Tjenestepost / b

Grenaa
Banco brev sendt som ”Franco” brev i perioden 1813—1816

Bancobrev sendt fra Grenaa (kollektør Møller) til Lotteri Inspektør Bie i København (inspektør januar 1801-december 1816).
Brevet er på forsiden i sv-hjørne påtegnet ”Herudi 18 Rbd.” og ”franco”. På
bagsiden er brevet i Grenaa påført karte nr. “14“ som ved omkarteringen i
Randers er streget og erstattet med karte nr. “29“.
Brevet er forsynet med tre, i henhold til (”Tre-Segls-Placaten”) af 24. november 1804, og var gældende fra 1/1 1805 korrekt placeret laksegl. De to
yderste er Grenaa’s postsegl, og det midterste er et kollektørsegl.
Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13/3 1808-3/12 1839).
Da det fremgår af betegnelsen at de indlagte sedler er i ”Rbd” må brevet være sendt i perioden 1/2 1813 (etableringen af rigsbanken) til december 1816,
hvor Bie gik af.
Brevet har ingen porto påtegnin, men portoen for et enkelt brev var i perioden
1/2 1813—6/8 1813 21 Rbß og i perioden 6/8 1813—december 1816 28 Rbß,
så portoen må havde været enten 21 eller 28 Rbß.

Tjenestepost / b

Grenaa
Banco brev sendt som ”Porto” brev i perioden 1/1 1817– 31/7 1818

Bancobrev sendt som ”porto” brev fra Grenaa (kollektør Møller) til S. T. Hr. Major, Ridder v. Scheel, Kongelig Lotteri Inspectør, Kiøbenhavn (inspektør 1/1
1817-ultimo januar-primo februar 1824).
”S:T:” betyder ”Salvo Tituio” (med forbehold for titlerne.) ”75” er von Scheels egen nummerering af brevet.
På bagsiden ses Grenaa Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24/11 1804, som var
gældende fra 1/1 1805. Karte nr. og porto: "2-84" er først anført i Grenaa,
men derefter omkarteret i Aarhus: "25-84".
Brevet er fra perioden 1/1 1817– 31/7 1818
hvor portoen mellem Grenaa og København var 28 Rbß for et enkeltbrev, og da
takstudregningern følger princippet heri, så hvis man antager, at brevet er fra
den periode, er taksten:
250—300 Rbdlr. N.V.: 3 x enkeltbrevsporto (28) = 84 Rbß N.V.
idet takseringsprincippet følger Forordningen af 28/2 1788, der siger, at taksten
for et indhold fra 1 indtil 100 Rbdlr. er som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr.
indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr.
Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.
Påtegningen "Bp - 8 ß" på bagsiden er 8 Rbß bærepenge for 200-500 Rbdlr. N.
V. (Regulativ af 7/8 1813 Gældende 7/8 1813-31/7 1818).
Von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto
og Bærepenge.

Tjenestepost / b

Grenaa
Banco brev sendt som ”Lotterisag” 31/3 1823

Bancobrev sendt som ”Lotterisag” fra Grenaa 31/3 1823 (kollektør Møller) til Hr.
Major Ridder von Scheel, Kongelig Lotteri Inspectør, Kiøbenhavn (inspektør 1/1 1817ultimo januar-primo februar 1824).
”S:T:” betyder ”Salvo Tituio” (med forbehold for titlerne.) ”86” er von Scheels egen
nummerering af brevet. Brevet er nederst til venster påterner ”Lotterisag Heri 40 rd
Sædl: Værdi 32 r Sølv”
På bagsiden ses Grenaa Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske
som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24/11 1804, som var gældende fra
1/1 1805. Karte nr. og porto: ”3-23” er først anført i Grenaa, men derefter omkarteret i Aarhus: ”2-23”.
I 1823 var portoen mellem Grenaa og København 18 Rbß Sølv og ifl. Pakkeposttaksten
af 15/7 1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for 1/2 brev. Over 5 indtil
100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rdlr. indtil 150 Rbdlr. som 11/2 brev og
så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1
Rbdlr.
Porto for brevet blev således:
32 Rbdlr. sølv: 1 x enkeltporto: 18 Rbß sølv som omregnes til Navne-Værdi med dagens kurs er 18 x 250/200 = 22,5 = 23 Rbß N. V. som også er påskrevet brevet.
Bærepenge er 6 Rbß sølv for et indhold af 5-100 Rbdlr. Sølv, hvilket i Navne-Værdi er
6 x 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N. V., som der også er anført bag på Bancobrevet.
Von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge. (nr. tre af tre kendte Banco breve afsendt fra Grenaa)
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Grenaa
Påtegnet Fattig Sag m. A. og Lottosag

Fattig Sag sendt fra Fattigvæsen Commissionen i Grenaa til Fattigvæsen Commissionen i Skagen 17/12
1862. Brevet der i nederste venstre hjørne er mærket ”Fattig Sag m. A.”, er befordret på ruten Grenaa –
Randers. I Grenaa er brevet afstemplet med Grenaa ANT III 17/12 1862, og transitstemplet med Randers
ANT V 18/12 7-8Ef, og på bagsiden med Aalborg ANT V 19/12 10Fo og Frederikshavn ANT III 19/12 1862.

Lottosag sendt fra Grenaa til Inspectoratet for det Kgl. Classelotteri, Kjøbenhavn 10/11 18-5.
Brevet der i nederste venstre hjørne er mærket ”Lottosag”, er afstemplet med Grenaa ANT III 10/11 18-5, transitstemplet med Aarhus ANT V 11/11 6-10 F og ankomststemplet med Kjøbenhavn ANT V 11/11 Eftm 11.
Brevet er med rødkridt påtegnet ”6” (6 skilling) i porto, takst for ufrankeret landsporto brev af 1 vægtklasse 1/4
1851 -31/3 1871.

Lotteribrevene kendes med en række forskellige påtegninger – bl.a. „De Kongelige Insignier“, „K.T. - Lottosager”,
Kongelig Tjeneste med eller per Attest m.fl. Der er altså tale om tjenestebreve. Uanset disse påtegninger er langt de
fleste lotteribreve alligevel sat i porto. Brevene var dog berettiget til portofri forsendelse, og den ansatte porto blev
ikke betalt. De lokale kollektører var ikke berettigede til at frigøre portobeløbene med en attest - derfor blev brevene
sat i porto. Men lotteriinspektørerne var bemyndiget til at udstede attester for portoen pålagt de til dem
ankommende breve der vedrørte lotteriet. Den påløbne porto blev således ikke betalt, men frigjort ved at
lotteriinspektøren udstedte en attest ved brevenes modtagelse.
Blyant påtegningen ”3-18” kan muligvis tilkendegive, at der er udstedt attest for modtagelsen af i alt 3
stk. ”Lottosager” til en porto af sammenlagt 18 skilling (”Lottosager” skulle altid indløses med attest).
Påtegningen er tilsyneladende kun påskrevet det øverste brev i bundtet, og er derfor ikke almindelig.
Der kendes flere ”Lottosager” med lignende blyant påtegninger.
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Grenaa
K.T. adressebreve med rødkridtkryds og uden og med påklæbet registernummer.

Adressebrev for en pakke sendt som K.T. brev, fra Generalpostdirectionen til Det Kgl. Postcontoir i Grenaa den
27. maj 1848.
Brevet er i øverste højre hjørne påtegnet ”10 Lod” (pakkens vægt) og i nederste venstre hjørne ” K.T. hermed in Pk. Mk. S”, og på bagsiden karte nr. ”2”, og Generalpostdirectionens laksegl i rød farve.
Rødkridtkrydset på brevets forside fortæller at brevet har ligget øverst i det brevbundt, hvor kartet har ligget.
En praksis som har været brugt i adskillige år, men først bliver konkretiseret i cirkulære nr. 3/1860 i det der her
står, at ”Brevbundterne betegnes, som foreskrevet, med Løbenummer og det sidste Bundt, hvori Kartet lægges, med et Rødkridtskors.”

Kopi af laksegl

Adressebrev for to pakker sendt som K.T. brev, fra Revisionscontoiret under Generaldecisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen, Til det Kongl. Postcontoir i Grenaa i 1869.
Brevet er i øverste venstre hjørne påtegnet ”12 ü” og ”8 ü” (vægtangivelse for pakkerne).
Brevet der er afstemplet med Kjøbenhavn ANT III 5/6 1869 har på bagsiden karte nr. 12.
Brevet er i modsætning til det øverste påklæbet registernumre type A2

Cirkulære nr 6 af 13.3.1868 gav meddelelse om, at det danske postvæsen indførte registernumre til påklæbning
fra l/4 1868. De skulle benyttes i forbindelse med forsendelse af pakker og værdibreve.
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Grenaa
Frimærkefrankerede tjenestebrev .

Tjenestbrev sendt fra Grenaa Politikammer
til Sognefogeden i Lyngby pr Trustrup. Brevet der er frankeret med 2x4 øre tjenestemærker 1875 udg. er afstemplet med Grenaa LAP Ia 26/2.
Brevet er, da det er underskrevet af Herredsfoged G. Nyborg, der gik af i 1876,
sendt i 1875 eller 1876.
Brevet er frankeret som landsportobrev af 1
vægtklasse.
Takstperiode 1/1 1875 – 30/9 1902.

Tjenestebrev sendt fra Grenaa By
og Herredsfogederi til det Kongelige
Amthus
i
Randers.
Brevet er frankeret med 4 sk.
tjenestemærke 1871 udg. der er
annulleret med NUM 22-2 og sidestemplet med GRENAA ANT III
14/5 18.. (1871—1874). På bagsiden er brevet transitstemplet
med AARHUS ANT V 15/5 og ankomststemplet med RANDERS
KOM 15/5.
Hvornår NUM 22-1 op graveres og
kommer tilbage som NUM 22-2
vides ikke med bestemthed, men
det kendes med sikkerhed brugt
24/6 1871— 24/5 1874.
Brevet er frankeret som landsportobrev af 1 vægtklasse.
Takstperiode 1/4 1851 –31/12
1874.
5 øres brevkort (EB 17X)
sendt fra By-og Herreds
fogedkontoret i Grenaa til
By-og Herredskontoret i
Skive den 24/1 1890.
Brevkortet er en indkaldelsesordre. I Skive er postkortet med påtegningen
”Remitteres
(returneres)
tjenstlig”
returneret
til
Grenaa, ”med Bemærkning
at der ikke her er modtaget nogen Extra Ord. Indkaldelsesordre
for
den
Værnepligtige”.
Brevkortet er i Grenaa
annulleret med GRENAA
LAP VIIa-2 den 24/1 og
ved returneringen i Skive
stemplet med By og Herredskontoret i Skive 28/1
90. GRENAA LAP VIIa-2 er
LAP VIIa-1 der er op graveret og leveret den 13/9
1884,og kendes brugt 1/1
1886 - 19/11 1902.
Takstperiode
landsporto
brevkort
1/10
1888—
31/12 1918
Med indførelsen af tjenestefrimærkerne 1/4 1871 (postloven af 7/1 1871) ophørte portofriheden for tjenestelige
forsendelser.

Breve sendt under krigen 1864

Grenaa

Privatbefordrede tjenestebreve sendt fra og til Herredskontoret i Grenaa under krigen 1864.
K.T. sendt fra Grenaa
Herredscontoier til Lægelsmand Jens Hansen i
Aastrup 26/1 1864.
Brevet der i nederste
venstre hjørne er mærket K.T. og øverst til
højre ”Haster”, er en
anmodning om at ”tilsige Anders Jensen
Busk (Hammelev) til
uopholdelig at møde
herpaa contoiret med
sin indkaldelsesordre,
hvorefter
Han
skal
indfinde sig i Kjøbenhavn den 28de d. M.
for at Hans Marchpenge kunne blive Ham
udbetalte.”
Brevet er privatbefordret,
da det ingen postale påtegninger bærer.
Privatbefordret
K.T.
brev fra Vejlby Pastorat til Herredskontoret
i Grenaa den 3/10
1864. Brevet er en til
fjendens underretning
forlangt indberetning
om ”hvilke forråd der
er i pastoratet”.
Brevet er sendt under
den anden våbenhvile
(20/7) og selv om
postbesørgelsen i Jylland blev varetages af
danske
postembedsmænd var det først
den 22/11 1864 at
postvæsenet igen blev
underlagt Generalpostdirektøren og Generaldecisoren i København.
Brevet
bære
ingen
postale påtegninger.
Tjenestebrev sendt fra
Lyngby Seminarium til
Justitsråd By og Herredsfoged Nyborg i Grenaa d. 13/3 1864.
I brevet spørges der
bl. a. om det vil være
muligt med skib fra
Grenaa, at få nogle af
statens
betroede
værdier bragt i sikkerhed inden en mulig fjendtlig besættelse, efter at nu Århus
er i fjendevold.
Brevet der er sendt
inden der første gang
kommer fjendtlige tropper til Grenaa (3/5), er
privatbefordret og det
slutter med ønsket om
at buddet må få svar
med tilbage. Brevet er i
nederste venstre hjørne
mærket ”K. T.”

Breve sendt under krigen 1864
Brev om afgivelse af køretøjer til preusserne og K. T. brev til/fra sognefogeden i Fjellerup.

Kopi af afsender og datering
Brev afsendt fra Meilgård ved Tranehuse d. 15/7
1864 til Justitsråd Nyborg i Grenaa. Brevet er sendt i perioden efter at krigen er genoptaget den 26/6
og til den preussiske feltposttjeneste overtager postbesørgelsen i Jylland den 24/7.
Brevet omhandler afgivelsen og levering af køretøjer under den preussiske besættelse af området.
Brevet er i nederste venstre hjørne påtegnet „Svar m Besked med Posten“. Brevet er privatbefordret, da det ingen postale påtegninger eller stempler bære.

Kopi af afsender og datering.
Tjenestebrev (et vendebrev) sendt fra Herredskontoret i Grenaa til Sognefogeden i Fjellerup d.14/3 1864.
Brevet er øverst til højre påtegnet „Haster“ og nederst til venstre „Anbefales Sognefoged Henrik
Christoffersen i Laen til Besørgelse uopholdelig K.T.
Brevet har følgende tekst: Sognefogeden anmodes om at møde her paa Contoiret i morgen Tirsdag den 15 Dennes Kl. 3 Eftermiddag for at aftale det fornødne i Anledning af fjendens fremrykning.
Grenaa Herredscontoir den 14 Marts 1854.
I Fjellerup har Sognefogede Rasmus Jensen samme dag vendt brevet og skrevet følgende svar:
De Maa have mig undskyldt til at give møde i morgen. Da jeg har wæret syg i flere Dage, men
er dog nu bedre.
I lige maade maa jeg Anmode Herredsfogeden om at Constituere Peder Møller eller en anden til
at wære Sognefogede en til widere. Da jeg er for gammel og swag til at udføre nogen hurtel
Ordre, da jeg er befordret hverken til Hest eller Wogns. Men jeg skal giøre en anden al den
…………. jeg kan.
Fjellerup d. 14. Marts 1864.
Herefter er brevet igen mærket K. T. og returneret til Herreds Kontoret i Grenaa . Brevet er sendt inden
den 3/5 hvor Grenaa første gang indtages af fjendtlige tropper.
Brevet er privat befordret begge veje, da det ingen postale påtegninger eller stempler bære.

Grenaa

Breve sendt under krigen 1864

Grenaa

K.T. breve befordret med private Estafetter og mærket K.T. per Stafett og K.T. pr Estafet

Stafettebrev sendt fra Lyngby til Amtstuen i Ebeltoft d. 20/7 1864. Samme dag som den anden våbenhvile aftales, og det meddeles at den preussiske feltpost overtager postbesørgelsen i det besatte
Jylland. Brevet omhandler problemerne med afgivelsen af vogne til transport under den preussiske
besættelse af området.
Brevet er befordret med privat Estafette, da det ingen postale påtegninger bære. Brevet er i nederste venstre hjørne påtegnet „ K.T. per Stafett fra Lyngby“.

Kopi af afsender og datering
Stafettebrev (smuglerbrev) sendt fra Frederikslund ved Nimtofte til Herreds Contoret i Grenaa den
12/8 1864. Brevet, der er befordret med privat Estafette, omhandler afgivelsen af vogne i forbindelse med den preussiske besættelse. I perioden 24/7 til 31/8 havde det preussiske feltpostvæsen
overtaget postbesørgelsen i Jylland, og havde i den forbindelse oprettet en række feltpostkontorer bl.a.
i Nimtofte, hvilket gør brevet til et smuglerbrev, idet det er sendt uden om feltpostvæsenet.
Brevet er i nederste venstre hjørne mærket „K.T. pr Estafet“.

Estafetter var en form for særlig hurtig fremførelse og udbringning af en forsendelse med særligt bud (estafette). Estafettebefordring fandt sted udenfor den normale postbefordring og -udbringning. Forsendelsesarten omtaltes bl.a. i
„Forordning angaaende Befordrings-væsenet i Danmark“ fra 27/1.1804. Der var 3 former for estafetteekspedition: Kongelige estafetter med postvæsenets medvirken. Kgl. estafetteforsendelser skulle indleveres direkte på en ekstrapoststation,
der normalt samtidigt var posthus. Senere skulle indlevering ske på et posthus eller til et landpostbud. Private estafetter
antagelig uden postvæsenets medvirken, der må antages at være ophørt i 1850’erne. Feltpost estafetter hørte under militærets feltpostvæsen og fulgte andre ekspeditionsregler.

Breve sendt under krigen 1864

Grenaa
Breve med preussisk porto påtegning og K.T. brev fra Gjerrild .

Kopi af datering
Brev sendt som landsporto brev af 1 vægtklasse fra
København til Grenaa 11/8 1864.
Brevet er frankeret med 4 sk. 1864 udg. Som er annulleret med KOM 181 SJ.JB.P.SP. B. 2
12/8 1 TOG.
Efter indgåelsen af våbenhvilen den 18/7 1864 udsender den preussiske militær-gouvernøren den
20/7 meddelelse om at den preussiske feltpost overtager postbesørgelsen i det besatte Jylland.
Meddelelsen fik virkning allerede fra den 24/7 og varede til den 31/8, hvorefter postbesørgelsen i
Jylland igen kom på danske hænder. Da det preussiske feltpostvæsen ikke anerkendte brugen af
danske frimærker, så er brevet sat i porto af 6 skilling, der er påskrevet med blåkridt. De 6 skilling
er ved ankomsten til Grenaa opkrævet hos modtageren. Havde afsender sendt brevet som et porto
brev, så kunne han havde sparet de 4 skilling.
Til dato eneste registrerede brev fra eller til Grenaa med preussisk porto påtegning .

Kopi af datering
Tjenestebrev sendt fra Gjerrild til Justitsraad Nyeborg
i Grenaa d. 24/7 1864. Brevet er afsendt samme dag som den preussiske feltposttjeneste
overtager postbesørgelsen i Jylland. I brevet berettes bl.a. om at „fjenden i gaar og i dag
har bortført Baadene, saavel ved Stranden, som fra Gjerrild Sø. Ligeledes er i Fredags bortført 3 Heste her fra Sognet“. Brevet er mærket „K.T.“, men er privatbefordret,
da det ingen postale påtegninger eller stempler bære.

Breve sendt under krigen 1864

Grenaa
Breve mærket Dienst sarhe og Feltpostsag

K. T. brev sendt fra Ebeltoft Herredskontor til Herredskontoret i Grenaa 1864.
Brevet, der er sendt i perioden 24/7 – 31/8 i hvilken det preussiske feldtpostvæsen havde overtaget postbesørgelsen i Jylland, er i nederste venstre hjørne mærket ”Dienst sarhe”.
Brevet er afstemplet med Ebeltoft ANT III 26/8 1864 og ankomststemplet med Grenaa ANT III 28/8
1864.

Kopi af datering
Feltpostsag sendt fra København til Grenaa d. 28/10 1864.
Brevet er afsendt samme dag som Schultz til Generalpostdirektionen indberetter at samtlige jyske posthuse, efter at
de siden den 1. september havde været på danske hænder, vil blive lukket fra den 1. november.
Den 29. oktober 1864 udsteder den preussiske overpostinspektør Albinus en bekendtgørelse om den praktiske gennemførsel af postbesørgelsen gennem hele 20 feltpostrelais’er, heriblandt Grenaa. Den indebar at de kgl. Preussiske
Felt-Post-Relais- Stationer skulle overtage alle postsager, såvel som befordringen af personer med feltposten. Med
underskrivelsen af fredsaftalen i Wien den 30. oktober tilbagekalder militærgouvernementet sin bekendtgørelse af
15. og 28. oktober, men da var brevet til Grenaa afsendt.
Brevet der omhandler returnering af to ”i sin tid til Armeen afsendte Pengebreve”, er afstemplet med Kjøbenhavn ANT V 28/10 4-5½. Til dato eneste kendte brev med påtegningen ”Feltpostsag”.

Privat befordrede breve

Grenaa
Ulovligt privatbefordrede breve sendt uden om postvæsenet.

Ulovligt privatbefordret brev sendt fra H. Hartvigsen i Grenaa den 20/3 1841 til Hr. A. Falkenberg i Randers, hvor det er modtaget samme dag.
Af indholdet fremgår at brevet er sendt ”Med en Karl Rasmus Hvid som er kjørende med
en Bonde fra Bredstrup ved navn Søren Hansen”
Brevet er i nederste venstre hjørne mærket ”Ved Godhed”.

Ulovligt privatbefordret brev sendt fra H. Hartvigsen i Grenaa den 3/6 1842 til Hr. A. Falkenberg i Randers, der har modtaget brevet en 4/6 1842.
Brevet er i nederste venstre hjørne mærket ”med Herr A Bang”.

Privat befordrede breve

Grenaa
Ulovligt privatbefordrede breve sendt uden om postvæsenet.

Kopi af datering
Ulovligt privatbefordret brev sendt fra Boghandler J. C. Lunds Enke i Grenaa den 7/1
1851 til Hr. Bogtrykker Falkenberg i Aarhus hvor det er modtaget den 8/1.
Brevet der er mærket ”Svar ønskes gjerne tilbage”.

Kopi af datering
Ulovligt privatbefordret brev sendt den 22/10 1841 fra Købmand Hartvigsen i Grenaa til Hr.
Købmand Falkenberg i Randers hvor det er modtaget den 22/10.
Brevet der er mærket ”med herr Dr. Arendrups godhed”.

De fire viste privatbefordrede breve er utvivlsomt alle ulovligt befordret, da der i 1841 og 1851 var god postforbindelse mellem både Grenaa og Randers og Grenaa og Aarhus.

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden

Grenaa

Præfil- breve sendt franco og i porto.

Franco brev sendt fra arrestforvarer P. Koppel i Grenaa til købmand
A. Falkenberg i Randers den 19/12
1843.
Brevet er i nederste venstre hjørne
mærket ”franco” og på bagsiden
påtegnet ”25-3” (karte nr. og porto).
Brevet er modtaget i Randers den
20/12 1843.

Porto brev sendt fra købmand Hartvigson i Grenaa
til købmand A. Falkenberg
i Randers 16/2 1841.
Brevet er på bagsiden påtegnet ”15-3” (karte nr.
og porto). Brevet er på
forsiden med rødkridt påtegnet ”6” (3 skilling i
porto + 3 skilling i bærepenge)
Afstanden i mellem Grenaa
og Randers var 7½ mil og
portoen 3 skilling.
Brevet er modtaget i Randers den 18/2 1841.

Porto brev sendt fra købmand Hartvigson i Grenaa til købmand A. Falkenberg i Randers 30/5 1842.
Brevet er på bagsiden påtegnet ”193” (karte nr. og porto).
Brevet er i modsætning af det forrige
ikke på forsiden påskrevet porto og
evt.
udleveringsgebyr/bærepenge,
hvilket formentlig skyldes at modtageren samme dag har modtaget
flere breve og at der er sket en
”summarisk”
sammentælling af
portoen på et af brevene.

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden

Grenaa

Breve påskrevet bærepenge og udleveringsgebyr.

Udateret franko brev sendt til Frøken
Augusta Bellmeyir paa Wedøe pr. Grenaa.
Brevet er sendt franco hvilket er påtegnet
med ”Betalt” i nederste venstre hjørne.
Herefter er i Grenaa med rødkridt påtegnet ”2” (2 skilling i bærepenge fra Grenaa til Vedø)
Brevet er på bagsiden påtegnet karte nr.
5.

Franko brev sendt fra Ahrensburg til Madan
Kröger på Katholm 13/1 1853.
Brevet afstemplet AHRENSBURG er på bagsiden transitstemplet K.D.O.P.A Hamburg
15/3.
Brevet er nederst til venstre påtegnet
”franco” og til højre herfor, med rødkridt
”4” (4 skilling i bærepenge fra Grenaa til
Katholm)

Franco brev sendt fra
Fuldmægtig
Lunøe
ved Byfogedcontoiret
i Grenaa til A. Falkenberg i Randers
den 12/4 1844.
Brevet er i nederste
venstre hjørne mærket „franco“,
og
med rødkridt påtegnet „1“ (1 skilling i
udleveringsgebyr).
På bagsiden er påtegnet „21“ (karte
nummer).
Brevet er modtaget i
Randers den 14/4
1844.

Frimærke løse og frimærke frankerede forsendelser i frimærketiden
To stk. distriktsbreve (1852 –1871)

Landpost brev (x under frimærket) sendt som distriktsbrev fra Marie Magdalene og Koed
sogneråd (fremgår af laksegl på bagsiden) til Provst Kock i Gjerrild pr. Grenaa i tidsrummet 16/3
1868—16/3 1874, da Grenaa ANT III kendes uden de sidste to cifre i årstallet fra 4/5 1867—25/5
1874, hvor det afløses af Lap Ia den 18/7 1874.
Mest sandsynlig er at brevet er sendt 1868-1870, da 4 sk. frimærket er tryk 8b der udkom i
marts 1868 og afløses af de tofarvede i 1870. Brevet er formentlig indleveret til Nimtofte BRS
(opretter og underlagt Grenaa 1/6 1852 men fik først stempel den 23/3 1900) og kommet til Grenaa med Randersposten og herfra videre til Gjerrild med privat landpost, da der først blev oprettet en Kgl. Landpost til Gjerrild den 8/5 1871. En anden mulighed er, at brevet er bragt helt til
Grenaa Postkontor med privat landpost, og herfra videre til Gjerrild. Men under alle omstændigheder har brevet på intet tidspunkt været ude af Grenaas Postkontors distrikt. Frimærket er annulleret med Grenaa NUM 22-1 og sidestemplet med GRENAAE ANT III 16/3 18—.
Takst for distriktsbrev 1852—31/3 1871.

Fattigsag m.a. sendt som distrikts brev fra Nimtofte—Tøstrup Pastorat (stempel på bagsiden) til Herredskontoret i Grenaa den 28/3 1870. Brevet er afstemplet med GRENAAE ANT III
28/3 18—.
Brevet kan være kommet til Grenaa på to måder:
1:Brevet kan være kommet hele vejen til Grenaa med privat landpost og afleveret på Grenaa
Postkontor.
2: Brevet kan være afleveret på Nimtofte BRS, og herfra kommet til Grenaa med Randersposten.
Brevet har på intet tidspunkt været uden for Grenaa Postkontors distrikt.
Øverste brev er også beskrevet i min artikel i PHT nr. 2/2018

Grenaa

