeltoft og År-

hus mødtes på Tirstrup BRS og udvekslede tasker. Frimærket er annulleret med Gre-

naa NUM 22-1, da Tirstrup BRS først fik et stempel 1/11 1866. 

Takst for distriktsbrev 1852—31/3 1871. 

K.T. brev sendt som distriktsbrev fra Tirstrup til Herredskontoret i Ebeltoft den 17/1 

1860. Brevet er i nederste venstre hjørne påtegnet ”K.T. fra Sognepræsten i Thir-

strup”  og med rødkridt ”6”  (6 sk. i porto), brevet er formentlig i Ebeltoft blevet indløst 

med attest.  

Dette brev er på Tirstrup BRS i modsætning til det øverste, lagt i tasken  til Ebeltoft Post-

kontor som Tirstrup BRS jo var underlagt. 

Tirstrup BRS blev oprettet den 8/8 1862 efter at den nye landevej fra Grenaa til Aarhus 

var blevet indviet. I samme forbindelse blev Hyllested og Bjødstrup BRS, der lå på den 

gamle landevej fra Grenaa over Ebeltoft til Aarhus nedlagt. Brevet er afstemplet med 

Ebeltoft ANT III 17/1 1860 i blå farve. Brevet har i modsætning til det øverste ikke været 

udenfor Ebeltoft Postkontors distrikt. 

Takst for distriktsbrev 1852—31/3 1871. 

Som det kan ses af de to viste brev har Tirstrup BRS altså udvekslet 

distriktsbreve med både Grenaa og Ebeltoft. 



Landsporto brev af 1 vægtklasse 

sendt fra Grenaa til Fåborg 5/1 

1852. 

Brevet er frankeret med 4 R.B.S 

Ferslew tryk. 

Frimærket er annulleret med 

Grenaa STU I som blev leveret 

1/4 1851 og kendes brugt 21/4 

1851 - 8/9 1852 og sidestemplet 

med GRENAA ANT III 5/1 1852. 

Takstperiode 1/4 1851 - 31/12 

1874. 

 

Landsporto brev af 1 vægtklasse sendt fra 

Grenaa til Aalborg 11/12 1852. 

Brevet er frankeret med 4 R.B.S Ferslev 

tryk, chokoladebrun, plade I, nr. 35 (sen 

anvendelse). 

Frimærket er annulleret med NUM 22-1 

som blev leveret 29/10 1852 og kendes 

brugt 11/12 1852 – 3/6 1868 og sidestem-

plet med GRENAA ANT III 11/12 1852. 

Takstperiode 1/4 1851 - 31/12 1874. 

Til dato eneste kendte 4 R.B.S  Ferslew 

tryk med nr. stempel 22, og tidligst 

kendte dato for NUM 22-1. (att.) 

 

Landsportobreve med STU I, NUM 22-1 og GRENAAE ANT III. 

Grenaa Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden 

Landsporto brev af 1 vægt-

klasse sendt fra Grenaa til 

Fåborg 7/6 1852. 

Brevet er frankeret med 4 

R.B.S Ferslew tryk. 

Frimærket er annulleret med 

Grenaa STU I og sidestemplet 

med GRENAA ANT III 7/6 

1852. 

Takstperiode 1/4 1851 - 

31/12 1874. 

De to øverste breve der begge er fra samme afsender og til samme modtager, viser tydeligt hvor omhyggelig man 

var med både annulleringen af frimærkerne og sidestemplingen af forsendelser i begyndelsen af frimærketiden. 

En omhyggelighed der meget hurtigt skulle vise sig at aftage, hvilket også fremgår af det nederste brev. 



Franko brev sendt fra Grenaa til 

Drammen i 1852. 

Brevet er afstemplet med GRE-

NAA ANT III 8/11 1852 og tran-

sit stemplet med HELSINGØR 

ANT III 12/11 1852. 

Brevet der i nederste venstre 

hjørne påtegnet ”franco”, er på 

indersiden af omslaget påskrevet 

”modtaget 16 Novbe.” 

 

Landsporto brev af 1 vægtklasse 
sendt fra Grenaa til København 
1855. 
Brevet er frankeret med 4 sk. 1854 
udg., som er annulleret med NUM 
22-1 og sidestemplet med GRENAA 
ANT III 8/4 1855. 
Brevet er i øverste venstre hjørne 
påskrevet ”Haste meget”. Brevet 
der er et forretningsbrev, omhand-
ler skibstransport af vare fra Gre-
naa til København, og har bl.a. 
følgende indhold ”Da der efter de 
offentlige Blade lader til at der 
er megen fare for sejlladsen 
gennem Sundet til og fra Kjø-
benhavn”. Her hentydes givet vis 
til is situationen i Øresund. 
I 1855 var der erklæret istransport 
fra 30/1 1855 -11/4 1855. 
Takstperiode 1/4 1851 – 31/12 
1874. 

To landsportobrev det ene påtegnet ”Haster meget” og et franko brev til Norge. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Landsportobrev af 1 vægtklasse sendt 

fra Grenaa til Højwelbaaren Hr. kam-

merherre, Stiftamtmand Graah, Ridder 

af Dannabro i Aarhus 1855. brevet er 

frankeret med 4 Rbs. Thieles 1855 

udg., som er annulleret med NUM 22-1 

og sidestemplet med GRENAA ANT III 

5/1 1855.  

Takstperiode 1/4 1851 - 31/12 1874. 



Poste restante brev sendt fra Grenaa til Florence (Firenze) Toskana i Italien. Brevet er på 

bagsiden transitstemplet Hamburg’s Danske Kontor 14/12, Hamburg’s Turn og Taxis’ske 

Kontor 14/12 og ankomststemplet Firenze (Florence) 21/12 1851. Brevet er påskrevet 

„franco“ (nederste venstre hjørne).  Takst for enkeltbrev til Toscana var 34 sk., som var 

sammensat af dansk porto 13 sk. og „udenlandsk porto“ 21 sk. som skulle fordeles mellem 

de forskellige transitlande. Rødkridt påtegningen „4 3/4“ (Sgr.) henviser til denne 

udenlandske porto og svare til 21 sk. dansk. Krydset med rødkridt på forsiden kan 

tilkendegive at det har været det øverste brev i det bundt, hvori kartet befandt sig. Først 

efter 15/7 1854 kunne breve til udlandet frigøres med frimærker (cours-circulaire 10/1854). 

Brevet er afstemplet med GRENAA ANT III 12/12 1851. 

PD stemplet (øverste højre hjørne) anvendt på breve for at meddele modtageren i udlandet, 

at portoen er betalt hele vejen til modtageren.  

P.D. Fransk forkortelse for Payé au destinataire 

Kopi af brevets bagside  

Brev sendt til Firenze 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 



Fra Jørgen Lauritz Skjerbæk’s tid som postmester/postekspeditør  i Grenaa (1/6 1852—30/4 

1877) findes en række eksempler på ukorrekt behandling af posten fra og til Grenaa. 

På denne  plancher vises to eksempler på denne ukorrekte postbehandling. 

Postanvisning på 4 Rdl. sendt fra Grenaa til København den 15/12 1854. 

Brevet er frankeret med 4 Rbs. og annulleret med NUM 22-1, sidestemplet med GRENAAE ANT 

III 15/12 1854. 

Brevet er øverst påtegnet ”Postanvisning 4 Rdl”. 

De 4 sk. dækker kun brevportoen for brev af 1 vægtklasse (1/4 1851—31/12 1874). Gebyr for 

postanvisning indtil 0-5 Rdl. = 4sk. og 2 Sk. for postanvisningsblanketten samt eventuelt post-

bevis 2 Sk. og 2 Sk. for udfyldelse af blanketten + udstedelse af modtagerbevis 2 Sk. burde 

være påskrevet på brevet og betalt kontant ved indleveringen. 

Takstperiode 30/8 1851—30/6 1866. 

Postanvisning med 4Rdl. 27 Sk. sendt fra Grenaa til Sogneforstanderskabet for Anholt 
pr. Helsingør den 5/1 1860. 
Brevet er frankeret med 4 sk. 1858 udg. Og annulleret med NUM 22-1 og sidestemplet med 
GRENAAE ANT III 5/1 1860. 

(påtegningen Postanvisning mangler). 
De 4 sk. dækkede også her portoen for brev af 1 vægtklasse. (1/4 1851—31/12 1874). 
Også her har man undladt at påskrive, gebyr for postanvisning indtil 0-5 Rdl. = 4sk. og 2 
Sk. for postanvisningsblanketten og eventuelt postbevis 2 Sk. og 2 Sk. for udfyldelse af 
blanketten + udstedelse af modtagerbevis 2 Sk. burde også her havde været påskrevet på 
brevet og betalt kontant ved indleveringen. 
Takstperiode 30/8 1851—30/6 1866. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 



Landsporto brev af 1 vægtklas-

se sendt fra Grenaa til Ørsted 

pr. Randers 1856. 

Brevet er frankeret med 4 sk. 

1854 udg., som er annulleret 

med NUM 22-1 og sidestemplet 

med GRENAA ANT III 28/7 

1856. 

Brevet er i nederste venstre 

hjørne påskrevet ”Kirkesag 

angaaende”, hvilket gør op-

mærksom på  at afsenderen 

ikke har sendt brevet  i ”privat 

anledning”, men i ”embeds-

anledning” og derfor ønsker 

en kvittering for portoen. 

Takstperiode 1/4 1851 – 31/12 

1874. 

 

En postanvisning, et landsportobrev mærket ”Kirkesag angaaende” og et vennebrev København-Grenaa/Grenaa-Odder. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Postanvisning på 5 Rdl. sendt fra Gre-
naa til København den 6/8 1861.  
Brevet er frankeret med 4 sk. 1858 
udg. og annulleret med NUM 22-1, 
sidestemplet med GRENAAE ANT III 
6/8 1861 og ankomststemplet på bag-
siden med KIØBENHAVN ANT V 7/8 
Eftm. 11.  
Brevet er øverst til venstre påskrevet 
”4.” (sk) og ”Postanvisning 5 rdl” 
og nederst til venstre ”franco” og 
”4” (sk). 
Takstperiode 1/9 1851 - 30/6 1866 
Brevporto 1 vægtklasse    4 sk  
Blanket   2 sk 
Udfyldelse heraf              2 sk 
Postanvisning indtil 5 Rd     4 sk 
I alt                                 12 sk 
Fra 1/7 1866 modtages postanvisnin-
ger op til 50 Rdl kun på blanket. 
   
 
 
 

Vendebrev: Kuverten 

er først brugt til et 

landsporto brev af 1 

vægtklasse, sendt fra 

København til Gre-

naa. Frankeret med 4 

sk. 1854 udg. 

I Grenaa er kuverten 

blevet vendt og franke-

ret med 4 sk. 1858 

udg. og brugt igen til et 

landsporto af 1 vægt-

klasse sendt fra Gre-

naa til Odder pr. Aar-

hus. 

I Grenaa er frimærket 

annulleret med NUM 22

-1 og sidestemplet med 

GRENAA ANT III 9/8 

1860, brevet er transit-

stemplet med AARHUS 

ANT III 10/8 1860.                                                                                                           

Takstperiode 1/4 1851 

- 31/12 1874. 

 



Porto brev sendt 

fra By og Her-

reds Fogderiet i 

Grenaa til Fyr-

mester Dam på 

Anholt pr. Helsin-

gør 23/6 1858. 

Brevet er stem-

plet med GRE-

NAAE ANT III 

23/6 1858 og 

med rødkridt 

påført ”6” (6 

skilling) i porto. 

Takst for ufran-

keret landsporto 

brev af 1 vægt-

klasse 1/4 1851 

– 31/3 1871. 

 

To portobreve og et sendt pr. kuvert 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Brev sendt pr. kuvert fra købmand 

Hartvigson i Grenaa til købmand 

Falkenberg i Randers den 22/1 

1860. Brevet er i nederste venstre 

hjørne mærket ”pr Couvert” 

pr. Couvert (pr. kuvert) er breve 

som er sendt i en anden post-

forsendelse for at spare porto. 
 

Porto brev sendt fra Grenaa 

til Hr. Kammerraad og 

Amtsforvalter Ovesen i 

Ebeltoft den 7/12 1861. 

Brevet der er afstemplet 

med Grenaa ANT III den 

7/12 1861, er med blåkridt 

påtegnet ”6” (6 skilling), 

som er betalt af modtage-

ren. Portoen er her påtegnet 

med blåkridt, og ikke som 

det oftest ses med rødkridt. 

Takst for ufrankeret lands-

porto brev af 1 vægtklasse 

1/4 1851—31/3 1871. 

En til dato udokumente-

ret teori siger, at den blå 

portopåtegning skyldes 

at brevet har været op-

ført forkert på kartet, og 

at der derfor er sendt en 

tilbagemeldelse til afsen-

der posthuset. 

 



Et adressebrev og et værdibrev  

Grenaa 

Kontant frankeret værdibrev sendt fra Grenaa til Randers 21/6 1865. Før den 
1/10 1865 skulle værdi- og pengeforsendelser ekspederes som pakkeforsendel-
ser, og kunne først herefter frigøres med frimærker. Værdibreve kunne sendes 
kontant frankerede indtil 31/3 1868. 
Brevet er i øverste venstre hjørne påtegnet ”talt” og herunder ”37”  (journal 
nummer) og i nederste venstre hjørne ”Indlagt 502rd4m2sk” og ”Betalt”. 
På bagsider er Grenaa postkontors to segl og i midten afsenderens segl. 
Ifølge takst af 1/4 1851 har afsenderen betalt: Grundtakst 6 sk. + værditakst 
72 sk + tællegebyr 8 sk. i alt 86 sk. Dertil kommer evt. lak til segl 2-3 sk. og 
for postbevis 2 sk. 
 

Kopi af bagside 

Adressebrev for pakke sendt fra redaktør M. Heimann i Grenaa til bogtrykker M. B. Fal-

kenberg i Aarhus 4/6 1850. 

Brevet er i nederste venstre hjørne mærket ”Fr.” (franco)  

For oven er brevet påtegnet ”Hermed 1 lille Pakke i Papir M. Addrss.” 

Adressebrevet er modtaget t Aarhus den 6/6 1850. 

Pakkepostsager kunne først frigøres med frimærker fra 1/10 1865 (cirkulære 15/1865 af 

26. september) 

 

Kopi af datering 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden 



Anbefalet landsporto brev af 2 vægtklasse sendt fra Grenaa til København i 1860. 

Brevet er frankeret med et par stk. 4 sk. 1854 udg., som er annulleret med NUM 22-1 og sidestemplet med GRENAA ANT III 

21/4 1860. 

I øverste venstre hjørne er påskrevet ”14” (registrerings nr.) og i nederste venstre hjørne ”8” (8 skilling  som er betalt kon-

tant i anbefalingsgebyr), brevet er med rødkridt påtegnet ”NB”.  

Frem til 31/3 1868 skulle anbefalingsgebyret betales kontant, fra 1/4 1868 skulle anbefalede breve være fuldt 

ud frankerede og reg. gebyret skulle også betales med frimærker. 

Takstperiode for 2 vægtklasse       1/4 1851 - 31/12 1870. 

Takstperiode for anbefalingsgebyr  1/4 1851 - 31/12 1874. 

 

Landsporto brev af 2 vægtklasse sendt fra Grenaa til København 1862. 

Brevet som er frankeret med et par stk. 4 sk. 1858 udg. er annulleret med NUM 22-1 og sidestemplet med GRENAA ANT 

III 27/8 1862 og på bagsiden ankomststemplet med KJØBENHAVN ANT V 28/8 Eftm 11. 

Takstperiode 1/4 1851 – 31/12 1870. 

 

Landsportobreve af 2 vægtklasse og anbefalingsgebyr betalt kontant. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 



Kopi af modtagerens notat. 

Adressebrev for pakke på 50 qvint (250 gr.). sendt 

fra Grenaa til Randers i 1868. 

Adressebrevet der er frankeret med 8 sk. fra 1857   

også kaldt 1854 udg. (sen anvendelse), er annulleret 

med NUM 22-1 og sidestemplet med GRENAAE ANT 

III 3/6 18.. (registernumre til adressebreve blev 

indført 1/4 1868, cirk. nr. 6 af 13/3 1868).  

Brevet er for oven mærket „Hermed 1 Pakke mk. 

P.T.“ og i nederste venstre hjørne „franco“. 

Den sene anvendelse af 8 sk. frimærket, siger noget om den forholdsvis ringe 

postmængden der var fra Grenaa, der i 1868 kun havde knap 2000 indbyggere. 

Takstperiode for pakke 0 - 1 pund 1/10 1865 - 31/3 1871. 

Adressebrev og 2 vægtklasse brev. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Landsporto brev af 2 vægtklasse sendt fra Grenaa til ” Høiwelbaaren Hr. Kammerherre Stiftamtmand Rosenørn, 

Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand Randers” 1866 -1870. Brevet der er frankeret med 1x2 sk. og 

2x3 sk. 1864 udg. er annulleret med NUM 22-2 (NUM 22-1 der er opgraveret) og sidestemplet med ANT III 10/3 eller 10/5  

18.. 

Hvornår NUM 22-1 opgraveres og kommer tilbage som NUM 22-2 vides ikke med bestemthed, men det kendes med sikker-

hed brugt 24/6 1871— 24/5 1874. Men da GRENAA ANT III kendes med helt årstal til oktober 1865, og taksten for 2 vægt-

klasse ophøre 31/12 1870, så må brevet være sendt i tidsrummet 10/? 1866 til 31/12 1870. 

Takstperiode 1/4 1851— 31/12 1870. 



6 sk. brev fra K.D.O.P.A Lübeck 1865  og postforskud København—Benzon 

Postforskud på 20Rdl. Sendt fra København til Hr. Hofjægermester, Stamhusbdesider Benzon Benzon, Benzon, 
Grenaa den 21/12 1865. 
Brevet er frankeret med 4 sk. 1864 udg., og annulleret med NUM 1 og KJØBENHAVN ANT V den 21/12 4-5½. Bre-
vet har ligget over og først afsendt fra København dagen efter og er afgangsstemplet med KIØBENHAVN ovale 
”overnatningsstempel” den 22/12. 
Brevet er påtegnet ”Postforskud 20 Rdl.” og i øverste venstre hjørne journal nr. ”12” og i nederste venstre 
hjørne ”16/4” (proucuregebyr/postforskudsblanket samt udfyldelse af samme). 
Fra den 7/8 1863 skulle ordet ”postforskud” understreges med rødt (Circ. 7/1863) 
Her har man ved ankomsten til Grenaa, imod reglerne undladt at ankomststemple brevet. 
Taks for landsporto brev af 1 vægtklasse 1/4 1851-31/12 1874  =  4 sk. 
Proucuregebyr 15-20 Rdl. 13/11 1852—31/3 1871 (15-20 Rdl.)      = 16 sk. 
Postforskudsblanke og udfyldelse af samme 2+2 sk.    =   4 sk. 
          I alt 24 sk. 
Brevet er formentlig befordret fra Grenaa til Benzon af det private landpostbud Chr. Ottesen der i tiden 
1/5 1865 til 1/11 1871 befordrede post mellem Grenaa over Voldby, Karlby, Rimsø, Veggerslev, Ben-
zon og Gjerrild (se under Gjerrild brevsamlingssted). Den 8/5 1871 blev der oprette en Kgl. Landpost-
rute fra Grenaa til Gjerrild. 
    

  

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Brev sendt fra det danske Overpostamt i Lübeck til Grenaa den 3/4 1866, brevet 
er frankeret med parstykke 3 sk. 1864 1.tryk. 
Takst for enkeltbrev mellem Danmark og Lübeck var 1/10 1865—30/4 
1868 = 6 sk. R. M. (Circ. 16/1865). Pr. 1/5 1868 nedlagdes det danske 
Overpostamt i Lübeck, og danske frimærker ophørte med at have franke-
ringsgyldighed.  



2 stk adressebreve begge sendt fra Grenaa til København 

 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Adressebrev for pakke på 1 pund, sendt fra Grenaa til København 19/10 1871-1873 (GRENAAE ANT III 

afløses af LAP Ia 18/7 1874), frankeret med 1 parstyk + 2 enkeltmærker 2 sk 1871 udg. og annulleret 

med NUM 22-2 og sidestemplet med GRENAAE ANT III 19/10 18--, og pakkeetikette type A1(indført 1/4 

1868). 

Brevet er øverst påskrevet ”1Pk  Mk B A No 1” og under pakkeetiketten ”1u” (vægtangivelse 1 pund) 

Takstperiode for pakke 0-1 pund uden værdiangivelse 1/4 1871—31/12 1874 grund takst 6 sk + 2 k pr. 

pund = 8 sk 

Adressebrev for pakke på 2 pund sendt fra Grenaa til København 1/5 18-- (1867-1874 da ANT III ken-

des uden de sidste to cifre i årstallet 4/5 1867 og afløses af LAP Ia 18/7 1874). Helsagskonvolutten KV 1 

er opfrankeret med 2 stk 4 sk 1864 udg. Og annulleret med NUM 22-1 og sidestemplet med GRENAAE 

ANT III 1/5 18--. Adressebrevet er nederst til venstre påskrevet ”Hermed en rund spånæske mærk: 

K. Koch Østerbro 48”, til højre herfor er der skrevet betalt hvilket senere er blevet streget ud og under 

værdistemplet ”2u” (vægtangivelse 2 pund) 

Takstperiode for pakke 1-2 pund 1/10 1865—31/3 1871 = 12 sk 

 



Landsporto tryksag og anbefalingsgebyr frigjort med frimærker. 

Landsporto tryksag sendt fra Aarhus til Grenaa 1871. 

Brevet der er frankeret med 2 sk. 1871 udg., som er annulleret med AARHUS LAP IVa 20/10 9E-8F. 

Brevet er ikke ankomststemplet i Grenaa. 

Takstperiode for tryksag 0-250 gram 1/4 1871—31/12 1874. 

 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Anbefalet landsporto brev af 1 vægtklasse sendt fra Grenaa til København 18.. (1871-1873) 

Brevet der er frankeret med 3x4 sk. 1870 udg., som er annulleret med NUM 22–2  og sidestem-

plet med GRENAA ANT III 25/11 18.. 

Portoen er sammensat af 4 sk. i brevporto og 8 sk. anbefalingsgebyr. 

Fra 1/4 1868 kunne anbefalingsgebyret frigøres med frimærker.  

Brevet er på bagsiden transitstemplet med AARHUS LAP IVa 25/11 9E-8F og ankomststemplet  

med KIØBENHAVN LAP IV 26/11 Eftm  9¼  

NB påtegningen med blæk er foretaget af afsenderen, og NB med rødkridt er foretaget 

af postvæsenet.  

Takstperiode for 1 vægtklasse           1/4 1851 - 31/12 1874 

Takstperiode for anbefalingsgebyr       1/4 1851 - 31/12 1874  

 



Ufrankeret distriktsbrev sendt fra Homaa til Justitsraad Nuborg i Grenaa 3/9 1874. 
Fra 9/12 1865 kunne distriktsbreve sendes til lokalporto takst (Cirkulære no. 23 af 9/12 1865). 
Brevet der er dateret 3. Sept. 1874, er afstemplet med GRENAA LAP Ia 3/9, og i øverste venstre hjørne 
påtegnet ”Homaa” og midtpå med rødkridt ”4” (4 skilling i porto som er betalt af modtageren). 
GRENAA LAP Ia (leveret 18/7 1874 og kendes brugt 3/9 1874 – 9/11 1877.) 
Takst 1/4 1871 - 31/12 1874 = 2 skilling for frankerede og dobbelt takst for ufrankerede forsendelser.  
Tidligst kendte dato for GRENAA LAP Ia.  

Ufrankeret adressebrev (privatfremstillet) for pakke på 8 pund, sendt fra København til Grenaa 

1881. Adressebrevet er med rødkridt mærket ”44” (grundtakst 12 øre + 8 pund af 4 øre = 44 

øre), der er betalt af modtageren og ”UD” (udleveret). Adressebrevet er i nederste venstre hjørne 

stemplet ”Paa Afsenders Risico” som er underskrevet ”Jørgensen” (afsenders underskrift). 

Adressebrevet er afstemplet med KIØBENHAVN LAP Ia 11/12 og på bagsiden ankomststemplet 

med GRENAA LAP VIIa-1 15/12. GRENAA LAP VIIa -1 (leveret 28/1 1878 og kendes brugt 20/4 

1878 – 3/11 1883) og påsat pakkeetikette Type A2 fra 1868.  

Takstperiode 1/1 1875 – 30/9 1888.  

Før 1/10 1888 var taksten for ufrankerede adressebreve identisk med forudfrankerede, 

og fra samme dato indførte postvæsenet egne adressebreve og alle tidligere anvendte 

adressebreve blev ugyldige. 

 

Distriktsbrev og ufrankeret adressebrev. 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 



Peter Blechinberg 

Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, og som postmester fra den 1.oktober 1889 

og fratrådt den 30. september 1908. 

Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool i England 1881. 

Brevet der er frankeret med 1x4 øre og 2x8 øre 1875 udg., der er annulleret med GRENAA LAP VIIa-

1 20/12 3 POST og ankomststemplet i Liverpool den 23/12 1881. 

Takstperiode 1/7 1875 - 30/9 1907 = 20 øre pr. 15 gram 

Fra 1/9 1907 –31/1 1921 ændredes det til 20 øre for de første 20 gram + 10 øre per påbegyndt føl-

gende 20 gram. 
 

 

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 



Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden Grenaa 

Adressebrev for pakke på 1¼ pund sendt fra Hartmann Sørensen Cykelforretning i Grenaa til Fabrikant Carl Eriksen i 

Odense 1897. Adressebrevet er frankeret med et parstykke 8 øre 1895 udg. og annulleret med GRENAA LAP VIIa-2 21/6 

1POST, og pakkeetikette A 3. 

Takst for pakke 0 – 2 pund 1/10 1888 – 30/9 1902. 

GRENAA LAP VIIa-2 er LAP VIIa-1 der er op graveret og leveret den 13/9 1884, kendes brugt 1/1 1886 - 19/11 1902.  

 

Værdibrev sendt til København og adressebrev for pakke sendt til Odense 

Værdibrev sendt fra Grenaa til København den 20/2 1876-1878 (Grenaa LAP Ia afløses af LAP VIIa-1 den 28/1 

1878), frankeret med 3x8 øre 1875 udg., annulleret med GRENAA LAP Ia der kendes brugt 3/9 1874—9/11 

1877. Brevet er påskrevet ”Indlagt Kroner 70” og lilla værdietikette BA 2. 

Takstperiode 1/4 1875—30/9 1888 16 øre for brevet + 8 øre per påbegyndt 200 kr. = 24 øre 


