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Forsideillustration: Brev skrevet 07.04.1840 af købmand Brendstrup og sendt til købmand A. Falkenberg i Randers. Der er 

ingen ydre tegn på, at brevet er afsendt fra Hobro - men det fremgår af indholdet. Da der hverken er kartenummer eller 
portopåtegning, formodes det, at brevet er privatbefordret (hvad der var ulovligt) fra Hobro til Randers, hvor det så blot er blevet 
indleveret til postkontoret som var det et lokalt randersbrev. 

 
Af påtegningen "Anbefales Hr. Fuldmægtig Bay" i nederste venstre hjørne fremgår det, at brevet er blevet afleveret til 
postfuldmægtig Hans Nicolai Hoff Bay på Randers Postkontor til videreekspedition til Hr. Falkenberg. Der har sandsynligvis 

været en aftale mellem Falkenberg og Postkontoret om, at portobeløb og andre postudgifter blev indført i en privat kontrabog.  
Dennes akkumulerede beløb blev så med mellemrum betalt af Falkenberg. Rødkridtkrydset KAN betyde, at "gebyret" for Bays 
ydelse - at ekspedere brevet til Falkenberg - er blevet indført i kontrabogen. 
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gp.dir. generalpostdirektionen 
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godseksp. godsekspeditør 
gpm. generalpostmester 
gl. gammel 
gsekr. generalsekretær 
indtr. indtrådt 
jb jernbane 
Jbpkt. Jernbanepostkontor 
jf. jævnfør 
jur. jurist 
Kbhvn. København 
kgl. kongelig 
kommit. kommitteret 
konfirm. konfirmation 
kst.  konstitueret 
kt.chef kontorchef 
ktrl. kontrollør 
LL Lønningslov 
M.f.D.R. Medalje for Druknendes Redning 
 

 
 
 
mdr. måneder  
midl. midlertidig 
m.v. med videre 
N nekrolog 
nr. nummer 
o. omkring 
oass. overassistent 
okt.ass. overkontorassistent 
OPA Overpostamt 
opinsp. overpostinspektør 
opktrl. overpostkontrollør 
opm. overpostmester 
opmemb. overpostmesterembedet 
overpdir. overpostdirektør 
opms. overpostmesterens 
P / p Post / post 
P&T Post- & Telegrafvæsenet 
pass. postassistent 
pbestyr. postbestyrer 
pelev postelev 
peksp. postekspedient 
pens. pension 
personaledir. personaledirektør 
pfm. postfuldmægtig 
pforv. postforvalter 
pga. på grund af 
pinsp. postinspektør 
pkass. postkasserer 
pkp. pakkeposten 
pkpostmester pakkepostmester 
pkt. postkontor 
pktrl. postkontrollør 
PL Placat 
pmhp. postmedhjælper 
postdir. postdirektør 
postv. postvæsenet 
preus. preussisk 
priv. privat 
psekr. postsekretær 
ptør postekspeditør 
pvagtm. postvagtmester 
R af Dbg. Ridder af dannebrog 
Rdl. Rigsdaler 
res. resolution 
rchef regnskabschef 
raadg. raadgivende 
rådg. rådgivende 
s. side 
smst. sammesteds 
statsb. statsbane 
stfst. stationsforstander 
stfv. stationsforvalter 
stinsp. stationsinspektør 
succ. succederende 
T Telegrafvæsenet 
teledir. teledirektør 
tit. tituleret 
tj. tjeneste 
udenf. udenfor 
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Forord 
 

 
Der findes nok ikke en dansk posthistoriker, professionel eller amatør, som ikke kender Danmarks første store 
posthistoriker, Frits Johannes Jacob Olsen - i daglig tale omtalt som Frits Olsen eller blot Fr. Olsen. Hans værker 
om det danske postvæsens historie rummer en næsten uudtømmelig kilde som danske posthistorikere ikke kan 
undgå at støtte sig til, når de beskæftiger sig med dansk posthistorie. I Dansk Biografisk Leksikon skriver den 
senere posthistoriker Henning Emil Hjorth-Nielsen dog bl.a. om Fr. Olsen: ”….Som et første Forsøg paa at give 
en udtømmende Fremstilling af Postvæsenets Historie gennem Tiderne er O.s Arbejde al Ære værd, men det kan 
ikke skjules, at han ofte har gjort sig skyldig i Fejltagelser og Fejllæsninger, ligesom han ofte ikke er gaaet til selve 
Kilderne, men har nøjedes med at benytte Indholdsfortegnelserne til de kongelige Breve. Alligevel er hans 
Arbejde, naar det benyttes med fornøden Varsomhed og Kritik, af stor Værdi. H. Hjorth-Nielsen.” (Se hele Hjorth-
Nielsens omtale ved Fr. Olsens biografi). 

 
Det er ikke en helt fair omtale, da det kun er et fåtal (om nogen) beskåret at lave noget uden at lave fejl - Hjorth-
Nielsen er ingen undtagelse heller. Jeg må blankt erkende, at jeg har begået samme ”fejl”, som Hjorth-Nielsen 
gør opmærksom på, at Fr. Olsen har gjort, idet jeg i særdeles udstrakt grad har benyttet mig af sekundære kilder, 
”Røde Årbøger”, ”Dansk Biografisk Leksikon”, Johannes Madsens ”Dansk Portrætgalleri. Det Kgl. Danske 
Postvæsen (1904), Hjorth-Nielsens ”Det danske Post- og Telegrafvæsen” (1932-33), Jørgen Bergsøes ”Det 
Kongelige Danske Postvæsen gennem 300 Aar 1624-1924” (1924), artikler om postvæsenet i bøger (fx årbøger 
fra diverse historiske samfund), udstillingskataloger med artikler om lokalposthistorie, 
slægtsforskningshjemmesider på ”nettet”, online folketællinger og kirkebøger. Selvfølgelig har jeg også benyttet 
mig af en lang række primære kilder, hvoraf mange befinder sig i Rigsarkivet, Post & Tele Museum og på 
Statsbiblioteket i Aarhus, specielt postvæsenets ansættelses- og lønningsjournaler, Generalpostdirektions 
Resolutionsprotokoller, postvæsenets ”Officielle Meddelelser” etc. etc. så oplysningerne i dette værk gør bestemt 
ikke krav på at være 100 % korrekte – og, som det viser sig ved nærmere granskning, ej heller de konsulterede 
primære kilder er helt fejlfrie. 

 
En lang række aktive og forhenværende postfolk har hjulpet mig med at skaffe svært tilgængelige oplysninger og 
først og fremmest skal lyde en meget stor tak til fhv. postmester Bjørn Overgaard Eriksen, der med ildhu har 
bistået mig, lyttet tålmodigt og givet mig svar på alle mulige (og umulige) spørgsmål om postvæsenet. En speciel 
stor tak til fhv. overpostinspektør Jørgen Fuglsang, som med stor entusiasme har hjulpet mig med en lang række 
oplysninger om postvæsenets styrelse i nyere tid. En stor tak til fhv. overpostinspektør Peder Kristian Lund, fhv. 
jernbanepostmester Kristian Nielsen Kaptain, fhv. postmester Henning Vraa Andersen, fhv. postmester Niels 
Jacob Krarup, og sidst, men bestemt ikke mindst, en varm tak til postinspektør Erik Arly Jensen, Post og Tele 
Museum og til dets bibliotekar Karen Birgitte Raun, for en usædvanlig tålmodighed og stor hjælpsomhed. 

 
Til egne rækker, dvs. til ikke-postfolk, skal lyde en stor tak til Ole Steen Jacobsen, Søborg og til bibliotekar 
Michael Bach, Frederiksberg for altid god og kvalificeret hjælp samt tak til de mange gode venner, der har hjulpet 
med en række specifikke oplysninger om postfolk og posthuse.  

  
En varm tak skal lyde til Post Danmark A/S, HK/Post og Kommunikation, Danmarks Filatelist Forbunds Fond, 
Danske Filatelisters Fællesfond samt Dansk Posthistorisk Selskab: ”Tanggaards Fond” (Jeppe Ebbesen 
Tanggaard - overpakmester i Aarhus. Født 05.11.1913 - †19.10.1999) for støtte til udgivelsen af denne bog. 

 
Der står en kvinde bag alting! Det gør der også i dette tilfælde. Min hustru Inga Nørby har med stor tålmodighed 
gennem ”en menneskealder” ladet mig samle og bearbejde oplysninger til denne bog! 
 
Ved fremstillingen af et værk med så mange oplysninger er det utopi at tro, at det er fejlfrit. Skulle det ske, at 
læseren finder fejl eller syntes, at der burde gøres en relevant tilføjelse hist eller her, vil jeg være glad for at få det 
at vide. Eventuelle rettelser og relevante tilføjelser til DDPE vil blive bragt på http://www.norbyhus.dk/DDPE/ 
 
Jeg kan til fulde tilslutte mig det, postfuldmægtig Knud Møller Larsen skrev som afslutning i sin ”Anciennitets-liste 
over Postfuldmægtigene i Danmark 15de September 1874”: ”Idet jeg endnu en gang beder Dem modtage min 
hjerteligste tak, beder jeg Dem tillige bære over med Skrøbeligheder, der maatte klæbe til dette Arbejde”!  
 
 
 
Toke Nørby 
Nørbyhus, 23. marts 2008 

 



Indledning til DDPE-I 
 

 
Dette værk er delt op i tre hovedsektioner og indeholder desuden et anhang med den første egentlige lønningslov for 
postmestre, lønningsloven af 01.01.1845. Desuden kildeangivelser, stikordsregister og forfatterens ”evighedskalender”, der er 

praktisk til brug ved ugedagsbestemmelse af en given dato. 

 
DDPE-I, den første del, er en viderebygning og ”færdiggørelse” af Fr. Olsens tidligere udgivne bog: ”Den danske Postetat - 
1624-1927.” Fr. Olsens bog blev i 1929 kun udgivet i fire maskinskrevne eksemplarer, og det er på en måde forståeligt med et 

så lille oplag. Fr. Olsen kunne på daværende tidspunkt ikke give en færdig levnedsbeskrivelse for en stor del af de personer, 
han havde medtaget i sin biografi af den simple grund, at de langt fra var færdige med deres karrierer i postvæsenet / post- og 
telegrafvæsenet. Nu er den første del, DDPE-I, ført op til den tid, hvor alle med sikkerhed har fået deres afsked fra postetaten 

og den del omfatter godt 6000 navneopslag fordelt på mere end 4300 unikke personer. 

 
DDPE-II, dette værks anden del, omhandler ”Poststyrelsen i Danmark 1624-1977.” Den øvre grænse skyldes de herefter ret 
omfattende strukturændringer i postvæsenet, som forfatteren på denne behændige måde har undgået! - se Indledning til DDPE-

II. 

 
DDPE-III, den tredje del, omhandler ”Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624-1983.” Også her er der en lidt underlig 
øvre tidsgrænse, men den er valgt af den simple grund, at postvæsenets Officielle Meddelelser den 5. oktober 1983 ophørte 
med at bringe stillingsoplysninger om de i post- og telegrafvæsenets ansatte personer. Det betyder, at det efter oktober 1983 er 

så godt som umuligt at følge enkeltpersoners videre karriere i postvæsenet. 

 
Begrænsning 
En begrænsning er nødvendig - alene af den grund, at med de begrænsninger, der er sat her, er der alligevel medtaget godt 

4300 individer i denne bog. En væsentlig begrænsning, man skal bemærke, er, at dette værk kun omfatter lederne af 
posthusene og de på posthusene ansatte personer – med en fra organisationsarbejdet i 1910 anvendt betegnelse - postfolk fra 
”assistent-linien” eller ”guldsnorene”, hvorimod folk fra postbudelinien eller (”sølvsnorene”) ikke er medtaget i dette værk. Ej 

heller kontorassistent-linien er repræsenteret her. Det er klart, at man ikke kan betegne de ansatte i postvæsenets tidlige 
eksistens på denne måde, men det er blot for at illustrere hvordan begrænsningen er.  
 

En anden begrænsning er, at de ansatte skal være ansat eller have været beskæftiget i postvæsenet før dets sammenslutning 
med telegrafvæsenet 01.06.1927. Dvs. der er ikke medtaget telegraffolk i DDPE-I biografierne.  
 

Det er svært at sætte ”nedre grænser” for hvilke klasser, man skal medtage. Jeg har bestræbt mig på at medtage personer, der 
på en eller anden måde har sat eller har kunnet sætte deres fingeraftryk på posthistorien, så der er flere begrænsninger end 
ovenstående. En række personer har gennem tiden stiftet berøring med postvæsenet så kortvarigt, at det er på sin plads at 

udelade dem her. Fx har en række privat ansatte kontorbetjente eller medhjælpere kun været ansat i kort tid og ingen 
nævneværdige beføjelser haft. Endvidere er der en række personer, der er indtrådt i postvæsenet, men som af en eller anden 
grund kort efter har fået deres afsked – også uden at have haft mulighed for at sætte deres varige fingeraftryk på posthistorien. 

 
En speciel gruppe, de såkaldte postfuldmægtige, er alle medtaget, også om de ”kun” har været privat ansat af postmestrene. En 
postfuldmægtig havde, som navnet antyder, fuldmagt til at tegne posthuset, hvor han har været ansat. Postfuldmægtige kunne 

frit antages og blev lønnet af postmestrene eller andre, der bestyrede posthusene. De kunne indsættes som ledere af 
posthusene ved postmesterens / postekspeditørens forfald og kunne som midlertidig leder have vidtgående beføjelser, hvilket 
heller ikke gik generalpostdirektørens øjne forbi, og på et tidspunkt fik det ham til at indskærpe forholdet vedrørende 

udnævnelse af postfuldmægtige. 
 
Cirkulære nr. 25/1868 afspejler den store kompetence, postfuldmægtige tidligere havde kunnet opnå uden postvæsenets 

styrelses velsignelse, og generalpostdirektør Sophus Danneskjold-Samsø skrev i 1868 i nævnte cirkulære: 
 



”Jeg har gjentagne Gange havt Lejlighed til at bemærke, at Postfuldmægtigene ikke overalt ere i Besiddelse af de 

Qvalifikationer, som maae ansees for nødvendige hos Postbetjente, hvis Stilling medfører, at de ikke alene ved forskellige 
Lejligheder maae repræsentere Postcontoiret overfor Publikum, men ogsaa stundom under Postmesterens Fraværelse kunne 
komme til midlertidig at forestaae et Postcontoirs Bestyrelse.  

For at raade Bod paa de deraf flydende Ulemper og for at der fremtidig fra Overbestyrelsens Side kan haves Indseende med, at 
der til Postfuldmægtige ikkun antages saadanne Personer, som virkelig fyldestgjøre de Krav, der under Hensyn til de dem 
paahvilende Forretninger bør stilles til dem, bestemmes herved, at Postmestrene p. p. fremtidig, istedetfor som hidtil ikkun at 

gjøre Anmeldelse hertil om Fuldmægtiges Antagelse, stedse forinden nogen ny Fuldmægtig antages, ville have at gjøre 
Indstilling hertil desangaaende for at erhverve min Tilladelse til Antagelsen. Som Postfuldmægtig betragtes  Enhver, hvem 
vedkommende Postmester eller Postexpediteur ønsker at bemyndige til at quittere for indleverede Postforsendelser eller 

indbetalte Beløb, eller som Postmesteren eller Postexpediteuren agter regelmæssig at lade fungere selvstændig ved vigtige 
Expeditioner, saasom Affærdigelse af Poster o. desl. 
.... det vil i Reglen blive fordret, at Vedkommende er over 18 Aar gammel; at han har gjort Tjeneste ved et Postcontoir eller en 

Postexpedition i mindst 3 Aar. 
... Den ovenomhandlede formelige Indstilling og Tilladelse er for de alt nu fungerende Postfuldmægtige kun nødvendige, naar 
de flytte andetsteds hen. 

Kjøbenhavn 17. Oktober 1868. S. Danneskjold-Samsøe” 

 

 
Tillæg til beskrivelsen af postfuldmægtigenes kompetance: 

(OM20/1902, s. 85, stk. III.) ”Med Hensyn til de i Henhold til Lønningslov for Postvæsenet af 23de Maj 1902 gældende til 
Postvæsenets 5te Lønningsklasse henhørende Funktionærers tjenstlige Forhold meddeles det herved, at Postfuldmægtige og 
Postassistenter ere underordnede de ved Kontoret ansatte Embeds- og Bestillingsmænd i højere Lønningsklasser og have 

derfor at efterkomme enhver af disse i Tjenestens Medfør given Ordre. Angaaende de Forretninger, der paahvile de til 5te 
Lønningsklasse hørende Funktionærer, kan kun bemærkes, at Forretningerne i alt væsentligt ville være de samme som de, der 
hidtil ere udførte af det privat antagne Kontorpersonale, idet man navnlig skal fremhæve, at de nævnte Funktionærer ikke uden 

herfra meddelt Fuldmagt maa gøre Tjeneste ved Indleveringen af Post, modtage og udbetale Postanvisninger og 
Postopkrævninger eller modtage Forsendelser, for hvilke der skal gives Kvittering. Det bemærkes med Hensyn hertil, at en 
saadan Fuldmagt foreligger, ved at den Paagældende ansættes som Postfuldmægtig, medens der i alle andre Tilfælde, hvor 

Omstændighederne maatte gøre det ønskeligt, at en Postassistent erholder Fuldmagt, maa gøres særlig Indstilling til 
Generaldirektoratet...... (I. A.).” Omtalte lov trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902, s. 84, stk. I. 

 

(OM40/1907, s. 179, stk. II.) ”Det meddeles herved Posthusene, at den ved ”Off. Medd.” Nr. 20/1902 III, 1ste Stk. in fine 
opstillede Sondring mellem Postfuldmægtige og Postassistenter bortfalder fra den 1ste n. M. (01.11.1902) at regne, fra hvilket 

Tidspunkt Statsansættelse som Postassistent giver den Paagældende Beføjelse til med selvstændigt Ansvar at udføre alle de 
Dele af Posttjenesten, hvortil der tidligere krævedes Autorisation som Fuldmægtig.” 

Postfuldmægtigenes æra var hermed forbi. 
 

 
 
Sluttelig – om begrænsningen - ingen regel om begrænsning i optagelsen af personer uden undtagelser - og der er ganske få 

undtagelser - idet der er medtaget nogle personer, der er indtrådt i post- og telegrafvæsenet efter 01.06.1927. De har alle har 
ydet mig god hjælp med mine studier i det forgangne - og jeg vil på denne måde gerne takke for deres hjælp. 
 

Alfabetisering 
Som det fremgår af Fr. Olsens forord i ”Den Danske Postetat 1624-1927”, er navnene i hans værk ikke opført strengt alfabetisk, 
hvilket med vore dages øjne er særdeles upraktisk, så det er de her - med aa (og bolle-å) anbragt sidst i alfabetet; ü er anbragt 

efter y, ä efter æ og ö efter ø. Oe er også anbragt strengt alfabetisk og ikke under Ø, som Fr. Olsen gjorde. Navnenes originale 
stavemåde er selvfølgelig bibeholdt, men i tilfælde af, at jeg er stødt på senere ændrede stavemåder, er der lavet behørige 
krydshenvisninger. Dette er fundet nødvendigt, da de digitaliserede folketællinger (herefter forkortet til FT), som man har 

adgang til på ”nettet” ofte udviser varierende stavemåder for samme person fra FT til FT samt at FT-indtasterne i nogle tilfælde 
har haft problemer med at læse den gotiske håndskrift i de originale FT-lister. Personerne – uanset henvisninger fra andre 
stavemåder - er altid opført under det navn, der anses for at være det korrekte. Man skal være opmærksom på, at forkerte FT-

navne i fremtiden kan blive rettet af FT-brugere, men de forkerte stavede navne har været til stede på det tidspunkt, redaktionen 
af denne bog sluttede. 
 

Retskrivning 
Som det fremgår af DDPE-I er der anvendt en lidt atypisk kommasætning, som kun skal tillægges forfatterens ”kunstneriske 
frihed”. Den skulle dog ikke volde læseren vanskeligheder, og den er ikke et forsøg på at danne en ny standard.  

  
Navne 
En kilde til irritation har været de ikke fuldt ud skrevne fornavne i utallige ældre og nyere kilder ofte med forvekslingsmuligheder, 

som selv primær kilder har været berørt af. Heldigvis gjorde Fr. Olsen et stort arbejde for at få alle fornavnene med i sine bøger. 
Fornavne er desuden fundet ved systematisk søgning i OM, aktemapper i Rigsarkivet eller gennem folketællinger og 
kirkebøger. 

 
Som i andre befolkningsgrupper er der blandt postetatens personale også sket navneændringer, både ved indgåelse af 
ægteskab og af andre årsager. Personer, der har ændret navn i løbet af ansættelsestiden hos postvæsenet, er opført under det 

seneste navn, men der er behørig henvisning fra det gamle navn til det nye. For så vidt tidspunktet for navneændringen kendes, 



er dette angivet med reference. Når navneændringen kun omtales i OM eller både i OM og de Røde Årbøger, henvises kun til 

OM. Er navneændringen kun anført i de Røde Årbøger, tages disse oplysninger for gode varer.  
 
Hvor den eksakte dato for navneændring hverken fremgår af Røde Årbøger eller af OM eller af andre konsulterede kilder, 

anføres så vidt muligt en periode, hvori navneændringen formodes at være fundet sted. 
 
Aa og Å 

Med retskrivningsreformen i 1948: Bekendtgørelse nr. 128 af 22.03.1948 med ikrafttræden 01.04.1948, ”Bekendtgørelse om 
ændringer i retskrivningen” indførtes små begyndelsesbogstaver i substantiverne, bogstavet å for aa, og staveformerne kunne, 
skulle og ville for kunde, skulde og vilde:  

”§ 2. I stedet for Aa og aa skrives henholdsvis Å og å; denne bestemmelse gælder kun sprogets almindelige ord og nordiske 
stednavne: år 1948, påanke, stå, Århus, Grenå, Umeå, Åbo, Ålesund, derimod ikke danske gengivelser af fremmede navne 
som Saar, Maastricht. Skrivemåden af personnavne berøres ikke af denne bestemmelse.”  

 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 19 af 8. februar 1955 føjede til: 
”I forbindelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. marts 1948 om ændringer i de indtil da gældende 

retskrivningsregler for de undervisningsministeriet hørende offentlige skoler (kursus), private eksamensberettigede skoler 
(kursus), statsseminarer og private seminarer, hvorefter bl.a. Aa og aa fremtidig skulle skrives Å og å, fastsættes det herved, at 
Å og å har sin plads sidst i alfabetet.” 

 
Det skal bemærkes, at OM36/1948 af 01.09.1948 meddelte: ”Fra 1. Oktober 1948 anvendes de i medfølgende Rettelser til 
Reglement I (nyt Bilag 8 a) optagne nye Retskrivningsregler i al tjenstlig Korrespondance.” I samme OM anførtes dog: ”… i Brug 

værende Stempler, Skilte o. l. benyttes indtil videre, uanset at Teksten ikke er i Overensstemmelse med de fra 1. Oktober d. A. 
gældende Retskrivningsregler.”  
 

Det første nummer af OM efter 01.10.1948, nemlig OM42/1948 af 06.10.1948 fulgte de nye retskrivningsregler.  
 
Da en forfatter ofte benytter sig af kunstnerisk frihed, har jeg benyttet mig af Undervisnings- og Kulturministeriernes 

bekendtgørelse af 15.03.1984 om valgfrihed mellem å og aa i stednavne. Derfor er alle bynavne, der kan forekomme ”bolle-å” 
konsekvent stavet med ”aa”, uanset om de på et tidspunkt har fulgt retskrivningsreformen fra 1948 eller ej. 
 

Pudsigt nok indførte ”Årbogen” først brugen af ”bolle å” i navnet så sent som i 1965: ”Årbog for det Danske Post- og 
Telegrafvæsen.” 

 
Stillingsbetegnelser 

Stillingsbetegnelsernes skiften er et kapitel for sig og flere embeder har i tidens løb været betegnet forskelligt, hvilket bl.a. 
fremgår af Fr. Olsens bog ”Den danske Postetat 1624-1927”: 
 

”Til Vejledning ved Bedømmelsen af Embedernes Betydning skal bemærkes, at flere Embeder og Bestillinger i Tidens Løb har 
været betegnet forskelligt. De nuværende Overpostinspektører betegnedes saaledes indtil 1. April 1908 Postinspektører, 
derefter Overpostinspektører indtil 1. Aug. 1916, da de atter betegnedes Postinspektører, for endelig fra 1. Oktb. 1919 atter at 
kaldes Overpostinspektører. Ligeledes betegnedes de nuværende Postmedhjælpere indtil 1. Oktb. 1919 statsansatte 

Fuldmægtige eller Assistenter. I nærværende Fortegnelse er i Stedet for denne Betegnelse benyttet Betegnelsen 
Postmedhjælper. Endelig skal bemærkes, at den nuværende Stilling som Assistent indtil 1. Oktb. 1919 betegnedes 
Postekspedient, og at denne Betegnelse fra 1. Sptb. 1870 ogsaa anvendtes for de tidligere Postskrivere i Kbhvn. Private 

Postskrivere eller Privatskrivere kaldtes tidligere de af de forskellige Embedsmænd privat antagne Medhjælpere, som de selv 
maatte lønne af det dem tilstaaede Kontorhold. I Provinserne kaldtes saadanne Medhjælpere Postfuldmægtig eller 
Postassistent.” (Se fx FO3, s. 170). Det er bestræbt altid at bruge de korrekte betegnelser for personerne i de rigtige 

tidsperioder, og stillingsbetegnelserne skulle gerne afspejle personens funktion og beføjelser på et givet tidspunkt.  
 
Det er ikke et ukendt fænomen, at en person, der leder et posthus, af familie og venner bliver tiltalt som ”postmester” selv om 

vedkommende ikke er/var det. Et eksempel kunne man se 06.01.1993 i Århus Stiftstidendes dødsannonce for postekspeditør 
Villy Kjeldsen fra Tunø (†03.01.1993). Han var købmand - ikke postuddannet - og bestyrede øens postekspedition, men blev i 
annoncen omtalt som ”fhv. havnefoged og postmester”. 

 
Lønningslove 
Gennem tiden har en række lønningslove haft indflydelse på postvæsenets ansatte. Før 01.01.1845 var det meget forskelligt, 

hvad en postmester tjente om året, men med vedtagelse af lønningsloven af 12.07.1844 fik postmestrene fra 01.01.1845 fast 
løn. Lønningsloven af 12.07.1844 er desværre ikke optrykt i fx Schous Love og Anordninger (se referencelisten), men er anført  i 
Generaldirektoratets Resolutionsprotokol for 1844. Den findes genoptrykt bagest i denne bog. Lønningslove for postvæsenet og 

statens tjenestemandslove ændrede i ny og næ stillingsbetegnelserne for postembedsmændene, hvilket bl.a. fremgår af DDPE-
II med oversigt over poststyrelsens kontorer. 
 

Afskedigelse 
Langt de fleste postfolk fik deres afsked på helt normal og udramatisk måde, men der fandtes og findes flere former for 
”uansøgt afsked” i postvæsenets regi, bl.a. afsked jf. tjenestemandsloven nr. 489 af 12.09.1919, §60 og 61, men efter anden 

verdenskrig også ved den ekstraordinære tjenestemandsdomstols lov 322 af 07.07.1945, hvor man, ved en 
tjenestemandsdomstolskendelse, kunne blive afskediget fra sin tjenestemandsstilling med fortabelse af retten til ordinær 
pension og fx få delvis pension svarende til halvdelen af ordinær pension. Nogle få tjenestemænd blev dømt af denne til 

lejligheden nedsatte tjenestemandsdomstol. Deres lovovertrædelse bestod i at de havde udvist "utilbørlig omgang" med 
besættelsesmagten eller havde været medlem af DNSAP (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder Parti). 
 



Som det fremgår ved nogle af postmestrene fra ”gamle dage” kunne forgribelser på postkassens indhold medføre øjeblikkelig 

suspension med efterfølgende afskedigelse til følge, men også mindre forseelser kunne føre til afskedigelse eller degradering. 
Ved afskedigelse pga. tjenesteforsømmelser ses afskeden ofte at falde på ”en skæv dato”, dvs. ikke med udgangen af en 
måned. Det er sjældent, at det i fx OM angives, hvori forseelsen bestod, men det har også sjældent den største interesse, hvis 

ikke det havde indflydelse på posthistorien. Det skal påpeges, at ikke alle degraderinger skete ufrivilligt. En række postfolk har i 
tidens løb bedt om at blive ”degraderet” fx af helbredsmæssige grunde. 
 

Datoer 
Man skal være opmærksom på, at nogle begivenheder kan have forskellig datoer i forskellige kilder: Et sted står der fx: ”9. 
November 1892 Postmester i Præstø” og et andet sted om samme person: ”1. December 1892 Postmester i Præstø.” Typisk er 

den førstnævnte dato datoen for udnævnelsen og den anden datoen for tiltrædelsen. Begge datoer oplyses, hvor det er muligt.  
 
Kilder (”www-ref.”) 

Der har været anvendt et betragteligt antal kilder, både primære, trykte og utrykte, men også i meget stor udstrækning 
sekundære kilder, bl.a. en lang række tidligere udgiven litteratur om postvæsenet her og der i Danmark. Der har også flittigt 
været benyttet oplysninger fra private personers hjemmesider med deres slægtsforskningsresultater, hvor postfolk er nævnt. 

Desværre kan sidstnævnte kilder være flygtige: De kan skifte world wide web-adresse (www) eller blive nedlagte, så der er ved 
reference til www-sider anført den dato, hvor siden har været besøgt af forfatteren. Er den viste side ikke længere aktiv, kan den 
muligvis findes via http://web.archive.org/collections/web/advanced.html 

 
Folketællinger (benævnt FT) er nu i stor udstrækning tilgængelige via Statens Arkiver: http://ddd.dda.dk/ (Dansk Data Arkiv),  
hvor en lang række frivillige indtastere har tilgængeliggjort de gamle folketællinger. Oversigten over gennemførte folketællinger 

og hvornår de fandt sted kan ses her: (12.06.2008) http://www.dis-danmark.dk/wiki/index.php?title=Folket%C3%A6lling - 
desuden er der anvendt de digitaliserede kirkebøger, der er tilgængelige på Statens Arkivers http://www.arkivalieronline.dk/ - 
Endelig er der i en mindre udstrækning anvendt online opslag i Statens Arkivers DDU: Det Danske Udvandrerarkiv: 

http://www.emiarch.dk/ hvis en person er anført som udvandret. 
 
Referencer 

Hvor jeg har indsat specielle oplysninger, er disse omgivet af firkantede parenteser: [ ]. Oplysningerne er i hovedsagen hentet i 
postvæsenets cirkulærer, ”Officielle Meddelelser” og ”De røde Årbøger” årgang 1892-1980 (det udkomne). Alle henvisninger er 
forsøgt kontrolleret ved sammenligning af anden tilgængelig litteratur, og har det ikke været muligt at få en 100 % sikker 

oplysning, er de forskellige foreliggende oplysninger alle nævnt. 
 
Hvis der efter en person fx står [Å56.205, †05.06.1958, N59.271] betyder dette, at der i Årbog 1956, side 205 er en omtale af 

personen. †05.06.1958: Personen er død den 5. juni 1958 og N59.271 betyder, at der findes en nekrolog i Årbog 1959, side 271. 
 
I Fr. Olsens værk ”Den danske Postetat - 1624-1927” er der bagest henvisninger til andre kilder, hvor Fr. Olsen har fundet dette 

opportunt. Henvisningerne er nu flyttet frem til de enkelte personer. Fx er der ved ”Bruun, Thomas” tilføjet den bag i bogen 
værende henvisning: [Se Persh. T. 5.R.III,102] hvilket betyder ”Se Personalhistorisk Tidsskrift, 5. Række, Bind III, side 102.” 
Hvad der står af interessante ting i de kilder, Fr. Olsen henviser til, er ikke altid undersøgt, men henvisningen kan være 

værdifuld ved en nærmere beskrivelse af den pågældende. I mange tilfælde er der henvisninger til litteratur ved den enkelte 
person. Er den nævnte litteratur kun anvendt i forbindelse med denne person, er litteraturen ikke nævnt i litteraturlisten, ellers er 
den. 



 

DDPE- I: Biografier 
 

?, Anders, (Å24.364: ”Efternavn” er ukendt), f. ?, (Å24.361: 1679-? efter L. Giødert Smits død og indtil Didrik Giødertsen Smit blev 
postmester, hvad han var i 1704) 1679-1704 ? postmester i Aalborg (Å24.361 er den eneste af de konsulterede kilder, hvoraf det 

fremgår, at Anders var postmester i Aalborg på omtalte tidspunkt. [†?] 

Abel, Georg Harald, (JMads, s. 335: Bror til Karl Edvard Abel), (HjN-III, s. 315) f. 24.11.1887 i Ribe, (HjN-III, s. 315) indtr. i postv. 
15.07.1904 som pelev i Ribe, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Lunderskov, (OM14/1908) fagpr. I 1908 (58), (OM13/1908) 
01.05.1908 kst. pass. i Bramminge, (OM16/1908) 01.05.1908 pmhp. i 5. lønningsklasse, (OM36/1910) 01.11.1910 pmhp. i Varde, 

(OM08/1911) 01.05.1911 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM06/1912) 01.04.1912 pmhp. i Ribe, 31.08.1913 løjtnant, (OM13/1914) 
01.05.1914 peksp. i Ribe, (OM31/1920 - ”forflyttes til de sønderjydske Landsdele” - til tjeneste under C.I.S.) 01.06.1920 ass. i 
Augustenborg, (OM09/1927) 01.05.1927 ass. i Aabenraa, (OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Aabenraa, (OM08/1934 samt 

OM13/1934) 20.02.-31.03.1934 kst. postmester i Graasten, (OM39/1937) 01.10.1937 postmester i Sommersted, (OM03/1944) 
01.02.1944-15.06.1945 kst. postmester i Skærbæk med senere udnævnelse for øje: (kgl. res. af 16.06.1945, jf. OM26/1945 - med 
tilbagevirkende kraft fra konstitutionsdatoen) 01.02.1944 (16.06.1945) postmester i Skærbæk, (kgl. res. af 10.09.1945, jf. 

OM37/1945) 30.11.1945 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. svagelighed. [†? Figurerede sidste gang i listen over 
pensionerede tjenestemænd i Å1976] 

Abel, Karl Edvard, (JMads, s. 335 - der anvender ”Edward”: Bror til Georg Harald Abel), (HjN-III, s. 334 - index i HjN-IV, s. 562 
henviser fejlagtigt til s. 234 - men det skyldes, at sidenummereringen på side 334 fejlagtigt er trykt som ”s. 234”) f. 25.08.1881 i 

Ribe, (HjN-III, s. 334 og JMads, s. 335) indtr. i postv. 31.07.1899 som pelev/privat pass. i Ribe (LCSchou: ”indtr. i Postv. 
01.08.1899”), (OM33/1903) fagpr. I 1903 (61), (OM10/1905) 01.05.1905 pmhp. i 5. lønningsklasse i Fredericia, (OM48/1906) 
01.12.1906 pass. i Ribe, (OM13/1908) 01.05.1908 pass. ved det Jyske Jbpkt., (OM16/1909) 01.05.1909 peksp. i Løgstør, 

(OM17/1913) 01.05.1913 peksp. i Nykøbing Jylland, men det blev ændret: (OM19/1913) 01.05.1913 peksp. ved Nørrejyllands 
Jbpkt. i Hobro, (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. 2 i Fredericia, (OM25/1914) 01.06.1914 peksp. ved 
Nørrejyllands Jbpkt. 2 i Struer, (kgl. res. af 19.08.1916, jf. OM48/1916) 25.08.1916 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, 
(OM06/1917) 01.05.1917 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i Aalborg - men forflyttelsen blev annulleret (jf. OM07/1917) 01.05.1917 

stadig peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. 2 i Struer, (OM31/1920 - ”forflyttes til de sønderjydske Landsdele” - til tjeneste under C.I.S.) 
01.06.1920 ass. i Haderslev, (OM08/1924) 15.05.-15.09.1924 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Rungsted, (OM07/1926) 
01.03.1926 ktrl. II i Herning, (OM19/1928) 01.05.1928 postmester i Augustenborg, (kgl. res. af 11.04.1931, jf. OM16/1931) 

01.07.1931 kgl. udnævnelse i medfør af tjenestemandsloven (nr. 98 af 31.03.1931) oprykket fra 7. til 6. lønningsklasse, (kgl. res. 
af 17.09.1938, jf. OM40/1938) 01.11.1938 postmester i Tølløse. [†10.10.1942, jf. OM44/1942, N i Å43.371]  

Abildgaard, Jens Christian Møller Petersen, (f. Jens Christian Møller Petersen. Navneændring 22.05.1906, jf. OM27/1906), 
(JMads, s. 282 og HjN-I, s. 559) f. 01.01.1871 på Abildgaard, Nr. Lem ved Lemvig, (HjN-I, s. 559) indtr. i postv. 01.03.1888 i 

Mariager, (Sill) ultimo 1889 pass. i Mariager, (FrMor) 07.03.1891 erholdt postfuldmagt, (FrMor) primo 1891 pfm. i Mariager, 
08.10.1894 løjtnant, (HjN-I, s. 558) 01.06.1896 pfm. i Ullerslev, (OM35/1897) 01.12.1897 peksp. i Horsens, (OM22/1898) 
01.08.1898 peksp. i Nyborg, (OM33/1899) 01.10.1899 peksp. ved Jbpkt. i Nyborg, (kgl. res. af 16.12.1907, jf. OM55/1907) 

01.12.1907 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM08/1908 samt OM14/1908) 11.02.-30.04.1908 kst. postmester i Jyderup, 
(OM13/1908) 01.05.1908 peksp. ved det Sjællandske Jbpkt. i Kbhvn., (OM59/1919 og OM35/1920) 01.04.1920 ktrl. II i gdir. 
(Å41.202: Postgirokontoret), (OM16/1936) 30.06.1936 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [Å41.202, Å46.185, †28.02.1949, N i 

Å50.289. Aktemappe i RA] 

Achen, Albrecht Philip, (FO6 og FT-1850/Kbhvn., der kun anfører ”Albrecht Achen”) f. 1781 i Odense, (Col.Tid.33/1814) ? pfm. og 
adjungeret postmester i Middelfart, (FO6 samt udnævnt 01.08.1814, jf. Col.Tid.33/1814) 01.10.1814 postmester ved pakkeposten i 
Middelfart, (FO6) 20.02.1823 fg. postmester tillige ved brevposten (forgængeren Jens Brandt døde 19.02.1823, se DDPE-

III/Middelfart. FO5, s. 84 anfører en åbenlys forkert dato: ”20. Febr. 1923”), (Richter samt Col.Tid.55/1823, s. 732: Kgl. 
udnævnelse 30.09.1823) 01.01.1824 tillige postmester ved brevposten i Middelfart, (under 23.10.1841, jf. SagB1862, s. 311 - 
FO6) 31.12.1841 afsk. i nåde og med pens. efter ans. [†10.05.1865 i Holbæk, 83 år gl., jf. FO6]  

Adler, Carl August, f. - se www-ref., (FO6) privatskriver ved det Danske Brevpostkontor i Hamburg, (C17.12.1839) 01.01.1840 kgl. 

avisekspeditør og kassektrl. ved samme kontor (FO6 anfører fejlagtigt: ”19.11.1839” og SagB1862, s. 287, anfører ”17.12.1839”, 
hvilket er cirkulæredatoen med oplysningen om ansættelsen), (følgende er fra FO6) 1848 tit. postsekretær, trådte i 1848 i de 
insurrectionelle magthaveres tjeneste og fungerede under oprøret som slesvig-holstensk overpostamtskasserer. Efter hans død i 

1851 bestemtes det ved kgl. res. i august 1854, at der ikke skulle gøres udlæg i den af ham stillede kaution for det beløb, c a. 
20.000 Rdl., som han som kasserer havde ladet til gå oprørsregeringen. [†27.04.1851, jf. FO6] 

www-ref. 18.10.2006: http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=500248149048 anfører en person 
af dette navn: f. 11.01.1821 og døbt 14.01.1821 i Falkenburg, Pommern, Preussen (muligvis samme person). 

Adler, Peter David, (FO6 og BF) f. ? i Altona, (BF) døbt 22.07.1755 (FO6: I Hamburg), (FO6) postskriver - december 1797 kst. pktrl. 

ved den danske pakkepost i Hamburg, (udnævnt 05.10.1798, jf. Col.Tid.41/1798) fra ? at regne pktrl. ved samme, (FO6) 1809 ved 
brev- og pakkeposten, (udnævnt 10.06.1809, jf. Col.Tid.38/1809) fra ? at regne sekretær og pktrl. ved den danske fragtpost i 
Hamborg og udnævnt til virkelig kancelliraad, (FO6: 1810 kancelliraad), (FO6) 20.02.1811 forflyttet til Altona som pktrl. [† ca. 1815 

i tjenesten, jf. FO6] 

Adrians, Hermann Gerritz, (FO6, s. 423 anfører intet familieskab med den efterfølgende navnebroder), f. ?, (FO6) A omtales i et 
kongebrev af 31.10.1699 som værende postmester i Kiel. [†?] 

Adrians, Hermann Gerritz, (FO6 anfører intet familieskab med den foranførte navnebroder, men anfører, at A var søn af Johan 
Adrian Gerritz og far til Hermann Gørritz), f. ?, (FO6, s. 423) A fik 06.02.1710 af grevinde Gyldenløve (Dorothea Krag) 

ekspektancebestalling på embedet som postmester i Kiel efter faderen, (FO6) A ses at have fungeret 1711 som postmester (kgl. 
konfirm. 09.04.1715, jf. FO6, s. 423). [† juli 1734 i tjenesten, jf. FO6, s. 423] 



Afzelius, Kay Gustaf, (Å19.91) f. 04.10.1876, cand. mag., (Å19.91) 01.04.1903 kst. og (OM10/1904) 01.04.1904 pass. i 

generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, (OM40/1907) fagpr. I 1907 (91), (kgl. res. af 24.11.1909, jf. OM48/1909 samt 
FO6) 01.12.1909 fuldmægtig i generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet i Kbhvn., (Phf01.06.1914-Phf01.10.1919) 
medarbejder ved Frimærkekontrollen, (OM48/1916 samt FO6) 01.10.1916-31.08.1919 tillige ekspeditionssekretær i 

generaldirektoratet for Postvæsenet, (OM65/1919) 01.12.1919-30.06.1920 kst. postmester i Hillerød, (kgl. res. af 11.06.1920, jf. 
OM29/1920) 01.07.1920 postmester i Hillerød, (kgl. res. af 21.11.1922, jf. OM49/1922) 30.11.1922 afsk. i nåde og med pens. ef ter 
ans. pga. svagelighed. [†30.01.1944, N i Å45.329. Aktemappe i RA] 

Agerholm, Christian Edvard, (det fremgår ikke af de konsulterede kilder, om A var gift med Karen Frederikke Agerholm, af en 

skrivelse i hendes aktemappe fremgår det, at hendes pigenavn var Nielsen - hvorfor det antages at de blev gift i o. 1901), (1662) f. 
14.04.1859, cand. phil., (Å03.134) indtr. i postv. 1877 som pelev i Kbhvn., (Å03.134) 1878 pass., (udnævnt 27.02.1882, jf. 1662 og 
1671) 01.03.1882 kontorarbejder ved opmemb. i Kbhvn. (FO6 anfører fejlagtigt udnævnelsesdatoen som tiltrædelsesdatoen 

”27.02.1882”), (OM14/1882) 01.06.1882 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 12.02.1892, jf. OM04/1892) 01.03.1892 kgl. udnævnelse i 4. 
lønningsklasse, (OM31/1900) 01.11.1900 ptør i Dragør. [†11.03.1902, jf. OM07/1902, N i Å03.134. Aktemappe i RA]  

Agerholm, Karen Frederikke, frue, (aktemappe: f. Karen Frederikke Nielsen - mellemnavn fremgår af aktemappe i RA. Det fremgår 
ikke af de konsulterede kilder, om A var gift med Christian Edvard Agerholm, men af en skrivelse i hendes aktemappe fremgår 

det, at hendes pigenavn var Nielsen - hvorfor det antages at de blev gift i o. 1901), (JMads, s. 336) f. 25.01.1863 i København, 
(Å14.197 og Å17.177) indtr. i postv. 01.01.1901 som postkontoristvikar, (OM07/1902 og Å03.103 ”Private Kontorbetjente uden 
Eksamen”) 19.03.1902-31.05.1902 kst. ptør i Dragør (i OM07/1902 tituleres hun ”Postassistent i Dragør”), (Å17.177) 01.09.1902 

postkontorist i Kbhvn., (OM12/1920) 01.01.1920 kontorist II ved opmemb. i Kbhvn., (OM21/1920) 02.05.1920 kontorist II i 
postgirokontoret, (OM30/1922) 01.07.1922 kontorist I i postgirokontoret, (aktemappe) ”A har med korte Afbrydelser - været 
sygemeldt siden Sept. 1924” og ”siden Februar 1925 uarbejdsdygtig pga. Nervesvækkelse”, (OM46/1925) 31.12.1925 afsk. med 

pens. efter ans. pga. svagelighed. [†? Aktemappe i RA] 

Agerlin, Tycho Svend Christian, (JMads, s. 211) f. 30.04.1866 i Frederiksværk, (Å19.91 og Koch) indtr. i postv. 03.03.1885 som 
pelev i Frederiksværk (FO6: ”indtr. i Postv. 06.03.1885”), (Koch) 14.01.1886 pass. i Præstø, (Koch) 17.08.1887 erholdt 
postfuldmagt, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. i Præstø, (OM17/1895) 01.06.1895 peksp. i Næstved, 

(OM17/1899) 01.06.1899 peksp. i Thisted, (kgl. res. af 02.05.1901, jf. OM17/1901) 01.05.1901 kgl. udnævnelse i 4. 
lønningsklasse, (OM20/1902 samt OM32/1902) 01.09.-30.09.1902 kst. postmester i Thisted, (OM24/1903) 01.08.1903 peksp. ved 
Fynske Jbpkt. 1 i Nyborg, (kgl. res. af 27.06.1924, jf. OM30/1924, der anfører, at han var ass. ved Jbpkt. 2 i Nyborg) 31.07.1924 

afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. svagelighed. [†31.05.1927, N i Å28.493. Aktemappe i RA] 

Agersnap, Anna Kirstine, (f. Anna Kirstine Enevoldsen. Navneændring 18.07.1914, jf. OM55/1914), frue, (1700) f. 20.07.1890, 
(1700) indtr. i postv. 01.09.1907 som pelev i Glumsø, (OM42/1907 og Å08.151) 01.11.1907 pelev i Næstved, (OM16/1909) 
01.05.1909 kst. pmhp. i Nakskov, (OM12/1911) fagpr. I 1911 (74), (OM08/1911) 01.05.1911 kst. pmhp. i Rønnede, men dette 

ændredes til: (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. smst., (OM28/1911) 01.10.1911 pmhp. i Nakskov, (OM10/1912) 01.05.1912 pmhp. i 
Vejle, (OM16/1916) 01.03.1916 peksp. i Vejle, (OM06/1917) 01.02.1917-31.03.1919 udenf. nr., (OM15/1919) 31.03.1919 afsk. 
efter ans. [†? Aktemappe i RA] 

Agger, Bodil Johanne Hedevig, frk., se Axboe, Bodil Johanne Hedevig, frue. [Navneændring 09.06.1941, jf. OM27/1941] 

Agger, Mariane, frk., se Bjerre, Mariane, frue. [Navneændring 12.05.1921, jf. OM28/1921] 

Ahlberg, Julius Henrik, (1662) f. 29.11.1858 (FO6: f. 29.09.1858), (Å00.44 og Å02.129) indtr. i postv. 01.02.1878 som pelev i 

Jyderup, (Å02.129) 1881 udvandret til Amerika - men vendte tilbage til Danmark (ej nævnt i Det danske Udvandrerarkiv), 
(Å02.129) 1883 reservepeksp., (udnævnt 28.05.1884, jf. 1671, OM17/1884 samt 1662) 01.06.1884 peksp. ved Jbpkt. i Kbhvn. 
(Å06.186 anfører ”paa Nordfyen / Odense-Bogense-ruten”), (kgl. res. af 11.06.1894, jf. OM21/1894) kgl. udnævnelse i 4. 

lønningsklasse. [†03.12.1900, jf. OM36/1900, N i Å02.129. Aktemappe i RA] 

Ahlefeldt, Cai Burchard, greve, (FO1, s. 15: ”Caj”), (FO6 og DBL-I) f. 13.08.1671 i Oldenburg, trådte i dansk statstjeneste og blev 
1692 ritmester ved 1ste jyske nationale rytterregiment i Ungarn, 1694 major, 1698 oberstløjtnant, 1700 oberst og chef for det  
Ahlefeldtske kyrasserregiment, 1704 tog han sin afsk. fra militæretaten, 1713 medlem af feltkommissariatet og amtmand i amterne 

Kiel, Bordesholm og Neumünster, 1713 dannebrogsridder, 1716 deputeret i landetatens generalkommissariat, 1717 gehejmeraad, 
(under 04.02.1718, jf. FO6) fra ? at regne tillige direktør i generalpostamtet. [†21.12.1718 i tjenesten, jf. FO6. DBL-I, DBL-II og 
DBL-III] 

Ahlefeldt-Laurvigen, Carl Ferdinand, greve, (Koch: ”Laurwigen”) (JMads, s. 212) f. 12.08.1861, (FO6 og Phf1911, s. 54, samt Koch) 

indtr. i postv. 01.12.1883 som pass. i Fredensborg (enkelte Å, fx Å16.239, anfører fejlagtigt: ”indtr. i Postv. 03.12.1883”), (Koch) 
30.04.1885 pass. i Stege, (Koch) 15.07.1885 erholdt postfuldmagt, (1671) pfm. i Kallundborg, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 
01.10.1889 peksp. i Kallundborg, (FO6 og Å17.183) 01.07.-31.07.1894 kst. postmester i Kallundborg, (OM17/1899) 01.06.1899 

peksp. i Viborg, (kgl. res. af 24.04.1900, jf. OM16/1900) 01.04.1900 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM31/1900 samt 
OM39/1900) 01.11.-31.12.1900 kst. postmester i Viborg, (OM16/1903) 01.06.1903 peksp. i Kallundborg, (OM22/1904 samt 
OM26/1904 og 1671) 01.09.-30.09.1904 kst. postmester i Kallundborg - men allerede - (OM23/1904 samt FO6, OM26/1904 og 

1671) 25.08.-30.09.1904 kst. postmester i Kallundborg (idet postmester Hack Christian Kampmann afgik ved døden et par dage 
før sin bevilgede afsk.), (kgl. res. af 28.11.1913, jf. OM55/1913) 31.12.1913 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder . 
[†02.06.1928 i Valby, N i Å29.467. Aktemappe i RA] 

Ahlefeldt-Laurvigen, Frederik Adolph Christian Erhardt, greve, (FT-1890/Sorø: “Frederik Adolf Carl Erhard Greve Ahlefeldt 

Lanninger” “Carl” må være en fejltransskribering af forkortelsen “Chr.”), (FO6, Å11.211, 1665 og 1671) f. 29.10.1823 cand. jur., 
(Å01.90) 01.07.1861-31.07.1864 kst. branddirektør i Flensborg, (kgl. res. af 31.07.1866, jf. C18/1866 samt 1665) 01.09.1866 
postmester i Lyngby, (kgl. res. af 07.09.1874, jf. OM22/1874 og OM24/1874) 01.10.1874 postmester i Ringsted, (kgl. res. af 

31.08.1891, jf. OM24/1891) R af Dbg., (kgl. res. af 01.09.1893, jf. OM37/1893) 31.10.1893 afsk. i nåde og med pens. efter ans. 
pga. alder. [†30.06.1910 i Fredensborg, N i Å11.211. Aktemappe i RA] 

Louis Bobé: ”Slægten Ahlefeldts Historie”, København 1897, s. 116: ”Frederik Adolph Christian Erhard Greve Ahlefeldt-
Laurvigen. Greven fødtes 29.10.1823, blev 1843 Student, 10.06.1852 Cand. Juris, var fra 1859 til Juli 1861 Volontær i Kongens 
Kabinetssekretariat og derefter indtil 01.08.1864 Branddirektør for Flensborg Amt og Kasserer ved Justérkamret. 01.08.1866 



udnævntes han til Postmester i Lyngby, hvilken stilling han beklædte til 01.10.1874, da han blev beskikket til Postmester i 

Ringsted, fra hvilket Embede han entlediges 01.11.1893. 31.08.1891 blev han Ridder af Dannebrog.”  

Ahlefeldt-Laurvigen, Johan Henrik Adolph Larsen, greve, (HjN-III, s. 49) f. 18.08.1882 på Store Rugtved Gods, Albæk Sogn pr. 
Sæby, (HjN-III, s. 49 samt 1700) indtr. i postv. 01.11.1901 som pelev i Aalborg, (1700) 01.12.1903 pass. i Holeby, (1700) 
18.04.1904 pass. i Nykøbing Falster, (1700) 22.06.1904 militærtjeneste, (1700) ?-31.08.1905 midlertidig tjeneste i Hobro under 

ass. Farrøes militærtjeneste, (1700) 1905 pfm. i midlertidig tjeneste i Mariager under pass. Otto Peter Adolf Ottesens 
sygdomsforfald, (1700) 01.10.1905 pass. i Kbhvn. og (OM40/1907) fagpr. I 1907 (78), (OM41/1907) 01.11.1907 pmhp. i 5. 
lønningsklasse ved opmemb. i Kbhvn., (OM45/1910) 01.01.1911 pmhp. i Fuglebjerg, (OM10/1912) 01.05.1912 peksp. i Skive, 

(OM44/1912) ansøgt om at være udenf. nr. i perioden 01.01.-30.06.1913, men indtrådt igen allerede: (OM12/1913) 01.04.1913 
peksp. i Holstebro, (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Tølløse, (kgl. res. af 15.02.1918, jf. OM08/1918) 01.02.1918 kgl. 
udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM42/1923) 01.10.1923 ass. i Frederikshavn, (OM35/1929) 01.09.1929 ass. i Gilleleje, (kgl. 

res. af 24.09.1941, jf.OM41/1941) 30.09.1941 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. svagelighed. [Å52.195, Å57.187, Å62.186, 
†23.09.1964 i Kbhvn., jf. www-ref. 20.05.2008: http://www.reventlow.dk/reventlow2.php] 

Ahlers, Gottlieb Christian Heinrich, se Alers, Gottlieb Christian Heinrich. [FT-1803/Holsten: ”Ahlers”] 

Ahlers, Johan Hinrich, (BF og FO6) f. 14.08.1785 i Alt Rahlstedt, (FO6) ejendomsbesidder og gæstgiver i Wandsbeck - havde ægtet 
enken efter den i 1806 afdøde postmester Hans Friederich Liebold, (FO6) 01.07.1828 postmester i Wandsbeck, (LL12.07.1844) 

01.01.1845 ptør i Wandsbeck - posthuset skiftede status til postekspedition. [†01.10.1847, jf. FO6, BF: ”†30.09.1847”] 

Ahrendt, Johan Friedrich v., (SagB1862, s. 281: “Arends”), (FO6) f. 17.06.1787 i Rendsborg, major, (under 12.06.1838, jf. FO6) fra 
? at regne postmester i Glückstadt, (udnævnt 31.03.1846, jf. SagB1862, s. 281) fra ? at regne postmester i Elmshorn. R af Dbg. 
[†01.09.1857 i tjenesten, jf. FO6)] 

Ahrenstorff, Theodor Jermin v., se Arenstorff, Theodor Jermin v. [Begge skrivemåder er set]. 

Ahrnell, George William, (f. George William Petersen. Navneændring 27.03.1911, jf. OM10/1911 - da Ahrnell heri anføres at være 

et familienavn, er A sandsynligvis bror til Louis Arnold Ahrnell, der efter alt at dømme også tog navneforandring på samme 
tidspunkt), (HjN-II, s. 223) f. 10.09.1890, (HjN-II, s. 223) indtr. i postv. 01.05.1907, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Kbhvn., 
(OM12/1911) fagpr. I 1911 (89), (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM03/1912) 01.02.1912 pmhp. i Holte, 

(OM26/1912) 01.09.1912 pmhp. i Næstved, (OM46/1913) 25.10.1913 militærtjeneste i Kbhvn., (OM23/1916) 01.04.1916 peksp. i 
Kbhvn., (OM47/1922) 15.11.1922 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM45/1928) 15.11.1928 ass. i Kbhvn., (OM16/1931) 01.07.1931 
oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 18.09.1937, jf. OM/1937) 01.10.1937 ktrl. ved opmemb. i Kbhvn. Omk. [†30.10.1951, jf. OM49/1951, N 

i Å52.328] 

Ahrnell, Louis Arnold, (f. Louis Arnold Petersen. Navneændring 27.03.1911 - ej nævnt i OM10/1912, - men da Ahrnell heri anføres 
at være et familienavn, er A sandsynligvis bror til Georg William Ahrnell), (HjN-II, s. 278) f. 15.09.1895 i Kbhvn., (HjN-II, s. 278) 
indtr. i postv. 01.10.1912, (OM46/1912 og Å13.196) 01.12.1912 pelev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til 

Uddannelse” i Kbhvn., (OM43/1915) fagpr. I 1915 (89), (OM28/1917) 02.04.1917 soldat i Kbhvn., (OM31/1917) 01.05.1917 pmhp. 
(og stadig soldat) i Kbhvn., 17.05.1918 løjtnant, (OM30/1918) 01.06.1918 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM52/1919) 01.10.1919 midl. 
afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM47/1920) 01.10.1920 ass. i Kbhvn., (OM20/1926) fagpr. II 1926 (54), (OM35/1926) 01.09.1926 

ass. ved Jbpkt. 1 i København., (OM13/1932) 01.09.1932 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM48/1936) 01.12.1936 oass. i 
Kbhvn., (OM50/1942) 01.12.1942 ktrl. i 1. Overpostinspektorat, (kgl. res. af 09.01.1954, jf. OM02/1954) 01.02.1954 postmester  
ved Indleveringspostkontor 10 i Kbhvn., R af Dbg. [Å62.218, †08.09.1962, jf. OM40/1962, N i Å63.273] 

Ahrnung, Ida Dorothea Roepstorff, se Arhnung, Ida Dorothea Roepstorff. [OM41/1921 har fejlstavning af efternavnet] 

Ahrsinck, Herman, se Amsinck, Herman. [FT-1885/Kbhvn.: ”Herman Ahrsinck”] 

Aken, Frantz Gottlieb v., f. ?, (under 01.10.1777, jf. FO6, s. 434) ? fyrst-biskoppelig og hertugelig postkommissær i Eutin, (under 

23.01.1779, jf. FO6, s. 2) fra ? at regne dansk postmester i Eutin. [†1791 i tjenesten, jf. FO6]  

Akselbo, Ejnar, (HjN-IV, s. 352) f. 14.10.1891 i Randers, (HjN-IV, s. 352 samt 1700) indtr. i postv. 01.09.1907 som pelev i Randers, 
(OM42/1907 og Å08.152) 01.11.1907 pelev i Randers, (OM16/1909) 01.05.1909 kst. pmhp. i Frederikshavn - dette blev ændret: 
(OM19/1909) 01.05.1909 kst. pmhp. i Aarhus efter ans., (OM46/1909) 01.12.1909 kst. pmhp. i Randers, (OM12/1911) fagpr. I 

1911 (58), (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. smst., (OM41/1912) 01.12.1912 pmhp. i Brande, (OM14/1913) 01.04.1913 pmhp. i 
Hammel, (OM13/1914) 25.04.1914 soldat i Holbæk, (OM106/1914) 07.12.1914 pmhp. i Arden, (OM23/1916) 01.05.1916 pmhp. i 
Hadsund, (OM63/1916) 01.11.1916 peksp. i Hadsund, (OM48/1936) 01.01.1937 postmester i Asaa, (OM36/1947) 06.12.1947 kst. 

og (kgl. res. af 09.10.1947, jf. OM27/1947) 01.01.1948 postmester i Ryomgaard, (kgl. res. af 16.08.1961, jf. OM 36/1961) 
31.10.1961 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å57.211, Å61.200, †20.09.1963, N i Å64.308]  

Albeck, Jens, (FO6) f. o. 1777, (FO6) havde tjent hos amtsforvalteren i Korsør samt studeret lovkyndighed - hvorefter han købte post- 
og herbergerergaarden i Køge, (udnævnt 08.02.1799, jf. Col.Tid.7/1799) fra ? at regne postmester i Køge. [†09.07.1799 i 

tjenesten, 22 år gl., jf. FO6] 

Albrecht, Carl Gotthard, (BF) f./døbt 04.02.1776 i St. Michaelis, Hamborg, kandidat i lovkyndighed, (”kandidat Albrecht”: Udnævnt 
05.10.1798, jf. Col.Tid.41/1798) fra ? at regne første postskriver ved den danske brev- og pakkepost i Hamburg, (under 
21.11.1800, jf. FO6) fra ? at regne karakt. postsekretær, (”Kgl. Postskriver ved Grænsepostkontoret i Altona, Sekretær C G 

Albrecht”: Under 02.03.1812, jf. Col.Tid.11/1812) fra ? at regne afsk. i nåde og med ventepenge. (”B&A under det slesvig-
holstenske Cancellie”: Udnævnt 15.07.1815, jf. Col.Tid.35/1815) fra ? at regne virkelig kancelliraad, (under 15.08.1815, jf. 
Col.Tid.35/1815) fra ? at regne pktrl. ved pakkeposten i Hamburg, (kgl. res. af 08.07.1816, jf. C31.08.1816) fra ? at regne 

postmester ved den danske pakkepost i Hamburg - tillige kasserer ved brevposten samt forestod de med avisvæsenet forbundne 
forretninger (SagB1862, s. 287 anfører fejlagtigt ”C31.08.1817”), (”B&A under det slesvig-holsten-lauenborgske Cancellie”: 
Udnævnt 28.10.1817, jf. Col.Tid.57-58/1817) til justitsraad, (udnævnt 02.02.1830, jf. Richter samt FO6) 01.04.1830 pinsp. ved 

pakkeposten i Hamburg og kasserer ved brev- og pakkeposten. (SagB1862, s. 287 anfører ”02.11.1830 Postinspec. ved 
Pakkeposten”, hvilket anses for en fejlskrivning), (C17.12.1839) 31.12.1839 afsk. som avisekspeditør i Hamburg. [†10.02.1840, jf. 
BF - FO6 anfører fejlagtigt ”†12.02.1840”] 



Albrecht, Peder Bilthuger, (Richter: ”Peter Albrecht”), (BF: ”Han hed oprindeligt Peder Bilthucher Albrechtsen”) f./døbt 10.04.1735 i 

Ærøskøbing (FO6 anfører: ”døbt 11.04.1735 i Hamburg”), (FO6) privat postskriver smst., (FO6 og Richter) 1774 prædikat af 
postsekretær ved den agende post i Hamborg, (under 14.05.1777, jf. FO6) fra ? at regne pktrl. ved den danske agende post i 
Hamburg, (Richter) 01.11.1780 kancelliraad, (FO6) 21.06.1782 adj. og succ. postmester og pinsp. ved den agende post i 

Hamborg, (under 10.10.1783, jf. FO6) fra ? at regne tillige adj. og succ. postmester ved den ridende post (Richter: ”07.01.1784”), 
(Pro Memoria af 16.01.1796 og Pro Memoria af 30.05.1797) 01.10.1795 kst. avisekspeditør i Hamborg (efter suspensionen af 
Andreas Christian Grill), (udnævnt 05.10.1798, jf. Col.Tid.41/1798) ”efter den ham tidligere meddelte Succession” fra ? at regne 

postmester ved den danske brevpost i Hamburg og inspektør ved den danske pakkepost i Hamburg og Altona, (udnævnt 
26.10.1798, jf. Col.Tid.44/1798) virkelig justitsraad. [†07.06.1804 i Hamburg, jf. FO6] 

Albrecht, ? - kandidat, (under 05.10.1812, jf. Col.Tid.11/1812) fra ? at regne udnævnt til første postskriver ved brev- og pakkeposten i 
Hamborg - herudover er der ikke fundet oplysninger om hans løbebane. [†?] 

Albrechtsen, Niels Jørgen, (HjN-II, s. 183) f. 18.04.1874 i Askeby, Fanefjord Sogn på Møen, (JMads, s. 307) indtr. i postv. 

14.07.1894 som elev og senere pass. i Askeby, (JMads, s. 307) 01.05.1897 pass. i Ærøskøbing, (JMads, s. 307) 01.08.1897 
pass. i Arden, (JMads, s. 307) 01.06.1899 pfm. i Storehedinge, (JMads, s. 307) 01.01.1900 pfm. i Klampenborg, (jf. lov nr. 99  af 
23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pfm. i 5. 

lønningsklasse i Klampenborg, (Å17.49) 05.03.-30.04.1905 kst. postmester i Askeby, (OM10/1905) 01.05.1905 peksp. i Fredericia, 
(OM16/1907) 01.05.1907 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. 
lønningsklasse, (OM17/1926) 01.05.1926 ktrl. II ved opmemb. i Kbhvn. (Å39.101: I Charlottenlund), (OM09/1927 samt 

OM17/1927) 24.02.-30.04.1927 kst. postmester i Charlottenlund. [†11.11.1939, jf. OM50/1939, N i Å40.478. Aktemappe i RA] 

Albrechtsen, Peder Bilthucher, se Albrecht, Peder Bilthuger. [BF] 

Albrektsen, Theodor Emil, (HjN-II, s. 278) f. 14.05.1892 i Ballerup, (HjN-II, s. 278 samt OM38/1917) reservepostbud indtr. i postv. 
01.06.1917 som postbud nr. 1445 i Kbhvn., (OM28/1921) postbudfagprøve 1921 (52 - bestået med udmærkelse, årets højeste 
antal points, delt førsteplads med Johan Viggo Johansen), (OM01/1922, der omtaler ham som postbud nr. 658 i Kbhvn.) 

01.01.1922 overgået til uddannelse som elev i Kbhvn. - da han 14.12.1921 bestået den i ”Postvæsenets Organisation”, bilag 24, § 
15 omhandlede adgangsprøve, (OM16/1923) fagpr. I 1923 (101 - årets højeste antal points, tildelt Joseph Michaelsens 
mindemedalje), (OM16/1923) 01.04.1923 afl.mhp. i Kbhvn., (OM11/1924) 01.04.1924 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., men 

dette blev ændret: (OM12/1924) 01.04.1924 ass. i Maribo, (OM20/1926) fagpr. II 1926 (60-årets højeste antal points, delt 
førsteplads med Johan Peter Christensen, Kaj Georg Marius Bülow Jensen, Aage Mortensen og Paul Aage Peter Hansen 
Nordholt), (OM15/1928) 01.05.1928 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM11/1929, som - dog kun - i indekset benævner ham ”Albrechtsen”) 

01.05.1929 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM13/1932) 01.05.1932 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM40/1934) 01.10.1934 
oass. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 13.08.1942, jf. OM35/1942) 01.09.1942 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 28.09.1961, jf.  
OM43/1961) 31.12.1961 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†?] 

Albring, Johan Nicolas, f. ?, (FO6) februar 1715 botenmeister og dansk postmester i Lübeck (FO6, s. 433: Jf. instruks af 

19.02.1715), (under 29.10.1723, jf. FO6) fra ? at regne afsk. med pens. som følge af en mellem Danmark og Lübeck i 1723 
afsluttet konvention, (under 09.09.1724, jf. FO6) fra ? at regne agende postmester mellem Kbhvn. og Hamburg, [† i tjenesten, 
begr. 29.10.1736, jf. FO6] 

Kjøbenhavns Diplomatarium, bind VIII, s. 602, nr. 983: ”9 Sept. 1724. Beskikkelse for en agende Post mellem Kjøbenhavn og 

Hamborg. Frederik 4 giøre alle vitterligt, at eftersom forrige agende post mellem vores etc. Kiøbenhavn og vor stad Hamborg 
afgangne Elias Levesens enke, som vi efter hans død med samme tieneste havde benaadet, nu ved døden er afgangen, da have 
vi allernaadigst beskikket og forordnet, saa og etc. Johan Nicolas Albring, forrige postmester ved vores postvæsen udi Lybech, til 

at være herefter agende post imellem bemelte vores etc. Kiøbenhavn og vor stad Hamborg med den condition, at den ham tillagde 
aarlig pens. af 200 rixdr. efter egen erbydelse skal cessere, og hand derimod ligesom de andre agende poster aarlig toe hundrede 
rixdaler til post cassen skal erlegge og betale. Thi skal hand være os etc. Udi særdeelished skal hand sig i samme bestilling  

vindskibelig lade finde og rette sig efter post ordonnancen samt hvis instruction, ham af dem, hvilke directionen og inspectionen 
over post amtet er anbetroet, kunde vorde med deelt, og sig ellers etc. Givet etc. Fredensborg slot dend 9 septembris anno 1724.” 

Aldum, Jørgen Hansen, (www-ref. 20.05.2008: http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_dk/surn_a.htm#Aldum) f. ca. 1660 (FO6: ”f. o. 
1656”), (FO6) A nævnes 1692 som borgmester og postmester i Horsens. [†13.09.1710 i stillingen, 54 år gl., jf. FO6. (FO6) A var 

gift med den første postmester i Horsens Martin Luthers enke, Bodil Eschesdatter, som før havde været gift med postmester 
Rasmus Jacobsen] 

Aldum, Kirsten Jørgensdatter, frk., se Saxe, Kirsten Jørgensdatter. [Datter af Jørgen Hansen Aldum, først navneændring 
23.03.1711 til Kirsten Jørgensdatter Skov pga. giftermål med Jens Jensen Skov. Som enke dernæst navneændring 1719 til 

Kirsten Jørgensdatter Saxe pga. giftermål med Peder Pedersen Saxe, jf. FO5, s. 71-72] 

Alers, Gottlieb Christian Heinrich, (FT-1803/Holsten: ”Ahlers”), (BF) f./døbt 16.06.1771 i St. Catharina, Hamburg (FO6 anfører: ”f. 
16.07.1771”), (FO6) A var søn af sognepræsten i Uetersen og havde frekventeret skolelærerseminariet i Kiel, (under 17.02.1797, 
jf. FO6) fra ? at regne postmester i Uetersen - blev senere tillige organist. [†03.10.1832, jf. BF - FO6 “†08.10.1832”] 

Alfast-Jensen, Morten, se Jensen, Morten Alfast. [LCSchou og nogle Å anvender første betegnelse] 

Alhede, Jens Christian, (f. Jens Christian Jensen. Navneændring 17.11.1913, jf. OM42/1913), (JMads, s. 251) f. 01.02.1866 i Ans, 

Grønbæk Sogn i Jylland, (JMads, s. 251 samt Koch) indtr. i postv. 04.12.1883 som pass. i Kjellerup, (udnævnt 14.07.1885, jf. 
Koch) fra ? at regne pass. i Nykøbing Jylland, (Koch) 28.06.1887 erholdt postfuldmagt, (Koch) 10.10.1887 pfm. i Fjerritslev, (Sill) 
ultimo 1889 pfm. i Fjerritslev, (Å17.49 - ej nævnt i OM/1890) 01.08.1890 peksp. i Assens, (OM03/1894 samt OM08/1894) 11.01.-

31.03.1894 kst. postmester i Assens, (OM25/1894) 01.08.1894 peksp. ved Jbpkt. (Dampskibspostkontoret i Korsør, der blev 
nedlagt 30.09.1919, jf. OM52/1919. Å19.416: Sejlede på ruterne Korsør-Kiel og Korsør-Nyborg), (kgl. res. af 04.03.1901, jf. 
OM08/1901) 01.03.1901 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM66/1914) 01.10.1914 kst. postmester i Allinge, (OM91/1914) 

01.12.1914 postmester i Allinge, (kgl. res. af 10.04.1915, jf. OM35/1915) kgl. udnævnelse som postmester i Allinge. [†31.10.1918 
jf. OM54/1918, N i Å19.416. Aktemappe i RA] 

Alkjær, Christen Andersen, (HjN-I, s. 560) f. 21.06.1891 i Thorup, Simested Sogn, (HjN-I, s. 560) indtr. i postv. 01.03.1910 i 
Mariager, (OM30/1910 og Å11.174) 01.09.1910 pelev i Mariager, (Å17.49) 01.09.1912 pelev i Kbhvn., (OM21/1913) fagpr. I 1913 



(96), (OM31/1913) 01.07.1913 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM46/1913) 08.10.1913 pmhp. i Maribo (efter endt militærtjeneste), 

(OM58/1916) 01.10.1916 pmhp. i Nørre Alslev, (OM11/1917) 01.03.1917 peksp. i Nørre Alslev, (OM36/1917) 01.06.1917 peksp. i 
Kbhvn., (OM14/1920) 01.04.1920 ass. i generaldir. (Postgirokontoret), (OM24/1920) fagpr. II 1920 (57), (OM03/1932, OM04/1932 
og OM06/1930) 01.05.-30.09.1932 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Humlebæk - åbningstiden for publikum var 15.05.-

15.09.1932, (OM50/1932) 01.12.1932 oass. i Postgirokontoret, (kgl. res. af 23.04.1941, jf. OM18/1941) 01.05.1941 ktrl. i 
Postgirokontoret, (kgl. res. af 17.04.1948, jf. OM16/1948) 01.04.1948 oktrl. smst., (kgl. res. af 08.07.1958, jf. OM30/1958) 
30.09.1958 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†15.11.1965, jf. dagbladet Politiken 17.11.1965, der i en 

dødsannonce indrykket af ”De efterladte” anfører: ”Ligbrændingen har fundet sted.” Ingen N i Å]  

Allerup, Lauritz Thura, f. o. 1731, (FO6) 15.02.1765 borgmester og byfoged i Nykøbing Falster, 1767 tillige toldktrl., (under 
15.09.1779, jf. FO2, s. 391, samt kgl. res. af 07.04.1779, jf. FO2, s. 266, om oprettelsen af hovedpostkontoret 01.07.1779 i 
Nykøbing Falster) 01.07.1779 tillige postmester i Nykøbing Falster (så ansættelsen var efter alt at dømme sket ”med 

tilbagevirkende kraft”), (under 15.08.1783, jf. FO2, s. 391) fra ? at regne afsk. som postmester [†03.03.1797, 66 år gl., jf. FO6. 
(Richter: ”†03.07.1797”)] 

Almer, Friderich Ephraim, (FO3, s. 568: ”Frederik”), (FO6) f. 14.01.1739 (BF: ”f./døbt 16.01.1739 i Carlscrona”), (under 14.08.1777, 
jf. FO6, samt FOKh, s. 18, - sandsynligvis med tilbagevirkende kraft fra:) 01.07.1777 kgl. fuldmægtig ved ”Kbhvns. altonaisk-jyske 

agende Postkontor”, (FO6) 23.10.1780 prædikat af postsekretær, (udnævnt 22.12.1786, jf. FO6) fra ? at regne pktrl. ved samme 
kontor, (Richter) 31.07.1790 justitsraad, 23.04.1792 tillige kabinetssekretær hos enkedronning Juliane Marie, (under 12.11.1802, 
jf. Col.Tid.47/1802 og FOKh, s. 25) fra ? at regne postforvalter ved ”Kbhvns. danske Brevpostkontor.” (Richter) 28.01.1810 R af 

Dbg. [†25.06.1814, jf. BF og FO3, s. 568] 

Alsen, Christian Enevold, (BF) f./døbt 16.11.1777 i Bunstorff, underretsadvokat, (udnævnt 19.08.1811, jf. Col.Tid.34/1811) fra ? at 
regne fuldmægtig i Det slesvig-holstenske Sekretariatskontor under generalpostdir., (under 09.05.1812, jf. FO6) fra ? at regne 
afsk. [† januar 1833 (BF: Dato er usikker)] 

Alstrup, Niels Gries, (BF) f. ca. 1753, (FO6) 30.11.1787 postekspresse mellem Kbhvn. og Kongsberg, (FO6) 29.02.1788 kgl. 

bestalling som sådan, (udnævnt 02.11.1798, jf. Col.Tid.45/1798) fra ? at regne postmester i Trondhjem, (”B&A under det danske 
Cancellie”: Udnævnt 09.12.1808, jf. Col.Tid.50/1808) virkelig kancelliraad. [†16.06.1829 i tjenesten, jf. FO6]  

Amager, Frederik Hansen, (FO6 anfører ikke mellemnavnet ”Hansen”, der nævnes af Fred, s. 19 samt af www-ref.1. www-ref.2 
anfører et helt andet mellemnavn: ”Amager, Frideric Simon” - muligvis en fejllæsning af FT-indtasteren), f. ?, (Fred, s. 19) 

15.02.1732 raadmand i Fredericia, (under 18.12.1734, jf. FO2, s. 389) fra ? at regne tillige postmester i Fredericia (sandsynligvis 
allerede fra primo oktober 1734, få dage efter forgængeren Poul Schovs død), (Fred, s. 19 og www-ref.) 21.01.1735 borgmester 
smst. (FO6 anfører fejlagtigt: ”21.01.1735 Viceborgmester”), (FO6) 1738 kammerraad. [†09.04.1740, jf. www-ref.2, begr. 

27.04.1740, jf. Fred, s. 19 og www-ref.1.] 

www-ref.1. 03.06.2007: http://roennebech.dk/www_fredericiashistorie/html/fredericia/artikler/borgmestre.html.  
www-ref.2. 27.06.2007: http://eneriis.krag.info/data/A0.htm 

Amberg, Hans Christian, (FO6) f. 08.04.1749 i Helsingør, (FO6) oktober 1781 kgl. fuldmægtig ved det norske postkontor i Kbhvn., 
(FT-1787/Kbhvn.) A var pr. 01.07.1787 kgl. fuldmægtig i Generalpostamtet, (FO6 anfører: 1789 fuldmægtig i generalpostamtet), 

(under 22.08.1794, jf. FO6) fra ? at regne pktrl. ved ”Kbhvns. norske Postkontor” (Richter anfører ”29.08.1794”), (udnævnt 
23.12.1796, jf. FO2, s. 387, samt FOKh, s. 26) fra ? at regne postmester ved samme, (under 20.06.1800, jf. Col.Tid.26/1800) f ra ? 
at regne afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder - (FO2, s. 355, og FOKh, s. 26: A havde efter tre år i embedet oparbejdet 

en kassemangel på 3.700 Rdl., men underskuddet blev dækket, så han undgik afskedigelse i vanære. Senere bogholder ved 
Tallotteriet. [†13.01.1815, jf. FO6. DBL-I anfører s. 193, at As navn var bedst kendt ved den ”Tysk-Dansk og Dansk-Tysk Ordbog”, 
som han udgav i Kbhvn. 1787-1810] 

Amdrup, Aage Christian, (FO6, JMads, s. 212 og fx Å19.92) f. 14.05.1868 i Asaa (FrMor anører fejlagtigt: ”f. 14.05.1869”), (FO6 og 

Å19.92 og andre Å) indtr. i postv. 01.10.1887 (Koch anfører fejlagtigt: ”indtr. i Postv. August 1887” og FrMor har også: ”indtr. i 
Postv. 31.08.1887”), (Koch) 01.12.1887 pass. i Nørre Sundby, (FrMor) primo 1891 uden fast plads, (OM22/1897) 01.07.1897 
peksp. i Brønderslev, (OM33/1899) 01.10.1899 peksp. ved Jbpkt. (Nørrejyllands Jbpkt.), (kgl. res. af 09.08.1907, jf. OM29/1907) 

01.07.1907 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM24/1911) 01.09.1911 postmester i Gudhjem, (kgl. res. af 03.04.1917, jf. 
OM25/1917) 01.05.1917 postmester i Skørping. [†06.06.1919, jf. OM29/1919, N i Å20.388. Aktemappe i RA]  

Amland, Iver Petersen, se Amlund, Iver Petersen. [FT-1801/Vejle: “Iver Pedersen Amland”] 

Amling, Frederik, (FO6) f. 1680, (FO6) havde i otte år været i tjeneste hos ”hendes høje Naade Fru Dorothea Gyldenløve” 
(Dorothea Krag), som havde givet ham ekspektance på postmesterembedet i Ringsted, (FO6) senere postskriver i Kbhvn., (under 

11.12.1730, jf. FO2, s. 392) fra ? at regne postmester i Ringsted. [† i tjenesten, begr. 12.04.1745, jf. FO6] 

Amlund, Iver Petersen, (FT-1801/Vejle: “Iver Pedersen Amland” - logerende hos postmester Hans Junghans), (FO6) f. o. 1777, 
(FO6) A havde i 11 år tjent på Kolding og Randers postkontorer og derefter i to år været fuldmægtig hos konsumtionsskriveren 
ved Nørre Port i Kbhvn., da han 1803 blev antaget som privatskriver i generalpostamtet, (udnævnt 04.01.1805, jf. Col.Tid.02/1805) 

fra ? at regne første fuldmægtig i generalpostamtets Bogholderkontor, (under 23.03.1809, jf. Col.Tid.25/1809 - fejlagtigt trykt som 
”No. 28” samt FO3, s. 567) ”I Anledning af, at der er oprettet et Hoved- og Contra-Bogholdercontoir, som adskilles fra General-
Postdirektionens Bogholder-Contoir, der for Fremtiden skal føre Navn af Assignations- og Bogholder-Contoir”: 01.04.1809 chef for 

det fra samme tid oprettede Hoved- og Kontrabogholderkontor (Richter anfører fejlagtigt ”23.03.1809”), (FO6) 1809 kancelliraad, 
(”B&A under det danske Cancellie”: Udnævnt 23.02.1810, jf. Col.Tid.09/1810) virkelig kancelliraad. [†17.04.1811, 34 år gl., jf. FO6] 

Amsinck, Herman, (FT-1885/Kbhvn.: ”Herman Ahrsinck”), (1662 og JMads, s. 212) f. 01.08.1866 i Kbhvn., (Å19.92, Maz samt Koch) 
indtr. i postv. 21.08.1884 som pass. på Postkontoret paa Banegaarden i Kbhvn. (Å41.392 anfører fejlagtigt: ”indtr. i Postv. 

29.08.1884”), (Koch) 01.07.1886 erholdt postfuldmagt, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. i Frederikssund, 
men dette blev ændret til (under 03.09.1889, jf. OM23/1889) 01.10.1889 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 09.09.1901, jf. OM29/1901) 
01.09.1901 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (kgl. res. af 30.07.1920, jf. OM38/1920) 30.09.1920 afsk. i nåde og med pens.  

efter ans. pga. svagelighed. [†23.06.1940, N i Å41.392. Aktemappe i RA] 

Amstrup, Carl Elias, (HjN-IV, s. 335 og JMads, s. 769) f. 01.05.1871 i Rindom ved Ringkøbing, (HjN-IV, s. 335) indtr. i postv. 

01.06.1886 i Ringkøbing (FrMor anfører s. 5: ”fra 01.06.1886 1 Aar paa Postkontoret i Ringkøbing” - og anfører samtidig fejlagtigt 



s. 4-5: ”indtr. i Postv. 21.01.1890”, men han kan have været volontær - frivillig ulønnet medarbejder), (FrMor, s. 4) A var primo 

1891 pass. i Hadsund, (1671) ? pfm., (OM18/1896) 01.06.1896 peksp. i Varde, (OM17/1899) 01.06.1899 peksp. i Hjørring, (kgl. 
res. af 22.06.1906, jf. OM28/1906) 01.06.1906 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (kgl. res. af 08.04.1915, jf. OM34/1915) 
01.05.1915 pktrl. III i Randers, (”Lov om Statens Tjenestemænd”, nr. 489 af 12.09.1919, § 523, efter hvilken stillingsbetegnelsen 

pktrl. III automatisk blev ændret til ktrl. II og stillingsbetegnelsen ktrl. III bortfaldt - ej nævnt i OM fra 1919) 01.10.1919 ktrl. II i 
Randers, (kgl. res. af 21.04.1920, jf. OM20/1920) 01.05.1920 postmester i Fjerritslev, (kgl. res. af 31.07.1940, jf. OM34/1940) 
31.10.1940 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 22.11.1937, jf. OM51/1937) R af Dbg. [Å41.203, Å46.186, 

†20.12.1947, N i Å49.309. Aktemappe i RA] 

Amstrup, Erna Johanne, frk., (Å20.92) f. 29.07.1900 i Hjørring, (Å20.92) indtr. i postv. 01.03.1919, (OM29/1919) 01.05.1919 pelev i 
Havndal, (OM26/1921, der anfører, at hun forflyttedes fra Fjerritslev - det fremgår ikke af OM1919-1921, hvornår hun har været 
pelev i Fjerritslev) 01.06.1921 elev i Hjørring, (OM10/1922) fagpr. I 1922 (90), (OM10/1922) 01.03.1922 mhp. i Hjørring, 

(OM43/1923) 01.11.1923 mhp. i Struer, (OM09/1925) 01.03.1925 midl. afl.ass. i Esbjerg, (OM46/1925) 31.12.1925 afsk. efter ans. 
[†? Aktemappe i RA] 

Amundin, Niels Amos, (FT-1801/Præstø: ”Niels Amar Amordin - tallottericollecteur”), (BF) f. 29.05.1747 i Kallundborg, (FO6) A 
havde - efter at have været pfm. i Slagelse - i de sidste 20 år tjent som skriver ved Kbhvns. danske Brevpostkontor, da han blev 

(udnævnt 31.08.1798, jf. Col.Tid.36/1798) fra ? at regne postmester i Vordingborg. [†03.11.1818, jf. BF. A efterlod sig en mindre 
kassemangel på 244 Rdl. ved sin død, jf. FO3, s. 306] 

Andersen, A., ”statsansat pfm. i Hørsholm”, se Andersen, Oscar. [OM10/1910 samt sammes index har forkert fornavnsforkortelse - 
se Å06.148, 3. linie foroven] 

Andersen, A. A., se Andersen, Aage Albert. 

Andersen, Alfred, se Dræbel, Alfred. [Navneændring 26.06.1916, jf. OM43/1916] 

Andersen, Alfred Heinrich, (HjN-II, s. 87) f. 12.12.1884 i Assens, (HjN-II, s. 87 samt 1700) indtr. i postv. 15.09.1901 som pelev i 

Aarslev, (JMads, s. 336) ? privat pass. i Aarslev, (1700) 01.08.1904 pass. i Assens, (1700) 01.11.1904 pass. i Korsør, 
(OM36/1905) fagpr. I 1905 (64), (OM34/1906) 01.09.1906 pass. i 5. lønningsklasse i Korsør, (OM16/1909) 01.05.1909 afl.pmhp. 
ved Østifternes Jbpkt. i Kbhvn., (OM11/1910) 01.05.1910 peksp. i Nyborg, (OM10/1912) 01.05.1912 peksp. ved opmemb. i 

Kbhvn., (OM15/1928) 01.04.1928 ktrl. II ved Omkarteringspostkontoret i Kbhvn., (OM16/1931) 01.07.1931 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. 
af 29.04.1939, jf. OM18/1939) 01.08.1939 postmester i Søborg, (kgl. res. af 29.10.1954, jf. OM46/1954) 31.12.1954 afsk. i nåde 
og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 12.06.1953, jf. OM26/1953) R af Dbg. [Å51.209, Å54.192, Å59.187, †20.08.1973, 

N i Å74.186. Ved en fejl figurerer han stadig som værende pensioneret tjenestemand i de efter hans død følgende Å og også i den 
sidst udkomne Å1980] 

Andersen, Anders, se Andersen, Andreas. [FO6: Døbt ”Anders” 10.12.1788] 

Andersen, Anders, (HjN-II, s. 279: far til Karen Ellen Andersen), (JMads, s. 213) f. 05.10.1861 i Mejrup pr. Holstebro, (Å19.92) indtr. 
i postv. 01.02.1877, (Han&Clau) 08.08.1881 erholdt postfuldmagt, (Han&Clau) var i marts 1883 pfm. i Skive, (Han&Clau) 

05.05.1883 militærtjeneste ved garden, (OM20/1886) 01.06.1886 kst. peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt., (under 28.04.1887, jf. 
OM14/1887 samt 1662) 01.05.1887 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i Frederikshavn, (1662) 01.10.1888 peksp. ved det Fynske 
Jbpkt. i Nyborg, (Å17.49 - ej nævnt i OM/1897) 01.08.1897 peksp. ved Østifternes Jbpkt., (kgl. res. af 29.07.1898, jf. OM24/1898) 

01.07.1898 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM10/1905) 01.05.1905 postmester i Hals, (kgl. res. af 10.04.1915, jf. 
OM35/1915) kgl. udnævnelse som postmester i Hals, (kgl. res af 15.02.1930, jf. OM08/1930) 30.04.1930 afsk. i nåde og med 
pens. efter ans. pga. alder. [†21.08.1932 i Maaløv, N i Å33.509] 

Andersen, Anders, (HjN-II, s. 16) f. 22.03.1878 i Hemstok pr. Skanderborg, (HjN-II, s. 16) indtr. i postv. 01.04.1895 i Fjerritslev, 

(LCSchou) primo 1901 var A privatansat pass. i Kbhvns. Pakkepostkontor, (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for 
postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pfm. i 5. lønningsklasse i Nibe, (OM15/1906 samt 
OM16/1906) 01.04.-30.04.1906 kst. postmester i Nibe, (OM18/1906) 01.05.1906 peksp. i Hammel, (OM06/1908 samt OM14/1908) 

29.01.-30.04.1908 kst. postmester i Hammel, (OM11/1910) 01.05.1910 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM22/1923) 01.06.1923 
ktrl. II i Kbhvn. [†17.06.1934, jf. OM27/1934, N i Å35.477] 

Andersen, Anders Carl Alfred, (1671) f. 26.08.1845, (Å02.124) indtr. i postv. 01.02.1860 som pelev i Slagelse, (1701) 3¼ år på 
Slagelse Postkontor - derefter 1¼ år i Næstved - 01.07.1864 pfm. i Nykøbing Falster, (Å02.124) pelev/pass. i Næstved - Herning - 

Helsingør, (1665) pfm. i Aarhus, (ansat af finansministeriet ved skr. til generalpostdir. 28.09.1870, jf. 1665, jf. OM27/1870 samt 
1662) 01.10.1870 peksp. ved Jbpkt. i Kerteminde (Å02.124 anfører, at han virkede på ruten Nyborg-Vamdrup), (under 25.09.1886, 
jf. OM33/1886) 01.10.1886 ptør i Kerteminde, (kgl. res. af 15.01.1889, jf. OM02/1889) kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (kgl. 

res. af 14.08.1889, jf. OM20/1889) 01.10.1889 postmester i Kerteminde, (Richter: Tillige klasselotterikollektør). [†11.12.1900, jf. 
OM37/1900, N i Å02.124] 

Andersen, Anders Christian, (HjN-III, s. 151, samt Å44.105) f. 24.07.1893 i Nordby på Fanø, (HjN-III, s. 151, og Å19.92) indtr. i 
postv. 01.10.1910 som volontær i Nordby på Fanø, (OM08/1911 og Å19.92) 01.04.1911 pelev i Esbjerg, (OM19/1914) 01.05.1914 

”ere Posteleven til Uddannelse” i Kbhvn., (OM25/1916) fagpr. I 1916 (55), (OM52/1917) 14.08.1917 soldat i Kbhvn., (OM19/1918)  
01.04.1918 pelev i Kbhvn., (OM25/1918) 16.05.1918 pelev i Svebølle, (OM59/1918) 01.01.1919 pmhp. i Svebølle, (OM28/1919) 
01.06.1919 pmhp. i Kolding, (OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Kolding, (OM51/1920) 01.11.1920 midl. afl.ass. i Kolding, 

(OM24/1923) 01.06.1923 ass. i Ringkøbing, (OM09/1927) 01.05.1927 midl. afl.ass. i Vejle, (OM25/1932) 01.07.1932 ass. i 
Grindsted, men dette blev ændret: (OM26/1932) 01.07.1932 ass. i Nakskov, (OM14/1947) 01.05.1947 postforvalter ved 
postekspedition Aalborg 6, (OM51/1957) 01.01.1958 postforvalter ved postekspedition Aalborg 4, (OM28/1962) 01.09.1962 afsk. 

med pens. efter ans. pga. alder. [Å60.209, †30.12.1963, N i Å65.319] 

Andersen, Anders Laurits Emil, (LCSchou: ”Lauritz” - HjN-II, s. 16) f. 01.12.1878 i Kerteminde, (HjN-II, s. 16, samt Å44.217) indtr. i 
postv. 01.05.1894 som pelev i Kerteminde, (aktemappe) 05.05.1894 afl.pass. for Lars Jacob Carl Vilhelm Jacobsen, (1671 samt 
Å44.217) o. 1899 statsansat pfm. i Rudkøbing, (LCSchou) primo 1901 privatansat pass. i Klampenborg, (jf. lov nr. 99 af 

23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. 
lønningsklasse i Kbhvn., (OM10/1905) 01.05.1905 peksp. i Frederikshavn, (OM18/1906) 01.05.1906 peksp. ved opmemb. i 
Kbhvn., (kgl. res. af 05.12.1913, jf. OM55/1913) 01.12.1913 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM03/1925) 01.02.1925 ktrl. II 



ved opmemb. i Kbhvn., (OM16/1931) 01.07.1931 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 18.02.1937, jf. OM08/1937) 01.04.1937 postmester 

ved Indleveringspostkontor 6 i Kbhvn., (kgl. res. af 20.10.1947, jf. OM30/1947) 30.11.1947 afsk. i nåde og med pens. efter ans. 
pga. alder. [Å44.217, Å48.203, Å53.188, †08.03.1957, N i Å58.304] 

Andersen, Anders Peter, (OM36/1936: ”Peder”), (JMads, s. 213, og HjN-III, s. 323) f. 05.09.1869 på Lundegaard pr. Frederikssund 
(FrMor anfører fejlagtigt: ”f. 15.09.1869”), (HjN-III, s. 323) indtr. i postv. 11.09.1886 i Frederikssund, (Sill) ultimo 1889 pass. i 

Frederikssund, (FrMor) 01.03.1890 erholdt postfuldmagt, (FrMor) primo 1891 pass. i Slangerup, (OM17/1898) 01.06.1898 peksp. i  
Randers, (Å20.93) 01.06.1899 peksp. i Næstved, (kgl. res. af 12.06.1908, jf. OM23/1908) 01.06.1908 kgl. udnævnelse i 13. 
lønningsklasse, (OM05/1911) 01.04.1911 peksp. i Roskilde, (OM11/1917, OM19/1917, OM28/1917 samt OM30/1917, der 

ændrede datoen for oprettelsen fra 01.05.1917 til 16.05.1917) 16.05.-31.07.1917 bestyrer af sommerpostekspeditionen i 
Snekkersten (aktemappe: Ikke til 30.09.1917 til sommerpostekspeditionens nedlæggelse dette år, da han midt i sin 
tjenesteperiode her blev udnævnt til postmester på Læsø), (OM28/1917) 01.08.1917 postmester på Læsø, (kgl. res. af 

21.08.1927, jf. OM37/1927) 01.09.1927 postmester i Aarup, (kgl. res. af 20.08.1936, jf. OM36/1936) 30.11.1936 afsk. i nåde og 
med pens. efter ans. pga. alder. [Å36.354, Å39.354, Å44.191, †30.07.1946, N i Å47.VIII]  

Andersen, Anders Peter, (Å19.93) f. 03.01.1889, (Å19.93) indtr. i postv. 01.09.1906, (OM42/1907 og Å08.148) 01.11.1907 pelev i 
Korsør, (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Korsør, (OM33/1908) 01.09.1908 kst. pmhp. ved opmemb. i Kbhvn. efter ans., 

(OM13/1910) fagpr. I 1910 (66), (OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. (ved 
opmemb.) i Kbhvn., 01.08.1914 løjtnant, (OM05/1919) 31.01.1919 afsk. efter ans. [†? Aktemappe i RA]  

Andersen, Andrea, frk., (FO6) f. 22.10.1889, (FO6) indtr. i postv. 01.03.1908, (OM34/1908 og Å11.165) 01.09.1908 antaget som 
pelev med tjeneste i Storehedinge, (OM28/1909) 01.07.1909 kst. pmhp. i Roskilde, (OM11/1910) 01.05.1910 kst. pmhp. i 

Ringkøbing, (OM20/1911) 30.06.1911 kst. som pmhp. i Ringkøbing, (OM20/1911) 01.07.1911 pelev i Storehedinge, (OM23/1911) 
01.08.1911 kst. pmhp. i Helsinge, (OM12/1912) fagpr. I 1912 (77), (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. i Helsinge, (OM21/1912) 
31.07.1912 afsk. efter ans. [†?] 

Andersen, Andreas, (FO6: Døbt Anders Andersen), (BF) døbt 10.12.1788 i Trinitatis kirke i Kbhvn., (FO6) A havde tjent i seks år 

som privat postskriver, da han (kgl. res af 07.04.1812, jf. Col.Tid.19/1812: ”Da det københavnske, helsingørske og lollandske  
Postcontoir nedlægges 30.06.1812 og dets Forretninger adskilles og fordeles paa tvende Contoirer under Benævnelse af 
Kjøbenhavns helsingørske Postcontoir og Kjøbenhavns lollandske Postcontoir”) 01.07.1812 blev kgl. postskriver ved det "Kbhvns . 

helsingørske Postkontor”, (udnævnt 03.04.1824, jf. Col.Tid.19/1824) fra ? at regne pktrl. ved den Lollandske Pos t, (under 
27.10.1829, jf. Richter) 31.12.1829 afsk. [†06.08.1836, jf. FO6 og BF] 

Andersen, Andreas Ejnar Emil Godskesen, (Godskesen-Andersen), (HjN-I, s. 558) f. 03.03.1891 i Arden, (HjN-I, s. 559 samt 
1700) indtr. i postv. 01.08.1906 som pelev i Hadsund, (OM42/1907 og Å08.148) 01.11.1907 pelev i Hadsund, (OM11/1908) 

01.04.1908 kst. pass. i Ebeltoft, (OM16/1909) 01.05.1909 kst. pmhp. i Aarhus - dette blev ændret: (OM19/1909 - heri anføres at 
den i OM16/1909 anførte forflyttelse skulle have været til Frederikshavn og ikke Aarhus, men da forflyttelsen ikke blev til noget, er 
det ikke fundet vigtigt at finde ud af, hvad der var rigtigt: Aarhus eller Frederikshavn!) 01.05.1909 fortsat kst. pmhp. i Ebeltoft, 

01.05.1909, (OM13/1910) fagpr. I 1910 (85), (OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. i Ebeltoft, (OM25/1911) 01.09.1911 pmhp. i Viborg, 
(OM17/1913) 01.05.1913 pmhp. i Vejen, (OM13/1914) 15.04.1914 soldat i Kbhvn., (OM28/1914) 01.06.1914 pmhp. i Allinge, 
(OM08/1915) 01.02.1915 pmhp. i Brørup, (OM23/1915) 08.03.1915 soldat i Kbhvn. (årstallet er i OM23/1915 fejlagtigt anført som 

”1914”, men fejlen blev rettet i OM40/1915), (OM23/1916) 01.04.1916 peksp. i Herning, (OM45/1917) 03.06.1917 peksp. i 
Thorshavn, (OM12/1920) 01.05.1920 ass. ved Østifternes Jbpkt. i Kbhvn., (OM51/1920) 01.11.1920 ass. i Kbhvn., (OM14/1922) 
fagpr. II 1922 (58), (OM23/1922) 01.06.1922 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM09/1925) 01.05.1925 ass. i generaldir., (OM52/1927) 

01.12.1927 ass. i Postgirokontoret, (OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Postgirokontoret, (kgl. res. af 22.06.1334, jf. OM27/1934 - der 
ved en fejl kun anfører tre fornavnsforkortelser i index, s. XII: ”Andersen, E. E. G.”) 01.07.1934 ktrl. i Postgirokontoret, (kgl. res. af 
16.05.1942, jf. OM21/1942) 01.06.1942 oktrl. i Randers, (kgl. res. af 08.02.1947, jf. OM07/1947) 01.03.1947 postmester i 

Kalundborg, (kgl. res. af 31.12.1960, jf. OM02/1961) 31.03.1961 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 
15.12.1953, jf. OM54/1953) R af Dbg. [Å61.200, †05.12.1961, N i Å63.273] 

Andersen, Andreas Jørgen Albert, (Å19.92) f. 08.12.1882, (Å19.92) indtr. i postv. 18.03.1901, (OM32/1904) pass. i Haslev og fagpr. 
I 1904 (70), (OM10/1905) 01.05.1905 pmhp. i 5. lønningsklasse i Vordingborg, (OM13/1908) 01.05.1908 afl.pass. i Kbhvn., 

(OM16/1909) 01.05.1909 peksp. i Fjerritslev, (OM10/1912) 01.05.1912 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. med bopæl i Fredericia, 
(kgl. res. af 13.12.1917, jf. OM81/1917) 08.12.1917 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM43/1931) 01.11.1931 oass. ved 
Jbpkt. 2 med bopæl i Fredericia. [†08.12.1937, jf. OM53/1937, N i Å39.467. Aktemappe i RA] 

Andersen, Anna Cathinka, frue, (f. Anna Cathinka Møller. Navneændring 22.04.1921, jf. Å22.255), (FO6) f. 16.01.1898, (Å15.196) 

indtr. i postv. 01.10.1914, (OM112/1914) 01.12.1914 pelev i Ringsted, (OM58/1916) 01.10.1916 pelev i Haslev, (OM25/1917) 
fagpr. I 1917 (59), (OM28/1917) 29.04.1917 pelev i Ringsted, (OM19/1918) 28.04.1918 pelev i Odense, (OM52/1919) 01.10.1919 
afl.mhp. i Odense, (OM18/1920) 25.04.1920 mhp. i Ølgod, (OM47/1920) 01.10.1920 ass. i Ølgod, (OM19/1921) 30.04.1921 afsk. 

efter ans. [†? Aktemappe i RA] 

Andersen, Axel Peter, (HjN-II, s. 278) f. 07.04.1898 i Kbhvn., (HjN-II, s. 278) indtr. i postv. 01.10.1914, (OM112/1914) 01.12.1914 
pelev i Kbhvn., (OM25/1917) fagpr. I 1917 (65), (OM20/1919) 15.04.1919 soldat i Kbhvn., (OM52/1919) 01.10.1919 mhp. - stadig 
soldat i Kbhvn., (OM22/1920) 13.05.1920 mhp. i Arden, (OM47/1920) 01.10.1920 ass. i Arden, (OM09/1925) 01.03.1925 midl. 

afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM23/1930) fagpr. II 1930 (59), (OM35/1939) 01.09.1939 oass. ved opmemb. i Kbhvn., 
(OM09/1945 og OM13/1945) 01.04.1945-15.06.1945 kst. ktrl. i Kbhvn. med senere udnævnelse for øje: (kgl. res. af 16.06.1945, jf. 
OM26/1945 - med tilbagevirkende kraft fra konstitutionsdatoen) 01.04.1945 (16.06.1945) ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 03.05.1947, jf. 

OM14/1947) 01.09.1947 oktrl. i Kbhvn., (OM44/1954) 01.11.1954 kst. og (kgl. res. af 26.11.1954, jf. OM51/1954) 01.12.1954 
postmester ved Nørrebro postkontor, (kgl. res. af 02.04.1966, jf. OM15/1966) 30.06.1966 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. 
alder. [†?] 

Andersen, Carl Christian, (FT-1901/Holbæk: Gift med Carolina Sofie Andersen. HjN-II, s. 114: far til Frits Holger Andersen), 

(JMads, s. 770 og FO6/hvad angår fødeststedet) f. 29.03.1855 i Aarby ved Kalundborg (FO6 anfører fejlagtigt “f. 29.05.1855” - 
andre konsulterede kilder, bl.a. Å19.93, anfører også ”29.03.1855”), (Å19.93) indtr. i postv. 01.11.1877, (JMads, s. 769) ? pelev - 
pfm. i Kallundborg, (JMads, s. 769) ? reservepeksp. ved Jbpkt., (JMads, s. 769) ? pfm. i Nakskov - Maribo, (Å19.93) 01.06.1884 
telegrafbestyrer og brevsamler i Tranebjerg, (udnævnt 20.05.1885, jf. 1671 samt OM13/1885) 01.06.1885 ptør smst. (Richter 

anfører fejlagtigt: Udnævnt 30.08.1889: 01.10.1889 ”Postmester” i Tranebjerg, men Tranebjerg blev ikke omdannet til postkontor 



før 01.09.1902), (kgl. res. af 19.08.1895, jf. OM25/1895, Richter: fra) 01.08.1895 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (under 

31.07.1902, § 2 og § 7.3 i ”Lønningslov for Postvæsenet” af 23.05.1902 med i krafttræden 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 
postmester af 3. grad i 4. lønningsklasse i Tranebjerg, (kgl. res. af 16.01.1909, jf. OM03/1909) 01.02.1909 postmester i 
Stubbekøbing. [†07.12.1922, jf. OM52/1922, N i Å24.382] 

Andersen, Carl Christian, (HjN-II, s. 265) f. 24.12.1890 i Kbhvn., (HjN-II, s. 265) indtr. i postv. i 01.03.1908, (OM34/1908) 01.09.1908 

antaget som pelev, (OM25/1909) 01.06.1909 kst. pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM12/1912) fagpr. I 1912 (59), (OM10/1912) 
01.05.1912 kst. pmhp. i Hillerød, men dette blev ændret: (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. smst., soldat i Kbhvn., (OM13/1914) 
21.04.1914 pmhp. i Slangerup, (OM34/1915) 01.05.1915 pmhp. i Odense, (OM109/1915) 01.01.1916 peksp. i Aalestrup, 

(OM28/1917) 29.04.1917 peksp. i Svendborg, (OM19/1918) 28.04.1918 peksp. i Kbhvn., (OM24/1920) fagpr. II 1920 (36), 
(OM03/1932, OM04/1932 og OM06/1930) 01.05.-30.09.1932 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Snekkersten - åbningstiden 
for publikum var 15.05.-15.09.1932, (OM45/1933) 01.11.1933 oass. ved opmemb. i Kbhvn. (Å42.325: I Avispostkontoret). 

[†07.09.1941, jf. OM40/1941, N i Å42.325] 

Andersen, Carl Frederik, (HjN-II, s. 169) f. 29.03.1872 i Kbhvn., (HjN-II, s. 169, samt Sill) indtr. i postv. 06.09.1887 (Koch anfører 
fejlagtigt: ”indtr. i Postv. 01.04.1888”; FrMor: ”indtr. i Postv. 01.09.1887”; Sill og alle Å - også Å27.247 med angivelse af As 40-års 
jubilæum - anfører ”06.09.1887”), (JMads, s. 213, samt Koch) 01.04.1888 pass. ved Østerbro Postkontor i Kbhvn., (Koch) i januar 

1889 pass. ved Gammelholms Postkontor i Kbhvn., (Sill) ultimo 1889 pass. ved Indleveringskontor I i Kbhvn., (1671) 01.04.1892 
pfm., (OM18/1896) 01.06.1896 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 08.05.1907, jf. OM23/1907) 01.04.1907 kgl. udnævnelse i 4. 
lønningsklasse, peksp. ved opmemb. i Kbhvn., jf: (OM37/1908) 24.09.-11.10.1908 peksp. ved feltpostvæsenet, (kgl. res. af 

20.04.1917, jf. OM28/1917) 01.05.1917 pktrl. III ved opmemb. i Kbhvn., (”Lov om Statens Tjenestemænd”, nr. 489 af 12.09.1919,  
§ 523, efter hvilken stillingsbetegnelsen pktrl. III automatisk blev ændret til ktrl. II og stillingsbetegnelsen ktrl. III bortfaldt - ej nævnt 
i OM fra 1919) 01.10.1919 ktrl. II i Kbhvn., (kgl. res. af 22.07.1922, jf. OM31/1922) 01.08.1922 ktrl. I ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. 

res. af 09.05.1930, jf. OM23/1930) 01.06.1930 postmester i Valby, (kgl. res. af 16.12.1941, jf. OM55/1941) 31.03.1942 afsk. i nåde 
og med pens. efter ans. pga. alder. [Å37.366, Å42.195, Å47.194, †06.05.1947, N i Å48.318]  

Andersen, Carl Louis, (Å19.93) f. 25.05.1892, (Å09.158) indtr. i postv. 15.09.1908 som elev på prøve i Esbjerg, (OM16/1909 og 
Å10.168) 01.04.1909 pelev i Esbjerg, cand. phil., (Å17.50) 01.12.1910 kst. pmhp. i Vejen, (OM13/1911) 01.05.1911 kst. pmhp. i  

Horslunde, (OM12/1912) kst. pmhp. i Frederiksværk og fagpr. I 1912 (77), (OM10/1912) 01.05.1912 kst. pmhp. ved opmemb. i 
Kbhvn., men dette blev ændret: (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. smst., (OM23/1916) 01.05.1916-31.01.1917 udenf. nr., 
(OM07/1917) 01.02.1917 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM19/1917) 29.04.1917 pmhp. i Bramminge, men det blev udskudt: (OM28/1917) 

01.06.1917 pmhp. i Bramminge, men hans ansættelsesforhold blev ændret til: (OM32/1917) 01.06.1917 peksp. i Bramminge, 
(OM11/1918) 28.04.1918 peksp. i Kbhvn., (OM20/1920 og OM01/1921) 01.05.-31.12.1920 udenf. nr., (OM01/1921) 31.12.1920 
afsk. efter ans. [†? Aktemappe i RA] 

Andersen, Carolina Sofie, (FT-1901/Holbæk anfører også fornavnet ”Sofie” - gift med Carl Christian Andersen (f. 29.03.1855), 

(FrMor samt FT-1901/Holbæk) f. 07.11.1862 i Kbhvn., (FrMor) indtr. i postv. 24.06.1885, (FrMor) 16.09.1887 erholdt postfuldmagt, 
(FrMor) primo 1891 pfm. i Tranebjerg. Der er ikke fundet yderligere postale data for A. [†?]  

Andersen, Caroline Andrea, (JMads, s. 337: ”Karoline.” Oofte anføres hun kun som ”A. Andersen”, fx i OM04/1907 samt i Å08.127) 
frk., (HjN-III, s. 107) f. 28.11.1869 i Faaborg, (Å03.371) ca. 1885 indtrådt i telegrafvæsenet på Thurø - senere i Steenstrup, (HjN-

III, s. 107) indtr. i postv. 01.04.1889, (JMads, s. 337) o. 1903 privatansat pfm. i Esrum, (OM04/1907) 01.02.1907 pass. i 5. 
lønningsklasse i Hørsholm, (OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Hørsholm, (OM03/1935) 31.03.1935 afsk. med pens. efter ans. pga. 
svagelighed. [†04.07.1942, N i Å43.371. Aktemappe i RA] 

Andersen, Caroline Sofie Amalie, (JMads, s. 789) f. 07.11.1861 i Kbhvn., indtr. i postv. ?, (JMads, s. 789) 24.06.1885 privatansat 

pfm. i Kbhvn. Der er ikke fundet yderligere postale data for A. [†?] 

Andersen, Christian, (JMads, s. 333: far til Valdemar Worsøe-Andersen), (1665 og JMads, s. 197) f. 27.10.1844 i Humlum ved 
Struer, (FO6) indtr. i postv. 01.07.1866, (1665) ? pfm. i Holstebro, (ansat af indenrigsministeriet 19.06.1877, jf. 1665 samt  
OM25/1877) 01.07.1877 ptør i Grindsted, (OM16/1878) 01.06.1878 ptør i Hadsund, (under 30.08.1889, jf. OM23/1889) 

01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, 01.10.1889 udnævnt til postmester af 3. grad jf. § 6A i ”Lov om Lønninger for 
Postbestyrelsen samt for Postvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd” af 12.04.1889 med i krafttræden 01.10.1889 - 
postekspeditionen i Hadsund skiftede status til postkontor, (Richter: Udnævnt 23.04.1897, jf. OM12/1897) 01.05.1897 postmester i 

Struer, (under 31.07.1902, § 2 og § 6.2 i ”Lønningslov for Postvæsenet” af 23.05.1902 med i krafttræden 01.09.1902, jf. 
OM20/1902) 01.09.1902 postmester af 2. grad i 3. lønningsklasse i Struer, (Å17.142) i perioden 25.11.1913-17.02.1914 var A 
åbenbart fraværende da Marenus Pedersen var fg. postmester i Struer (dette forhold fremgår ikke af andre konsulterede kilder. F. 

a.), (kgl. res. af 11.09.1916, jf. OM53/1916) 31.10.1916 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. 08.11.1916 R af Dbg. 
[†04.08.1933 i Fredericia, N i Å34.477. Aktemappe i RA] 

Andersen, Christian Claudius, (HjN-II, s. 249) f. 24.10.1873 i Nyborg, (HjN-II, s. 249, samt Å41.233) indtr. i postv. 01.05.1891 i 
Korsør, (1671) ? pass., (OM18/1901) 01.06.1901 peksp. i Korsør, (OM13/1910) 01.05.1910 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. 

res. af 26.06.1911, jf. OM20/1911) 01.06.1911 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM29/1920, s. 133, samt  35/1920) 
01.08.1920-30.04.1921 kst. ktrl. II ved postvæsenets oplysningskontor, (OM26/1921) 01.05.1921 ktrl. II ved postvæsenets 
oplysningskontor og returpostkontoret i Kbhvn., (kgl. res. af 03.04.1930, jf. OM15/1930) 01.05.1930 ktrl. I ved opmemb. i Kbhvn., 

(kgl. res. af 21.01.1932, jf. OM04/1932) 01.02.1932 postmester ved Indleveringspostkontor 17 i Kbhvn., (kgl. res. af 02.07.1943, jf. 
OM30/1943) 31.10.1943 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å41.223, Å43.197, Å48.195, †13.12.1950, N i Å52.329] 

Andersen, Christian Emil Victor Emanuel, (1662 og JMads, s. 213) f. 13.03.1863 i Kbhvn., (Å19.93 samt Å28.359) indtr. i postv. 
28.05.1878 på “Postkontoret paa Banegaarden i Kbhvn.” (Å28.359 anfører fejagtigt: ”indtr. i Postv. 01.06.1878”, da samtlige andre 

konsulterede kilder - incl. optegnelserne over jubilæer i Å1918 og Å28.326 anfører: ”indtr. i Postv. 28.05.1878”), (Han&Clau) 
01.12.1881 erholdt postfuldmagt, (Han&Clau) 31.03.1883 officersaspirant, 03.10.1884 løjtnant, (Å28.359) ? pfm. på Frederiksberg 
i Kbhvn., (OM20/1886 samt Å28.359) 01.06.1886 peksp. ved Brevpostkontoret i Kbhvn., (FO6) 01.10.1889-31.10.1895 tillige 

medhjælper i postrevisionen, (under 27.07.1897, jf. Richter) 01.07.1897 kgl udnævnelse som peksp., (udnævnt 02.12.1899, jf. 
Richter samt OM42/1899) 01.01.1900 postmester i Valby, (kgl. res. af 22.06.1908, jf. OM23/1908) 01.04.1908 kgl. bestalling som 
postmester, (kgl. res. af 12.04.1930, jf. OM17/1930) 31.05.1930 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. 02.05.1906 
kaptajn i Kbhvns. væbning, (kgl. res. af 21.02.1922, jf. OM09/1922) R af Dbg. Formand i Dansk Postforening. [Å12.3, Å28.359, 

Å33.336, †05.01.1933 i Gentofte, N i Å34.476. Aktemappe i RA] 



Andersen, Christian Georg, (Å19.93) f. 05.11.1891 i Hanstholm Fyr, (Å09.159) indtr. i postv. 15.09.1908 som elev på prøve i 

Grenaa, (OM16/1909 og Å10.168) 01.04.1909 pelev i Grenaa, (OM36/1910) 01.11.1910 kst. pmhp. i Grenaa, (OM08/1911) 
01.05.1911 kst. pmhp. i Vestervig, (OM12/1912) fagpr. I 1912 (60), (OM10/1912) 01.05.1912 kst. pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., 
men dette blev ændret: (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. smst., (OM46/1913) 15.10.1913 militærtjeneste i Kbhvn., (OM34/1915) 

01.05.1915 pmhp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 pmhp. i Ørsted, 01.06.1916 pmhp. i Ørsted, (OM70/1916) 01.12.1916 
peksp. i Ørsted, (OM11/1918) 28.04.1918 peksp. i Kbhvn., (OM24/1921) fagpr. II 1921 (44), (OM03/1932, OM04/1932 og 
OM06/1930) 01.05.-30.09.1932 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Rungsted Kyst - åbningstiden for publikum var 15.05.-

15.09.1932, (OM23/1934) 01.06.1934 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 13.08.1942, jf. OM35/1942) 01.09.1942 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. 
af 14.09.1956, jf. OM40/1956) 30.11.1956 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å61.201, Å66.230, †02.04.1967, N i  
Å68.331] 

Andersen, Christian Peter, f. o. 1783, eksam. jur., (udnævnt 04.01.1805, jf. Col.Tid.02/1805) fra ? at regne kopist i 

generalpostamtets bogholderkontor, (udnævnt 06.11.1807, jf. Col.Tid.49/1807) 01.12.1807 anden fuldmægtig smst. [†22.01.1809, 
26 år gl.] 

Andersen, Dagmar Augusta, frk., se Nygaard, Dagmar Augusta, frue. [Navneændring 04.12.1913, jf. OM03/1914] 

Andersen, Einar Woldby, (Å19.93) f. 08.11.1900 i Aarhus, (Å19.93) indtr. i postv. 01.09.1918, (OM56/1918) 01.11.1918 pelev i 
Kbhvn., (OM04/1919) 01.02.1919 pelev i Skanderborg, (OM60/1919) 01.11.1919 pelev i Struer, (OM17/1921) fagpr. I 1921 (63), 

(OM19/1921) 17.04.1921 elev i Silkeborg, (OM26/1921) 29.05.1921 elev i Kbhvn., (OM39/1921) 01.09.1921 afl.mhp. ved 
opmemb. i Kbhvn., (OM14/1922) 25.04.1922 soldat i Holbæk, (OM42/1922) 08.10.1922 afl.mhp. i Holbæk, (OM48/1922) 
01.12.1922 afl.mhp. i Aarhus, (OM41/1923) 01.10.1923 afl.mhp. i Vestervig, (OM01/1924) 31.03.1924 afsk. efter ans. [†?]  

Andersen, Elly Kjær, frk., (f. Elly Kjær Andersen. Navneændring til Elly Kjær Willesen 20.03.1924, frue, jf. OM16/1924, men da 

dette fandt sted i den periode, hvor hun var udenf. nr. og hun ikke senere kom i aktiv posttjeneste, men søgte afsk., er hun her 
opført med sit pigenavn, som hun anvendte under hele sin aktive tid hos postvæsenet), (Å19.93) f. 11.06.1897, (Å14.184) indtr. i 
postv. 01.10.1913, (OM55/1913 og Å14.184) 01.12.1913 pelev i Brobyværk, (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til 

Uddannelse” i Brobyværk, (OM86/1914) 15.10.1914 pelev i Nørre Aaby, (OM36/1915) 01.05.1915 pelev i Assens, (OM25/1916) 
fagpr. I 1916 (77), (OM23/1916) 23.04.1916 pelev i Svendborg, (OM20/1919) 01.05.1919 pmhp. i Ringe, (OM52/1919) 01.10.1919 
ass. i Ringe, (OM19/1921) 01.05.1921 midl. afl.ass. i Svendborg, (OM42/1923) 01.10.1923 ass. i Præstø, (OM47/1923) 

01.11.1923-30.04.1924 udenf. nr., (OM14/1924) 30.04.1924 afsk. efter ans. [†? Aktemappe i RA] 

Andersen, Else, (f. Else Uhrbrand. Navneændring 21.04.1925, jf. OM23/1925), frue, (Å19.217) f. 03.02.1900 i Thorsager, (Å19.217) 
indtr. i postv. 01.09.1918, (OM56/1918) 01.11.1918 pelev i Horsens, (OM20/1919) 27.04.1919 pelev i Kbhvn., (OM17/1921) fagpr. 
I 1921 (77), (OM39/1921) 01.09.1921 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM38/1922) 01.10.1922 ass. i Mørke, (OM07/1924) 

17.02.1924 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM39/1924) 01.09.1924 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM29/1926) 
01.07.1926 ass. i Kbhvn., (OM19/1930) 04.05.1930 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM23/1930) 15.05.1930 ass. i Kbhvn., 
(OM30/1942) 31.07.1942 afsk. efer ans. [†?] 

Andersen, Erik, (Å19.93) f. 15.07.1892 i Vemmetofte pr. Fakse, (Å09.158) indtr. i postv. 15.09.1908 som elev på prøve i Fakse, 

(OM16/1909 og Å10.169) 01.04.1909 pelev i Fakse, (OM42/1911) 01.01.1912 kst. pmhp. i Helsingør, (OM12/1912) fagpr. I 1912 
(52), (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. i Helsingør, (OM46/1913) 08.10.1913 pmhp. i Hellebæk (efter endt militærtjeneste), 
(OM20/1915) 01.03.1915 pmhp. i Præstø, (OM46/1917) 01.08.1917 peksp. i Præstø, (OM34/1921) 31.07.1921 afsk. efter ans. [†? 

Aktemappe i RA. Figurerede kun i listen over afskedigede embedsmænd i Å1922] 

Andersen, Erik Arthur, (oplyst af EAA) f. 05.03.1932 i Skanderborg, (oplyst af EAA) indtr. (antaget på prøve) i P&T 01.12.1953, 
(oplyst af EAA) 01.03.1954 montøraspirant, (OM53/1955) 01.12.1955 montør I i P&Ts værksteder, (OM15/1957) 01.04.1957 
mekaniker II smst., (OM13/1959) 01.04.1959 mekaniker i 10. lkl. smst., (OM17/1962) 01.04.1962 mekaniker i 12. lkl. smst., 

(OM43/1966) 01.11.1966 overmekaniker i 15. lkl. i P&Ts værksteder, (OM36/1971) 01.09.1971 værkmester smst., (PF85.69) 
01.01.1982 daglig leder (værkmester) af frimærketrykkeriet i Postens Frimærkecenter (PF82, fra 1982: Postens Trykkeri), (oplyst 
af EAA) 30.06.1994 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. Undtagelse: Indtrådt efter sammenslutningen af Post- og 

Telegrafvæsenet 01.06.1927. 

Andersen, Erik Johannes, (HjN-II, s. 391) f. 01.08.1897 i Aalborg, (HjN-II, s. 391) indtr. i postv. 01.10.1914 i Aabybro, (OM112/1914) 
01.12.1914 pelev i Aabybro, (OM46/1916) 27.08.1916 pelev i Skjern, (OM25/1917) fagpr. I 1917 (77), (OM28/1917) 29.04.1917 
pelev i Aalborg, (OM02/1918) 02.01.1918 soldat i Kbhvn., (OM24/1918) 01.06.1918 pelev i Kbhvn., (OM21/1919) 27.04.1919 

pelev i Aalborg, (OM52/1919) 01.10.1919 afl.mhp. i Aalborg, (OM47/1920) 01.10.1920 midl. afl.ass. i Aalborg, (OM18/1925) fagpr. 
II 1925 (45), (også OM18/1925) 01.05.1925 afl.ass. i Aalborg, (OM09/1927) 15.04.1927 ass. i Frederikshavn, (OM11/1929) 
01.05.1929 ass. ved Jbpkt. 2 i Fredericia, (OM30/1931) 01.12.1931 ass. ved Jbpkt. 2 i Aalborg - men forflyttelsen blev annulleret: 

(OM39/1931) 01.12.1931 stadig ass. ved Jbpkt. 2 i Fredericia, (OM42/1934) 01.05.1935 afl.ass. i Aalborg - men 
stilligsbetegnelsen blev ændret: (OM19/1935) 01.05.1935 ass. i Aalborg, (OM24/1938) 01.08.1938 oass. i Odense, (kgl.  res. af 
27.06.1946, jf. OM30/1946) 01.04.1946 ktrl. i Odense, (kgl. res. af 29.10.1954, jf. OM46/1954) 01.12.1954 postmester i Fjerritslev. 

[†24.12.1964, jf. OM01/1965, N i Å66.334] 

Andersen, Ferdinand Emil Torné, (FT-1916/Præstø: ”Tornø”), (1662) f. 08.08.1861, (Å17.51) indtr. i postv. 23.06.1879, (Han&Clau) 
09.04.1882 erholdt postfuldmagt, (Han&Clau) A var i marts 1883 pfm. i Thisted, (OM20/1886) 01.06.1886 kst. og (under 
28.04.1887, jf. OM14/1887 samt 1662) 01.05.1887 peksp. ved Østifternes Jbpkt. i Kbhvn., (kgl. res. af 20.10.1898, jf. OM32/1898) 

01.10.1898 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM11/1912) 01.07.1912-30.04.1913 kst. postmester i Kallehave, (OM19/1913) 
01.05.1913 postmester i Kallehave, (kgl. res. af 09.07.1931, jf. OM30/1931) 31.08.1931 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. 
alder. [†08.04.1936 i Frederiksværk, N i Å37.434. Aktemappe i RA] 

Andersen, Frederik Ferdinand, (FT-1845/Kbhvn.) f. 1840, (www-ref. 27.06.2007: http://eneriis.krag.info/data/A0.htm anfører som den 

eneste af de konsulterede kilder) ? pfm. i Køge. [†?] 

Andersen, Frederik Martinus, (Han&Clau og Å10.206) f. 24.08.1861 i Aalborg, (FO6 og Å10.206) indtr. i postv. 01.05.1878 som 
pelev i Ringkøbing, (Koch angiver, at det er denne dato for indtrædelsen i postvæsenet:) 01.05.1879 pass. i Aalborg, (Han&Clau 
samt Koch) 09.07.1882 erholdt postfuldmagt, (Han&Clau) var i marts 1883 pfm. i Aalborg, (under 03.11.1888, jf. OM38/1888, 
Å01.42 og FO6) 05.11.1888-04.01.1889 kst. ptør i Øster Svenstrup, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. 

Aalborg, (OM11/1893 samt OM16/1893) 05.03.-30.04.1893 kst. postmester i Aalborg, (OM17/1895) 01.06.1895 fg. pktrl. i Aalborg, 



(OM30/1897 samt OM34/1897) 01.10.-31.10.1897 kst. postmester i Aalborg, (OM11/1900) 01.04.1900 postmester i Koldby (FO6 

anfører fejlagtigt, at det var i ”Kolding”), (kgl. res. af 24.04.1900, jf. OM16/1900) 01.04.1900 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, 
(OM07/1903) 18.03.1903 suspenderet (Peder Otto Rosenørn konstitueredes som postmester fra samme dag), (kgl. res. af 
30.04.1903, jf. OM14/1903 samt 1671, lb. nr. 1705) 30.04.1903 afskediget pga kassemangel. (Richter) herefter detailhandler i 

Kbhvn. [†12.12.1907 i Kbhvn., N i Å10.206 - et samtidigt blyantsnotat ved nekrologen i Fs eksemplar af Å antyder et problem, 
hvilket kan være en del af forklaringen på suspensionen og den lidt kryptiske afslutning af nekrologen: ”Hans mange Venner 
tænker ofte paa, at han, med sine en Gang saa rige Evner, skulde henleve sine sidste Aar udenfor Etaten, vistnok under ret 

trykkende Forhold.” Aktemappe i RA] 

Andersen, Frits Holger, (HjN-II, s. 114: Søn af Carl Christian Andersen, f. 29.03.1855) f. 18.01.1889 i Tranebjerg, Samsø, (HjN-II, 
s. 114 samt 1700) indtr. i postv. 01.09.1907 som pelev i Tranebjerg, (OM42/1907 og Å08.151) 01.11.1907 pelev i Tranebjerg, 
(Å10.165 - ej nævnt i OM1908) pelev i Tommerup, (OM16/1909) 01.05.1909 kst. pmhp. i Nykøbing Falster, (OM12/1911) fagpr. I 

1911 (89), (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. smst., (OM31/1911) 01.11.1911 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM13/1914) 
01.05.1914 peksp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 afl.peksp. i Aarhus, (OM32/1917) 15.05.1917 afl.peksp. i Kbhvn., 
(OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Kbhvn., (OM24/1921) fagpr. II 1921 (51), (OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af  

07.08.1948, jf. OM34/1948) 01.09.1948 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 29.03.1955, jf. OM14/1955) 30.06.1955 afsk. i nåde og med 
pens. efter ans. pga. alder. [†10.10.1956, N i Å57.309] 

Andersen, Hans, (BF) døbt 12.04.1784 i Lejrskov, (FO6) havde to et halvt år været pfm. i Kolding, da han (udnævnt 24.06.1811, jf. 
Col.Tid.27/1811) fra ? at regne kopist i kassererkontoret under generalpostdir., 1811 eksam. jur., (udnævnt 24.06.1815, jf. 

Col.Tid.28/1815) fra ? at regne fuldmægtig smst., (Richter: Udnævnt 27.10.1829) 01.01.1830 pktrl. i Kbhvn., (under 12.09.1841, jf. 
SagB1862, s. 299) fra ? at regne afsk. i nåde og med pens. (Richter: ”12.06.1841 afsk.”). [†28.08.1856, jf. BF - Richter anfører 
fejlagtigt: ”†28.09.1856”] 

Andersen, Hans Christian, (BF) f. 04.05.1783 i Kolding, 1804 privat skriver i postvæsenets bogholderkontor, (udnævnt 23.03.1809, 

jf. Col.Tid.25/1809) fra ? at regne fuldmægtig i generalpostdirs. Assignations- og Bogholderkontor, (udnævnt 23.11.1812, jf. 
Col.Tid.49/1812) fra ? at regne tillagt prædikat af underbogholder, (C29.12.1821) fra 01.01.1822 varetog A korrespondancen og 
bogholderiet ved de under generalpostdirektionens bestyrelse ”henlagte tvende Livrente Societeter af 1747 og 1757”, (Richter:) 

06.04.1832 kancelliraad, (under 29.09.1832, jf. FO3, s. 567) fra ? at regne chef for Assignations- og Bogholderkontoret, (Richter) 
28.06.1840 justitsraad, (Richter) 18.09.1846 R af Dbg., (udnævnt 03.12.1848, jf. Å97.166) fra ? at regne chef for 
Bogholderkontoret, (FO5, s. 23) 31.12.1853 afsk. og udnævnt til Dbm. (Richter: ”19.12.1853 afsk.” - hvilket sandsynligvis er 

datoen for afsk.sbevillingen). [†30.11.1864, jf. BF - Richter anfører fejlagtigt: ”†30.12.1864”] 

Andersen, Hans Christian, (HjN-III, s. 76) f. 25.12.1888, (HjN-III, s. 76 samt 1700) indtr. i postv. 01.10.1905 som pelev i Helsingør, 
(OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Helsingør, (OM13/1910) fagpr. I 1910 (86), (OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. i Helsingør, 
(OM42/1911) 01.01.1912 pmhp. i Odense, (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. i Kbhvn., men dette blev ændret: (OM22/1914) 

01.05.1914 peksp. i Odense, (OM34/1915) 01.05.1915 afl.peksp. i Odense, (OM06/1917) 01.02.1917 afl.peksp. i Kbhvn., 
(OM11/1918) 28.04.1918 peksp. i Kbhvn., (OM26/1918) fagpr. II 1918 (47), (OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Helsingør, 
(OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Helsingør, (kgl. res. af 28.04.1934, jf. OM18/1934) 01.07.1934 ktrl. i Helsingør, (OM30/1946) 

18.06.1946 ”ved den ekstraordinære Tjenestemandsdomstols Kendelse afskediget fra sin Tjenestemandsstilling med fortabelse af 
Retten til ordinær pension, saaledes at der tillægges ham delvis pension svarende til ¾ af ordinær pension.” [†?]  

Andersen, Hans Christian Emil, (Sill og Å02.130) f. 11.05.1870 i Taastrup, (Sill og Å02.130) indtr. i postv. 10.10.1886 som pelev i 
Taastrup, (Sill) ultimo 1889 pass. i Svebølle, (FrMor) 08.01.1890 erholdt postfuldmagt, (FrMor) primo 1891 pfm. Taastrup, 

(OM18/1896) 01.06.1896 peksp. i Slagelse. [†16.07.1901, jf. OM25/1901, N i Å02.130. Aktemappe i RA]  

Andersen, Hans Jørgen, (1700) f. 15.05.1885, se Hasling, Hans Jørgen Andersen. [Navneændring i perioden 01.12.1905-
30.11.1906, jf. Å07.156 - sandsynligvis i februar 1906 - ud fra nummereringen af skrivelsen: 1700: Skrivelse 620/06. 
Navneændringen er ej nævnt i OM/1905-1906] 

Andersen, Hans Jørgen, (Å18.54) f. 17.03.1893, (Å18.54) indtr. som volontær i postv. 15.09.1909, (Å18.54) 01.04.1910 pelev i 

Kbhvn., (OM21/1913) fagpr. I 1913 (50), (OM22/1913) 01.05.1913 pmhp. i Tranebjerg, (OM36/1913) 01.09.1913 pmhp. ved 
opmemb. i Kbhvn., (OM13/1914) 01.05.1914 pmhp. i Otterup, (OM39/1914) 01.08.1914 pmhp. i Assens, (OM14/1915) 17.12.1914 
soldat i Kbhvn., (OM13/1916) 16.01.1916 pmhp. i Esbjerg, 29.01.1916 løjtnant, (OM19/1917) 01.04.1917 pmhp. i Hjørring, 

(OM57/1917) 01.08.1917-31.01.1918 udenf. nr., (OM04/1918) 01.02.1918 afl.pmhp. i Bramminge, (OM11/1918) 01.04.1918 
peksp. i Bramminge, (OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Kbhvn., (OM07/1920) 31.01.1920 afsk. efter ans. [†?]  

Andersen, Hans Lauritz Andreas, (HjN-I, s. 550, der anfører ”Lavritz”) f. 15.12.1889 på Bogø, (HjN-I, s. 550 samt 1700) indtr. i postv. 
01.05.1906 som pelev ved opmemb. i Kbhvn., (OM42/1907 og Å07.130) 01.11.1907 pelev i Kbhvn., (OM48/1907) 01.12.1907 kst. 

pass. i Kbhvn., (OM13/1910) fagpr. I 1910 (86), (OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM15/1912) 30.04.1912 
afsk. fra postvæsenet og (OM15/1912 samt OM05/1912 fra 2det Revisionsdepartement) 01.05.1912 ass. i finansministeriets 2det 
Revisionsdepartement (postrevisionen), cand. phil., (OM59/1916) 01.10.1916 peksp. i generaldir., (OM18/1937) 01.05.1937 oass.  

i generaldir., (kgl. res. af 27.06.1946, jf. OM30/1946) 01.04.1946 ktrl. i generaldir. (Å56.100: I Bogholderikontoret), 
(Phf01.10.1946-Phf01.12.1951) medarbejder i Brevaabningskontoret, (kgl. res. af 14.07.1956, jf. OM31/1956) 31.10.1956 afsk. i 
nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†30.12.1956, N i Å58.309] 

Andersen, Henning Vraa, (Å66.125) f. 26.12.1927 i Rørbæk, (OM47/1944) indtr. i P&T 01.09.1944 til kursus og 20.11.1944 pelev i 

Løgstør, (OM43/1945) 01.11.1945 pelev i Hobro, (OM14/1947, s. 55) fagpr. I 1947 (65), (oplyst af HVA) 01.04.1947 pelev i Kbhvn. 
- afløser, (OM14/1947, s. 69) 01.05.1947 pelev i Kbhvn., (OM14/1947, s. 56) 01.09.1947 udtaget til telegrafkursus i Aarhus, 
(OM18/1947) 01.09.1947 mhp. i Kbhvn., (oplyst af HVA) 03.05.1948 afl.pmhp. ved Brønshøj Postkontor, (OM44/1948 samt 

OM43/1949) 11.11.1948-21.10.1949 militærtjeneste, (OM37/1949, s. 161) 01.09.1949 ass. i Kbhvn. (stadig i militærtj.), 
(OM43/1949) 22.10.1949 ass. i Kbhvn., (OM11/1950) 01.05.1950 ass. i Aarhus, (OM51/1950) 01.11.1950 af l.ass. i Aarhus, 
(OM49/1954) fagpr. II 1954 (48), (OM08/1955, s. 30) 01.04.1955 afl.ass. i Kbhvn., (OM06/1956) 01.03.1956 ass. ved Jbpkt. 1 i 

Kbhvn., (OM37/1959) 01.09.1959 oass. ved Købmagergades postkontor i Kbhvn., (OM02/1961) 01.02.1961 oass. ved Jbpkt. 1 i 
Kbhvn., (kgl. res. af 17.06.1965, jf. OM28/1965) 01.07.1965 pktrl. i Aarhus, (OM13/1972) 01.05.1972 postforvalter i Risskov, 
(PF87.351) 01.01.1987 postmester i Risskov, 30.04.1990 afsk. med rådighedsløn, 30.04.1993 afsk. med pens. (Oplyst af HVA) 
01.07.1971-30.06.1972 suppleant ved Post- og Telegrafskolen i Aarhus, (oplyst af HVA) 01.04.1990-31.03.1997 medlem af 

bestyrelsen for ”De Post- og Telegrafhistoriske Samlinger i Aarhus” samt bibliotekar for deres bibliotek. [HVA har været et 



mangeårigt medlem af Aarhus Frimærkeklub, hvor der på aftenmøderne også bliver spillet L'hombre, hvilket HVA lærte, da han 

var ”kørende” postekspedient i jernbanepostbureauerne. 14.02.2007 fik HVA for første gang i sit liv ”Ni Matadorer” i kortspil let 
L'hombre. L'hombrekyndige ved, hvad det betyder! F. a. Undtagelse: Indtrådt efter sammenslutningen af Post- og 
Telegrafvæsenet 01.06.1927. †17.11.2009. 

Andersen, Henry Bech, (OM54/1908 og OM52/1909: A indgik i perioden 01.01.-31.12.1909 giftermål med Minna Bech-Andersen, f. 

Minna Boye Hartmann - således svigersøn af Henrik Valentin Hartmann), (HjN-IV, s. 9) f. 09.12.1881 i Aalborg, (HjN-IV, s. 9, 
samt Å48.217) indtr. i postv. 01.08.1898 som pelev i Aalborg, (LCSchou) primo 1901 var A privatansat pass. i Nørre Sundby, (jf. 
lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 

5. lønningsklasse i Aalborg, (OM47/1907) 01.12.1907 peksp. i Stege, (OM08/1911) 01.05.1911 peksp. i Aarhus, (OM09/1919) 
01.06.-30.09.1919 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Rungsted, (OM32/1921 samt OM39/1921) 01.07.-31.08.1921 kst. 
postmester i Knebel, (OM17/1926) 01.05.1926 ktrl. II ved indleveringstjenesten i Aarhus, (OM23/1926) 01.06.1926 ktrl. II og 

bestyrer af postekspeditionen i Aabyhøj, (kgl. res. af 18.11.1938, jf. OM50/1938) 01.12.1938 postmester i Præstø, (kgl. res. af 
24.05.1951, jf. OM25/1951) 30.06.1951 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å48.217, Å51.198, Å56.187, Å61.187, 
†29.10.1969, N i Å71.323] 

Andersen, Hildur Elisabeth Dagmar Meiner, (f. Hildur Elisabeth Dagmar Meiner Feilberg. Navneændring 04.05.1912, jf. 

OM17/1912), frue, (FO6 og Å12.178) f. 22.08.1888 (1700 anfører ”f. 21.08.1888”), (1700) indtr. i postv. 01.12.1905 som pelev i 
Holsted, (1700) 01.07.1906 pass. i Brørup, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Kbhvn., (OM13/1910) fagpr. I 1910 (54), 
(OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM33/1910) 01.11.1910-31.08.1911 udenf. nr., men allerede: 

(OM08/1911) 01.05.1911 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM52/1913) 30.11.1913 afsk. efter ans. af postvæsenets tjeneste. [†? 
Se Navneregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1998 (Nr. 1 & 2): Nr. 238] 

Andersen, Hjalmar Christian, (HjN-II, s. 279) f. 27.05.1898 i Aarhus, (HjN-II, s. 279) indtr. i postv. 01.10.1914, (OM112/1914) 
01.12.1914 pelev i Skanderborg, (OM25/1917) fagpr. I 1917 (74), (OM41/1916) 01.07.1916 pelev i Odense, (OM46/1916) 

27.08.1916 pelev i Skanderborg, (OM28/1917) 29.04.1917 pelev i Aarhus, (OM52/1919) 01.10.1919 afl.mhp. i Aarhus, 
(OM56/1919) 15.10.1919 soldat i Kbhvn., (OM47/1920) 01.10.1920 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM18/1924) fagpr. II 
1924 (53), (OM17/1926) 01.05.1926 afl.ass. i Kbhvn., (OM45/1928) 01.10.1928 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM16/1931) 

01.05.1931 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM50/1932) 01.12.1932 ass. i Kbhvn., (OM12/1939) 01.04.1939 oass. ved opmemb. i 
Kbhvn., (kgl. res. af 12.10.1946, jf. OM47/1946) 01.11.1946 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 12.05.1956, jf. OM21/1956) 01.07.1956 
postmester ved Indleveringspostkontor 28 i Kbhvn., (kgl. res. af 30.03.1966, jf. OM14/1966) 30.06.1966 afsk. i nåde og med pens. 

efter ans. pga. alder. [Å64.228, Å67.267, Å68.237. Figurerede i listen over pensionerede tjenestemænd i den sidst udkomne 
Å1980. †?] 

Andersen, Hjalmar Oskar, se Askfelt, Hjalmar Oskar. [Navneændring nævnt i OM27/09.07.1908] 

Andersen, Holger, se Avnsted, Holger. [Navneændring 14.07.1916, jf. OM45/1916] 

Andersen, Holger Christian Ascanius Kirk, (Å39.467 anvender “Kirk-Andersen, H. C. A”), (HjN-II, s. 89 anvender 
efternavnsbetegnelsen ”Kirk Andersen”, men har udeladt ”Christian”) f. 01.06.1893, (Å11.174) indtr. i postv. 01.03.1910, 

(OM30/1910 og Å11.174) 01.09.1910 pelev i Aalborg, (Å17.108) 01.10.1911 pelev i Kbhvn., (OM21/1913) fagpr. I 1913 (83), 
(OM48/1913) 01.11.1913 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM25/1915) 08.03.1915 soldat i Kbhvn., (OM100/1915) 08.10.1915 
pmhp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 pmhp. i Frederikshavn, (OM58/1916) 01.10.1916 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM06/1917) 

01.02.1917 pmhp. i Kbhvn., (OM24/1918) 01.06.1918 peksp. i Kbhvn., (OM24/1921) fagpr. II 1921 (48), (OM40/1934) 01.10.1934 
oass. ved opmemb. i Kbhvn. Kgl. translatør i fransk. [†15.02.1938, jf. OM05/1938, N i Å39.467. Aktemappe i RA]  

Andersen, Ingeborg Margrethe, frk., (HjN-IV, s. 503) f. 20.07.1900 i Frederikshavn, (HjN-IV, s. 503) indtr. i postv. 01.09.1918 i 
Frederikshavn, (OM56/1918) 01.11.1918 pelev i Frederikshavn, (OM02/1920) 01.02.1920 elev i Nibe, (OM52/1920) 01.12.1920 

elev i Mariager, (OM17/1921) fagpr. I 1921 (82), (OM19/1921) 15.04.1921 elev i Frederikshavn, (OM39/1921) 01.09.1921 mhp. i 
Frederikshavn, (OM47/1923) 01.11.1923 mhp. i Grenaa, (OM39/1924) 01.09.1924 midl. afl.ass. i Grenaa, (OM17/1926) 
01.05.1926 ass. i Skagen, (OM39/1926) 01.10.1926 midl. afl.ass. i Frederikshavn, (OM16/1944) 01.05.1944 ass. i Frederikshavn, 

(OM04/1967) 28.02.1967 afsk. med pens. efter ans. pga. svagelighed. [†30.11.1993 i Frederikshavn. Oplysningen blev fundet på 
30.09.2006 på http://hjem.get2net.dk/HPJH/per01082.htm0 - men siden er 27.10.2007 konstateret fjernet] 

Andersen, Jacob, (HjN-III, s. 490) f. 04.04.1884 i Søllested pr. Glamsbjerg, (HjN-III, s. 490 og JMads, s. 337) indtr. i postv. 
01.02.1903 som pelev i Gudme (1700 anfører fejlagtigt: ”Marts 1903” - Å43.143 anfører 40-års jubilæet: ”01.02.1943”), (1700) 

01.01.1905 pelev i Odense, (OM47/1906) fagpr. I 1906 (63), (OM23/1907) 01.06.1907 pass. i 5. lønningklasse ved opmemb. i 
Kbhvn., (OM16/1909) 01.05.1909 afl.pmhp. i Odense, (OM08/1911) 01.05.1911 peksp. i Roskilde, (OM17/1913) 01.05.1913 
afl.peksp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Roskilde, (kgl. res. af 24.04.1919, jf. OM22/1919) 04.04.1919 kgl. 

udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM16/1931, jf. fodnote) 01.05.1931 ass. og fra 01.07.1931 oass. i Odense, (OM13/1941) 
01.04.1941 bestyrer af Postekspedition 3 i Odense, (af ministeren for offentlige arbejder i medfør af normeringsloven for finansåret 
1942-1943, jf. OM15/1942) 01.04.1942 nyt ansættelsesbrev som postforvalter ved Postekspedition 3 i Odense, (OM06/1949) 

30.04.1949 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [Å54.194, Å59.187, Å64.194, Å69.235. †? Figurerede i listen over pensionerede 
tjenestemænd i den sidst udkomne Å1980] 

Andersen, Jacob Nørgaard Kronborg, (Å39.367: Barnebarn af Søren Andersen), (HjN-IV, s. 1) f. 23.08.1872 i Løgstør, (HjN-IV, s. 
1, og Å39.367) indtr. i postv. 30.10.1889 som pelev i Skørping, (FrMor) primo 1891 pass. i Svebølle, (FO6) 01.11.1899 kst. og  

(OM11/1900) 01.04.1900 peksp. i Kbhvn., (OM50/1908) 1909-1911 tilsynsførende ved statens instruktionskursus for pelever, 
(OM08/1909 og OM16/1909) 15.05.-15.09.1909 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Humlebæk, (kgl. res. af 07.04.1910, jf. 
OM12/1910) 01.04.1910 kgl udnævnelse i 13. lønningsklasse, (kgl. res. af 27.05.1911, jf. OM15/1911) 01.06.1911 fuldmægtig I  i 

overpostinspektoratet for Østifterne, (under 17.09.1915, jf. OM84/1915) fra ? at regne - til marts 1916 (hvor betænkningen forelå, 
jf. Å24.13) sekretær i en af indenrigsministeriet nedsat ”Kommisssion til Drøftelse af Spørgsmaalet om en Omordning af 
Postvæsenets Styrelse m.m.”, (OM26/1916) 01.05.1916 kst. pinsp. ved overpostinspektoratet for Østifterne, (kgl. res. af 

13.07.1916, jf. OM42/1916) 01.08.1916 vicepinsp. - med henblik på fra 01.10.1916 at fungere som sådan i 1. Overpostinspektorat 
i Kbhvn. (Å43.312: I distriktsstyrelsen i 1ste Distrikt) - men i tiden 01.08.-30.09.1916 dog fortsat til tjeneste ved 
overpostinspektoratet for Østifterne, (kgl. res. af 24.09.1919, jf. OM53/1919) 01.10.1919 pinsp. i ”Styrelsen” - 1. 
Overpostinspektorat, (OM59/1919) 20.10.1919 til rådighed for generaldirektoratet til forberedelse af det danske postvæsens 

overtagelse af postkontorerne i Sønderjylland, (300Aar, s. 173) 12.02.1920 pinsp. i det kommende 5. Overpostinspektorat i 



Haderslev, (OM33/1920 og Å43.314) 5. Overpostinspektorat blev oprettet på genforeningsdagen 09.07.1920 og nedlagt 

31.05.1924, (kgl. res. af 20.07.1920, jf. OM35/1920 - sandsynligvis med virkning fra oprettelsesdagen for 5. Overpostinspektorat) 
09.07.1920 kst. opinsp. i 5. Overpostinspektorat med sæde i Haderslev, (jf. OM33, (kgl. res. af 10.05.1921, jf. OM26/1921) 
01.05.1921 opinsp. i 5. Distrikt, (OM20/1924) 01.06.1924 opinsp. i 3. Overpostinspektorat (Aarhus), (OM52/1925) 01.01.1926-

31.12.1928 medlem af kommissionen for postvæsenets fagprøver, (OM25/1927 og Å30.139 - se DDPE-I/3. Distrikt) ??.05.1927-
17.10.1927 sygemeldt - se Anders Farup, (OM22/1938) 19.05.1938 ”har paany overtaget sit Embede” som opinsp. i 3. 
Overpostinspektorat (det fremgår ej af OM, hvorfor og i hvilken periode A har været væk fra overpostinspetørtjenesten), (kgl. res. 

af 27.04.1942, jf. OM19/1942) 31.08.1942 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. Kommandør af 2. grad af Dannebrog, 
kommandør af den svenske Vasaorden, finsk krigsmindemedalje for krigen 1939-40, fhv. formand for Post- og Telegrafvæsenets 
forsikringsforening og æresmedlem af sammes bestyrelse, fhv. formand for A/S Civiletaternes Sommerhuse, (OM50/1919) 

redaktør for Danmark af Nordisk Posttidsskrift, fhv. formand for Dansk Postforening, fhv. redaktør af Dansk Postblad. [Å12.3, 
Å21.3, Å39.366, Å42.193, †07.03.1947, N i Å48.318. Har udgivet sine erindringer: ”Fra Bondens Thy til Kongens By. Erindringer 
I”, ”Fra Hovedstaden til den nye Grænse. Erindringer II” og ”Omkring Genforeningen. Erindringer III.” Woels For lag. Kbhvn. 1926 

og 1929. F. a. Et fyldigt CV kan ses i DBL-II] 

Deltagelse i kurser og fagprøver: (OM113/1914) 01.01.1915-31.12.1917 tilsynsførende ved statens instruktionskursus for 
pelever, (OM73/1916) 01.01.1917-31.12.1919 fortsat medlem af kommissionen for posteksamen samt forstander for postkursus i 
samme tidsrum, (OM04/1920) 01.01.1920-31.12.1922 medlem af kommissionen for postvæsenets fagprøver samt forstander for 

postkursus i samme tidsrum (for postkursus dog kun indtil og med 31.10.1921, jf. OM49/1921), (OM01/1923) 01.01.1923-
31.12.1926 medlem af kommissionen for postvæsenets fagprøver, (OM51/1927, OM09/1931 samt OM51/1939) 01.12.1927-
30.11.1930; 01.12.1930-01.12.1933 og 01.12.1939-30.11.1942 medlem af kommissionen for Post- og Telegrafvæsenets 

fagprøver. 

Andersen, Jenny Dorthea, frk., se Plovsing, Jenny Dorthea, frue. [Navneændring 10.06.1939, jf. OM27/1939] 

Andersen, Jens Ejnar Thorvald, (FO6 anfører fejlagtigt ”Thorvold”), (HjN-I, s. 537) f. 14.05.1889 på Frederiksberg (1700 anfører 
fejlagtigt ”07.05.1889”), (HjN-I, s. 537 samt 1700) indtr. i postv. 01.09.1905 som pelev i Kbhvn., (OM41/1907) 01.11.1907 kst. 
pass. i Kbhvn., (OM18/1909) fagpr. I 1909 (85), (OM24/1909) 01.05.1909 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM33/1909) 

15.08.1909-14.08.1910 udenf. nr. (FO6 anfører fejlagtigt begyndelsestidspunkt: ”16.08.1909”), men allerede indtrådt igen: 
(OM23/1910) 15.07.1910 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM05/1913) 31.01.1913 afsk. fra postvæsenet og (under 31.01.1916, jf. 
OM02/1913 fra 2det Revisionsdepartement) 01.02.1913 ass. i finansministeriets 2det Revisionsdepartement (postrevisionen), 

1916 cand. jur., (OM08/1916 samt OM01/1916 fra 2det Revisionsdepartement) 01.02.1916 igen pass. i generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet, (OM59/1916) 01.10.1916 peksp. i generaldir., (OM35/1918) 01.08.-31.12.1918 udenf. nr., 
(OM01/1919) 01.01.1919 peksp. i generaldir., (OM59/1919) 01.10.1919 sekretær i generaldir., (OM35/1920 samt OM40/1920) 

01.09.1920-30.04.1921 kst. fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 10.05.1921, jf. OM26/1921) 01.05.1921 fuldmægtig smst., 
(Phf01.06.1927-Phf01.12.1941) medarbejder ved Frimærkekontrollen, (kgl. res. af 11.04.1931, jf. OM16/1931) 01.07.1931 
ekspeditionssekretær i generaldir., (OM04/1935) 01.03.1935 kst. pinsp. ved opmemb. i Kbhvn. - men kst. blev ændret til: (kgl. res. 

af 21.02.1935, jf. OM09/1935) 01.03.1935 pinsp. ved opmemb. i Kbhvn. (Å43.311: I distriksstyrelsen), (kgl. res. af 04.09.1940, jf. 
OM39/1940) 01.11.1940 kontorchef i generaldir. (OM41/1941 anfører, at det er i 2. Ekspeditionskontor), (OM41/1941) 01.11.1941 
kontorchef i 3. Ekspeditionskontor i generaldir., (Postmus/DDPE-II) 01.11.1941-03.05.1953 formand for Dansk Post- og 

Telegrafmuseum, (Å54.293) 04.05.1953 sygemeldt - og kom ikke i arbejde igen. (Kgl. res. af 15.06.1940, jf. OM28/1940) R af 
Dbg., (kgl. res. af 10.08.1952, jf. OM36/1952) R af 1ste grad af Dbg. [†08.07.1953, jf. OM29/1953, N i Å54.293]  

Andersen, Johannes Marthin Siegfred, (HjN-I, s. 550) f. 10.04.1897 i Aarup, cand. phil., (HjN-I, s. 550) indtr. i postv. 01.10.1913, 
(OM55/1913 og Å14.184) 01.12.1913 pelev i Aarup, (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til Uddannelse” i Aarup, 

(OM36/1915) 01.05.1915 pelev i Ørbæk, (OM25/1916) fagpr. I 1916 (94), (OM23/1916) 23.04.1916 pelev i Kbhvn., (OM28/1918) 
01.06.1918 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM52/1919) 01.10.1919 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM48/1921) 21.10.1921 midl. afl.ass. ved 
opmemb. i Kbhvn., (OM11/1922) 01.05.1922 afl.ass. i Odense, (OM18/1925) fagpr. II 1925 (65), (OM09/1925) 26.04.1925 midl. 

afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM17/1926) 01.05.1926 ass. i generaldirektoratet, (OM16/1931), 01.07.1931 ass. i generaldir., 
(kgl. res. af 19.10.1935, jf. OM46/1935) 01.01.1936 fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 14.01.1943, jf. OM03/1943) 01.02.1943 
ekspeditionssekretær i generaldir., (oplyst 19.01.2008 af fhv. opinsp. Jørgen Fuglsang) 04.05.1953 fg. kontorchef i 3. 

Ekspeditionskontor (under Jens Ejnar Thorvald Andersens sygdom), (kgl. res. af 13.08.1953, jf. OM34/1953) 01.09.1953 
kontorchef i generaldir. (3. Ekspeditionskontor, jf. Å54.319), (Postmus/DDPE-II) 04.05.1953 fg. formand og 01.09.1953-30.04.1967 
formand for bestyrelsen for Dansk Post- og Telegrafmuseum, (kgl. res. af 17.02.1967, jf. OM08/1967) 30.04.1967 afsk. i nåde og 

med pens. efter ans. pga. alder. Kgl. translatør i fransk. [Å63.218, Å67.5, †03.12.1973, N i Å75.197] 

Andersen, Julius August, (JMads, s. 308: far til Oscar Andersen), (JMads, s. 197) f. 06.09.1845 i Odense, (Å35.335) indtr. i postv. 
01.10.1861 i Herning, (Å35.335 - idet han fulgte den nye postmester i Præstø, Jørgen Salomon Hansen, der kom fra en ptør-
stilling i Herning) 01.10.1862 pass. i Præstø, (KLars) 01.10.1864 erholdt postfuldmagt, (1665 og Å35.335) 1869-1874 pfm. i 

Ringsted, (KLars) var pr. 15.09.1874 pfm. i Ringsted, (ansat af indenrigsministeriet 19.09.1874, jf. OM24/1874 samt Å35.336) 
01.10.1874 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. (på ruten Fredericia-Esbjerg) ”... fra den tid at regne, da den jydske Sydbane aabnes”, 
hvilket den gjorde 03.10.1874 (jf. Hovard-2, side 178 - Å35.336 anfører, at A blev ”B.E.” = ”Bevægelig Postekspedient” fra 

16.09.1874), (1662 samt Å35.336) 01.08.1876 peksp. ved det Fynske Jbpkt. i Odense (Å14.254, der fejlagtigt anfører datoen 
01.05.1876, anfører, at det var ved Odense-Svendborg ruten), (under 30.08.1889, jf. OM23/1889) 01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. 
lønningsklasse, (OM25/1894) 01.08.1894 postmester i Hørsholm, (under 31.07.1902, § 2 og § 6.3 i ”Lønningslov for Postvæsenet”  

af 23.05.1902 med i krafttræden 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 postmester af 2. grad i 3. lønningsklasse, (kgl. res. af 
13.10.1920, jf. OM50/1920) 31.10.1920 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å35.335, †06.12.1934 i Rødvig, N i 
Å36.460. Aktemappe i RA] 

Andersen, Jørgen Marius, (JMads, s. 214) f. 18.12.1863 i Odense, løjtnant, (Koch) indtr. i postv. 01.10.1884 som pass. i Fredericia, 

(Koch) 01.06.1885 pass. i Aarhus, (Koch) 30.12.1886 erholdt postfuldmagt ”dog saaledes, at han ikke kunne træde i 
Postmesterens Sted under dennes Forfald eller Fraværelse”, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. i Aarhus, 
(JMads, s. 214) 01.02-31.08.1893 ass. for pinsp. for Nørrejylland, (OM31/1893) 01.09.1893 peksp. i Grenaa, (OM14/1898) 
01.06.1898 peksp. i Aarhus, (OM07/1900 samt OM13/1900) 01.03.-30.04.1900 kst. ptør i Grindsted, (kgl. res. af 24.04.1900, jf. 

OM16/1900) 01.04.1900 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM27/1906 samt OM31/1906) 01.07.-31.08.1906 kst. postmester i 



Gjedsted, (OM36/1912) 01.11.1912 bestyrer af Indleveringssted Aarhus 1, (kgl. res. af 19.09.1917, jf. OM62/1917) 01.10.1917 

postmester i Rødby. [†20.11.1923, jf. OM51/1923, N i Å24.383. Aktemappe i RA] 

Andersen, Jørgen Nørgaard, (HjN-IV, s. 136) f. 21.01.1881 i Thisted, (HjN-IV, s. 136) indtr. i postv. 03.05.1898, (LCSchou) primo 
1901 var A privatansat pass. i Skive, (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 
01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Skive, 12.09.1905 løjtnant, (OM18/1906) 01.05.1906 afl.ass.  i 

Aarhus efter ans., (OM23/1907) 01.06.1907 peksp. i Svendborg, (OM36/1910) 01.11.1910 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. 2 i 
Struer, (OM95/1915) 01.11.1915 peksp. ved Jbpkt. 2 i Fredericia, (kgl. res. af 29.01.1916, jf. OM10/1916) 21.01.1916 kgl. 
udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM03/1926) 01.02.1926 ktrl. II ved Jbpkt. 2 i Aalborg, (OM33/1931) 01.09.1931 postmester i 

Koldby, (OM48/1950) 31.01.1951 afsk. med pens. efter ans. pga alder. [†29.07.1961, N i Å62.277]  

Andersen, Karen Ellen, frk, se Jørgensen, Karen Ellen, frue. [Navneændring 05.09.1934, jf. OM40/1934] 

Andersen, Karen Margrethe Bastholm, se Bastholm-Andersen, Karen Margrethe. 

Andersen, Karoline Andrea, se Andersen, Caroline Andre. [JMads, s. 337: ”Karoline”] 

Andersen, Kjeld Kjeldsen, (FO6) f. o. 1812, (under 14.04.1841, jf. FO6) fra ? at regne toldktrl. i Hasle, (FO6) A var bestyrer af den 
mindre postekspedition smst., (FO5, s. 65) til 1850 - hvilket tolkes som til 31.12.1849 (FO6 anfører fejlagtigt: ”til 31.12.1850”, men 
da dette ikke harmonerer med den efterfølgende postekspeditørs tiltrædelsestidspunkt som var 01.04.1850, anses det for en 

skrivefejl: Der skulle have stået ”31.12.1849”), (FO6) forflyttet til Varde som toldoppebørselsktrl. [†29.04.1854, 41 år gl., jf. FO6] 

Andersen, Knud Christian Frederik, (HjN-III, s. 274) f. 17.08.1871 i Bogense, (HjN-III, s. 274) indtr. i postv. 01.09.1888 som pelev i 
Bogense, (Sill) 01.11.1889 pass. i Øster Svendstrup, (FrMor) primo 1891 pass. i Faaborg, (1671) ? pfm., (Å38.374) 01.12.1894 
pass. ved Østerbro Postkontor i Kbhvn., (OM22/1897) 01.07.1897 peksp. i Aalborg, (OM12/1902) 01.06.1902 peksp. ved 

Østifternes Jbpkt. i Nyborg (Å38.374: På Nyborg-Vamdrup og senere på Nyborg-Fredericia-ruten), (kgl. res. af 09.08.1907, jf. 
OM29/1907) 01.07.1907 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM22/1913 samt OM26/1913) 01.05.-30.06.1913 kst. postmester i 
Nørre-Aaby, (OM34/1917) 01.07.1917 postmester på Fejø, (OM20/1920 og OM35/1920) 01.05.-31.07.1920 kst. postmester i 

Nakskov, (kgl. res. af 11.04.1926, jf. OM17/1926) 01.05.1926 postmester i Stege, (kgl. res. af 06.08.1938, jf. OM34/1938) 
31.10.1938 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 16.11.1933, jf. OM49/1933) R af Dbg. [Å38.372, Å41.204, 
Å46.186, †24.05.1948, N i Å49.310. Aktemappe i RA] 

Andersen, Knud Skat, (HjN-II, s. 229: Søn af Morten Peter Andersen) f. 20.04.1890 i Kbhvn., cand. phil., (HjN-II, s. 229) indtr. i 

postv. 15.09.1909, (OM11/1910 og Å10.173) 01.04.1910 pelev i Kbhvn., (OM21/1913) fagpr. I 1913 (75), (OM22/1913) 
01.05.1913 pmhp. i Slagelse, (OM46/1913) 15.10.1913 militærtjeneste i Kbhvn., men blev forflyttet samtidig: (OM48/1913) 
15.10.1913 pmhp. i Ruds Vedby, (OM77/1914) 15.10.1914 soldat i Kbhvn., (OM96/1915) 01.11.1915 pmhp. i Sakskøbing, 

(OM23/1916) 15.04.1916 pmhp. i Nørre Nebel, (OM58/1916) 01.10.1916 peksp. i Nørre Nebel, (OM75/1916) 01.02.1917 peksp. i 
Slagelse, (OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Fuglebjerg, (OM35/1920) 01.08.1920 ass. i generaldir., (OM39/1926) 01.10.1926 ass. 
i Kbhvn., (OM06/1942 og OM11/1942) 01.05.-30.09.1942 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Humlebæk - åbningstiden for 

publikum var 15.05.-15.09.1942, (OM26/1943) 01.07.1943 oass. i Postgirokontoret, (OM27/1959) 30.09.1959 afsk. med pens. 
efter ans. pga. alder. [Å59.212, †27.10.1961, N i Å62.277] 

Andersen, Leo Harald Daniel, (HjN-II, s. 21) f. 29.12.1895, (HjN-II, s. 21) indtr. i postv. 01.10.1912 som elev, (OM46/1912 og 
Å13.196) 01.12.1912 pelev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til Uddannelse” i Kbhvn., (OM43/1915) fagpr. I 

1915 (82), (OM44/1915) 01.05.1915 pelev i Rudkøbing, (OM100/1915) 14.11.1915 pelev i Tranekær, (OM37/1916) 16.06.1916 
pelev i Kbhvn., (OM06/1917) 08.01.1917 soldat i Kbhvn., (OM06/1917) 01.02.1917 pmhp. i Kbhvn. (stadig soldat), (OM61/1917) 
01.10.1917 pmhp. i Kerteminde, (OM74/1917) 15.11.1917 soldat i Kbhvn., (OM24/1918) 01.06.1918 afl.pmhp. i Kbhvn., 

(OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Kbhvn., 01.11.1937 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 27.06.1946, jf. OM30/1946) 01.04.1946 ktrl. i 
Kbhvn., (kgl. res. af 12.09.1953, jf. OM38/1953) 01.10.1953 bogholder i Postgirokontoret, (kgl. res. af 10.10.1962, jf. OM45/1962) 
31.12.1962 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†?] 

Andersen, Mads, se Ast, Mads. [Navneændring 08.04.1911, jf. OM12/1911] 

Andersen, Magda Marie, frk., (Å19.95) f. 22.03.1899 i Aars, (Å19.95) indtr. i postv. 01.03.1917, (OM33/1917) 01.05.1917 pelev i 

Aars, (OM19/1918) 28.04.1918 pelev i Herning, (OM35/1918) 05.08.1918 pelev i Grenaa, (OM21/1919) 27.04.1919 pelev i 
Lyngby, (OM18/1920) 13.04.1920 elev i Aars, (OM17/1921) fagpr. I 1921 (77), (OM19/1921) 01.04.1921 mhp. i Hjørring, 
(OM11/1924) 01.04.1924 ass. i Hjørring, (OM11/1929) 28.04.1929 ass. i Frederikshavn, (OM42/1929) 01.11.1929 ass. i Hjørring, 

(OM19/1930) 30.06.1930 afsk. efter ans. [†? Aktemappe i RA] 

Andersen, Mandrup Martin Ananias, (HjN-III, s. 438) f. 12.02.1891 i Møgelmose, Dronninglund Sogn, (HjN-III, s. 438) indtr. i postv. 
01.09.1907 som pelev i Asaa, (OM42/1907 og Å08.151) 01.11.1907 pelev i Asaa, (Å12.179 - ej nævnt i OM/1908) 01.05.1908 
pelev i Ry, (Å12.179 - ej nævnt i OM/1910) 01.03.1910 pelev i Skanderborg, (OM12/1911) fagpr. I 1911 (63), (OM12/1911) 

01.05.1911 pmhp. i Sæby, (OM01/1914) 03.01.1914 militærtjeneste i Aarhus, (OM34/1915) 01.05.1915 pmhp. i Nykøbing Jylland, 
(OM13/1916) 01.03.1916 peksp. i Lunderskov, (OM19/1917) 29.04.1917 afl.peksp. i Aalborg, (OM25/1919) fagpr. II 1919 (46), 
(OM56/1918) 01.11.1918 peksp. i Aalborg, (OM31/1920 - ”forflyttes til de sønderjydske Landsdele” - til tjeneste under C.I.S.) 

01.06.1920 ass. i Aabenraa, (OM21/1921) 01.05.1921 midl. afl.ass. i Aabenraa, (OM12/1924) 01.05.1924 ass. ved Jbpkt. 3 i 
Fredericia, (OM03/1925 - 31.01.1925 Jbpkt. 3 i Aalborg blev nedlagt og personalet henført til Jbpkt. 2) 01.02.1925 ass. ved Jbpkt. 
2, (OM29/1929) 15.10.1929 midl. afl.ass. i Odense, (OM31/1930) 01.07.1930 ass. i Odense, (OM38/1931) 01.10.1931 oass. i 

Kolding, (kgl. res. af 24.10.1938, jf. OM45/1938) 01.12.1938 ktrl. i Odense, (OM07/1944) 01.03.1944-15.06.1945 kst. postmester i 
Tønder med senere udnævnelse for øje: (kgl. res. af 16.06.1945, jf. OM26/1945 - med tilbagevirkende kraft fra 
konstitutionsdatoen) 01.03.1944 (16.06.1945) postmester i Tønder, (kgl. res. af 13.12.1960, jf. OM55/1960) 28.02.1961 afsk. i  

nåde og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 16.01.1951, jf. OM04/1951) R af Dbg. [Å57.212, Å61.202, †21.11.1962, N i 
Å63.290] 

Andersen, Marcus, (www-ref. 04.06.2007: http://www.dkconsulateusvi.com/HDC/stCroix/43-80/43-80.html) f. 05.03.1855 i Danmark, 
(Å18.336 anfører, at A var toldforvalter) fra ? at regne postmester i Christianssted på St. Croix, (Å18.331) 31.03.1917 afsk. 

[†10.08.1918 på St. Croix, jf. www-ref.] 

Andersen, Marie Dorothea, frk., (Å12.193) f. 09.03.1893, (Å12.193) indtr. i postv. 01.04.1911 som volontær, (Å12.193) 01.10.1911 

pelev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til Uddannelse” i Fredensborg, (OM21/1914) fagpr. I 1914 (64), 



(OM86/1914) 01.11.1914 pelev i Kbhvn., (OM104/1915) 01.12.1915 pmhp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 pmhp. i Næstved, 

(OM58/1916) 01.10.1916 pmhp. i Storehedinge, (OM61/1917) 04.10.1917 pmhp. i Kbhvn., (OM11/1918) 28.04.1918 afl.pmhp. i 
Kbhvn., (OM18/1919) 01.05.1919 peksp. i Kbhvn., (OM30/1920) 01.07.1920 ass. i Mørkøv, (OM14/1923) 01.05.1923 midl. afl.ass. 
i Holbæk, (OM38/1924) 01.09.1924 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM47/1926) 01.11.1926 ass. i Glamsbjerg, 

(OM09/1927) 01.05.1927 midl. afl.ass. i Herning, (OM31/1927) 31.08.1927 afskediget med pens. pga. sygdom. [†?] 

Andersen, Martin Sigfred, se Askfelt, Martin Sigfred. [Navneændring nævnt i OM27/09.07.1908] 

Andersen, Morten Peter, (HjN-II, s. 229: far til Knud Skat Andersen), (1671) f. 08.08.1851 i Gundlevmagle på Falster, (Å19.268) 
indtr. i postv. 01.01.1869 i Gaabense, 28.09.1874 løjtnant, (1665 og Å19.269) 1874 pfm. i Sakskøbing, (ansat af 
indenrigsministeriet 17.05.1877, jf. 1665 samt OM21/1877) 01.06.1877 peksp. i Kbhvn., (under 30.08.1889, jf. OM23/1889) 

01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (FO6) 01.04.1896 fg. pktrl. og (kgl. res. af 19.10.1898, jf. OM32/1898) 01.11.1898 
pktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 30.08.1902, jf. OM22/1902) 01.09.1902 pktrl. II i København, (kgl. res. af 09.10.1912, jf. OM34/1912) 
01.11.1912 postmester i Sorø, (kgl. res. af 08.04.1921, jf. OM18/1921) 30.06.1921 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. 

[Å19.268, †13.11.1923, N i Å24.383. Aktemappe i RA] 

Andersen, Niels Andreas Victor, (HjN-IV, s. 154) f. 18.07.1879 i Næsby ved Odense, (JMads, s. 783, FO6 og HjN-IV, s. 154) indtr. i 
postv. 01.09.1898 i Taastrup (LCSchou anfører fejlagtigt: ”indtr. i Postv. 06.09.1898”), (LCSchou) primo 1901 var A soldat, (jf. lov 
nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. 

lønningsklasse i Nykøbing Falster, (OM16/1903) 01.06.1903 pass. i Nørre Alslev, (OM41/1905) 15.12.1905 pass. i Allinge (1671: 
Udnævnt 30.10.1905 og anfører ansat fra 01.12.1905 - det kan have været lønmæssigt), (OM13/1908) 01.05.1908 peksp. i 
Lemvig, (kgl. res. af 10.07.1914, jf. OM39/1914) 18.07.1914 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM03/1925) 01.02.1925 ktrl. II 

i Randers. [†18.09.1938, jf. OM41/1938, N i Å39.469. Aktemappe i RA] 

Andersen, Niels Christian Jacob, (HjN-IV, s. 222) f. 14.02.1876 i Frederiksborg Nyhuse, (HjN-IV, s. 222) indtr. i postv. 01.04.1895 
som elev i Skagen, (JMads, s. 308) 01.02.1897 pass. i Skagen, (JMads, s. 308) 01.04.1898 pass. i Langaa, (JMads, s. 308) 
01.04.1899 pass. i Charlottenlund, (JMads, s. 308) 01.06.1900 pass. i Frederiksborg, (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-

lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Frederiksborg, 
(OM34/1905) 01.12.1905 peksp. i Sorø, (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, 
(OM34/1915) 01.05.1915 peksp. i Hillerød, (OM41/1928) 01.10.1928 postmester i Ulfborg, (OM21/1933) 01.07.1933 postmester i 

Ruds Vedby, (OM47/1945) 31.01.1946 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [Å45.216, Å46.198, Å51.189, Å56.181, Å61.183, 
Å66.225, Å71.237. †? Figurerede i listen over pensionerede tjenestemænd i den sidst udkomne Å1980] 

Andersen, Oscar, (OM10/1905 anfører fejlagtigt ”Andersen, A.” - også i index for OM/1905 - se Å06.148, 3. linie foroven), (JMads, s. 
308 - der anvender stavemåden ”Oskar”: Søn af Julius August Andersen og - HjN-III, s. 107, der anvender stavemåden ”Oscar”: 

Svigersøn til Carl Carstens og gift med Anna Carla Carstens) f. 15.02.1877 i Odense, (HjN-III, s. 107) indtr. i postv. 15.08.1894 i 
Hørsholm, (LCSchou) primo 1901 var A privatansat pfm. i Hørsholm, (1671) ? statsansat pfm., (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-
lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Hørsholm , 

(1671 og OM10/1905) 01.05.1905 peksp. i Hørsholm, (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. 
lønningsklasse, (OM51/1920 samt OM55/1920) 01.11.-30.11.1920 kst. postmester i Hørsholm, (OM13/1933) 01.05.1933 
postmester i Rungsted Kyst. [†13.05.1933, jf. OM21/1933, N i Å34.477. Aktemappe i RA]  

Andersen, Peder, (JMads, s. 215) f. 02.10.1868 i Kjertinge, Kjølstrup Sogn, (Sill, Å13.244 o.a.) indtr. i postv. 01.10.1885 i Odense 

(FrMor anfører fejlagtigt,: ”indtr. i Postv. 01.09.1885” og Koch anfører - ligeledes fejlagtigt - at han indtrådte i postv. ”Juni 1886”), 
(Koch) ”siden Juni 1886” pass. på Odense Hovedpostkontor, (Sill) ultimo 1889 pass. smst., (OM28/1893) 01.08.1893 peksp. i 
Haslev, (OM22/1897) 01.07.1897 peksp. i Randers, (kgl. res. af 30.11.1903, jf. OM36/1903) 01.11.1903 kgl. udnævnelse i 4. 

lønningsklasse. [†23.03.1912, jf. OM09/1912, N i Å13.243. Aktemappe i RA] 

Andersen, Peer Dam, se Dam, Peder. [Er døbt Peer Dam Andersen, men kaldte sig Peder Dam. FOs a. i FO6] 

Andersen, Peter Beltoft, (Å42.211 anfører ”P. Beltoft Andersen”), (HjN-I, s. 544) f. 24.07.1876 i Nibe, (HjN-I, s. 544, samt PKvAP) 
indtr. i postv. 26.12.1892 som pass. (privat kontorbetjent) i Nibe, (PKvAP) ? pfm. i Nibe, (PKvAP) 01.05.1898-17.01.1899 soldat, 
(PKvAP) 21.01.1899 pass. (privat kontorbetjent) i Aarhus, (LCSchou) primo 1901 var A privatansat pass. i Kbhvns. 

Pakkepostkontor, (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 
01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., (OM16/1903) 01.06.1903 peksp. i Kbhvn., (kgl. res . af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 
01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM31/1917) 01.05.1917 peksp. i generaldir. (Å42.212: I postrevisionen), 

(OM29/1920, s. 133 samt OM35/1920) 01.08.1920-30.04.1921 kst. ktrl. II i generaldir. (Å42.212: I generaldirs. 1. 
Ekspeditionskontor), (OM26/1921) 01.05.1921 ktrl. II i generaldir. (Å42.212: I generaldirs. 1. Ekspeditionskontor), (kgl. res . af 
27.05.1929, jf. OM24/1929) 01.06.1929 ktrl. I i generaldir., (Phf01.06.1932-Phf01.06.1936) medarbejder ved 

Brevaabningskontoret, (kgl. res. af 06.07.1936, jf. OM29/1936) 01.09.1936 post- og telegrafkasserer ved opmemb. i Kbhvn., 
(Å46.319) ??.08.1943-??.03.1944 sygemeldt, (Å46.319) 23.01.1945 sygemeldt. (Kgl. res. af 14.12.1940, jf. OM56/1940) R af Dbg. 
[Å42.211, †31.01.1945, jf. OM06/1945, N i Å46.319. Pas på forveksling med den telegrafuddannede P. B. Andersen, f. 

07.08.1900] 

Andersen, Peter Christian, (FT-1870/kbhvn.: “Peder” - 1671) f. 06.07.1831 i Kbhvn., (DJ-III, s. 1093) 1864-1890 stfv. ved Taastrup 
jernbanestation, (ansat af finansministeriet 24.10.1871, jf. 1665, OM36/1871 og OM37/1871) 01.11.1871 ptør i Taastrup, (under  
30.08.1889, jf. OM23/1889) 01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse og hermed udnævnt til postmester af 3. grad jf. § 6A i 

”Lov om Lønninger for Postbestyrelsen samt for Postvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd” af 12.04.1889 med i krafttræden 
01.10.1889 - postekspeditionen i Taastrup skiftede status til postkontor. (1665) 09.09.1849 Dbm. [†25.10.1890, jf. OM27/1890. 
ArkivR63: Stationsforstander IV, Litra A, nr. 45. Aktemappe i RA] 

Andersen, Rasmus, f. ?, (Å25.363) 1653-1684 postmester i Kbhvn. (FO1, s. 84, FOKh, s. 5, samt FO6: A nævnes 1659, 1666 og 

1676 som tilforordnet postmester i Kbhvn. for den Danske eller Hamborger Brevpost. FOKh, s. 6, anfører, at han ofte benævnedes 
”Hamborger Postmester”). [†??.01.1684, jf. FOKh, s. 5, begr. 06.01.1684, jf. FO6. P&TsHist-I, s. 282: Mandtal udarbejdet i januar 
1659 under Københavns belejring omtaler ham som ”Rasmus Postmester i Østergade”] 

Andersen, Rudolph Zacharias, (FO6) f. 24.12.1854, (Å19.273) indtr. i postv. 01.08.1869 som pelev i Thisted - senere pass., (1671 
samt aktemappe) 01.04.1873 pfm. i Varde, (KLars og T.f.P. nr. 04/1879, s. 66, samt aktemappe) 26.04.1873 erholdt postfuldmagt i 

Thisted, (aktemappe) 01.05.1873 pfm. i Thisted, (Klars og aktemappe) 15.09.1873-30.04.1875 pfm. i Varde, (aktemappe samt 



aktemappe) 01.05.1875 pfm. i Thisted (aktemappe samt aktemappe) 01.11.1876 1. pfm. i Aalborg, (T.f.P. nr. 04/1879, s. 66 samt  

aktemappe) A var primo 1879 pfm. i Fredericia, (OM20/1879) 01.06.1879 kontoreksp. hos formanden for Jyske Jbpkt., (Å19.274 
anfører, at A en tid umiddelbart før forflyttelsen til Vamdrup - var fg. postmester i Varde - det var i Andreas Nicolaus Rohlfs 
postmesterperiode, se denne, der ikke dog er opført som som havende været syg eller fraværende), (udnævnt 15.10.1885, jf. 

OM29/1885) 01.11.1885 ptør i Vamdrup, (under 30.08.1889, jf. OM23/1889) 01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, 
01.10.1889 udnævnt til postmester af 3. grad jf. § 6A i ”Lov om Lønninger for Postbestyrelsen samt for Postvæsenets Embeds- og 
Bestillingsmænd” af 12.04.1889 med i krafttræden 01.10.1889 - postekspeditionen i Vamdrup skiftede status til postkontor, (under 

24.01.1890, jf. OM02/1890, 1671 samt Å19.274) 01.02.1890 postmester i Nysted samt opsynsmand ved befordringsvæsenet 
smst. indtil ekstrapoststationen her blev nedlagt 31.03.1899, (under 08.12.1897, jf. aktemappe) agent for Statsanstalten for 
Livsforsikring - samt, under 18.12.1897, overtog stempelpapirforhandlingen i Nysted, (kgl. res. af 22.06.1908, jf. OM23/1908) 

01.04.1908 kgl. bestalling som postmester, (kgl. res. af 17.08.1921, jf. OM40/1921) 30.09.1921 afsk. i nåde og med pens. efter 
ans. pga. alder, (aktemappe) 01.10.-03.10.1921 stadig postmester idet overleveringen til den efterfølgende postmester Alfred 
Charles Georg Wilhelm Paulsen Münnich først fandt sted 03.10.1921 ”efter Ankomst af Tog 33 Kl. 4.10 Em.” [Å19.273, 

†19.10.1928 i København, N i Å30.483. Aktemappe i RA] 

Andersen, Sigvard Andreas, (JMads, s. 215) f. 11.10.1862 i Tirstrup, (Å22.256) indtr. i postv. 21.08.1882, 13.10.1886 løjtnant, 
(1671) ? pfm. i Frederikssund, (under 25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. i Holstebro, (OM06/1891) 01.03.1891 peksp.  
ved Nørrejyllands Jbpkt., (JMads, s. 215, der anfører sluttidspunktet ”30.11.1895” - efterfølgeren tiltrådte 01.11.1895, men det er 

ikke en fejl, da efterfølgeren var sygemeldt ved sin tiltrædelse, se efterfølgende) 01.09.-31.10.1895 kst. ptør i Nørre Snede, 
(OM33/1895 samt JMads, s. 215) 01.11.-30.11.1895 fortsat kst. ptør i Nørre Snede pga. Jens Christian Frederik Hansens 
sygdomsforfald, (kgl. res. af 24.04.1900, jf. OM16/1900) 01.04.1900 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM19/1913) 

01.05.1913 postmester i Asaa, (kgl. res. af 13.08.1928, jf. OM38/1928) 31.10.1928 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. 
[†31.01.1937, N i Å38.443. Aktemappe i RA] 

Andersen, Sophus Petri, se Arnø, Sophus Petri. [Navnebevis videresendt 17.11.1903 fra overpostmester i Kbhvn. til 
generaldirektoratet for postvæsenet - nævnt i OM34/november 1903] 

Andersen, Søren, (Å39.367: farfar til Jacob Nørgaard Kronborg Andersen), (FO6) f. 12.03.1800 i Grædstrup Sogn, Skanderborg 

Amt, (SagB1862, s. 309) fra ? at regne pfm. i Aarhus (FT-1834/Aarhus og FT-1845/Aarhus) pr. 18.02.1834 og pr. 01.02.1845 var 
A pfm. i Aarhus, (udnævnt 21.10.1846, jf. 1664 og SagB1862, s. 309, samt FO6) 01.01.1847 ptør i Løgstør, (LL27.01.1852) 
01.04.1852 postmester i Løgstør - posthuset skiftede status til postkontor. [†05.05.1859, jf. 1664. Se JA-I, s. 21. F. a.] 

Andersen, Søren Viggo, (1700) f. 24.09.1887, (1700) indtr. i postv. 20.09.1904 som pelev i Tistrup, (1700) 10.01.1905 pelev i Galten, 

(1700) 17.12.1906 pelev i Hadsten, (Å15.185) 01.07.1907-28.02.1913 ude af postv., (OM10/1913 og Å15.185) 01.03.1913 pelev i 
Brædstrup, (OM21/1914) fagpr. I 1914 (77), (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til Uddannelse” i Brædstrup, hvilket blev 
ændret: (OM22/1914) 01.05.1914 pmhp. i Brædstrup, (OM07/1915) 04.01.1915 pmhp. i Allingaabro, (OM19/1917) 29.04.1917 

pmhp. i Havndal, (OM40/1917) 01.07.1917 peksp. i Havndal, (OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Vejen. [†17.01.1921, jf. OM04/1921, 
N i Å22.397. Aktemappe i RA] 

Andersen, Thomas, (1665 samt FT-1850/Holbæk) f. 02.12.1817 i Skanderborg, (1701) indtrådt i postv. 1834, (1701) havde været i ni 
år ved Aarhus Postkontor, (1665) 01.05.1844 pfm. i Holbæk, (skrivelse fra generalpostdir. af 19.09.1863, jf. 1665, C11/1863 s amt 

Å14.250) 01.10.1863 peksp. på Jyske Jernbanepostspeditionsbureau Aarhus-(Langaa)-Randers-Viborg (bureauet oprettet samme 
dag, jf. SagB1863/64, s. 51), (skrivelse fra generalpostdir. af 13.10.1865, jf. 1665) 01.11.1865 kst. ptør i Marstal med bibehold af 
sin peksp.-lønning, (under 26.05.1866 bifaldt finansministeriet, af ptør-embedet fortsat kunne bestyres ved konstitution af A og 

ikke opslåes ledigt), (1665) 30.06.1866 frafaldt A peksp.-lønningen, (1665 og 1671) 01.10.1873 fast ansat som ptør i Marstal idet 
konstitutionen blev hævet og han bibeholdt sit nr. i postvæsenets 4. lønningsklasse, (kgl. res af 18.10.1873, jf. OM34/1873) kgl. 
udnævnelse som ptør (Å14.250 titulerer ham fejlagtigt ”Postmester”). [†22.07.1875, jf. Richter og FO6. Dødsfaldet er nævnt i 

OM21/1875 uden angivelse af dato; 1665 og 1671 anfører ”† 23(?)/7 1875.” Aktemappe i RA] 

Andersen, Tove Elisabeth, frk., se Kruse, Tove Elisabeth, frue. [Navneændring 04.06.1927, jf. OM30/1927] 

Andersen, Valdemar Worsøe, se Worsøe-Andersen, Valdemar. [OM10/1905: ”V. Worsøe Andersen”] 

Andersen, Viggo Julius Bertram, se Cappelen, Viggo Julius Bertram. [Navneændring nævnt i OM46/22.11.1906] 

Andersen, Wenzel, (FO6 anvender ”Venzel”), (HjN-III, s. 490) f. 18.06.1890 i Kerteminde, (HjN-III, s. 490) indtr. i postv. 01.05.1906 
som pelev i Slagelse, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Tølløse, (OM13/1910) fagpr. I 1910 (68), (OM13/1910) 01.05.1910 
pmhp. i Tølløse, (OM20/1911) 01.07.1911 pmhp. i Otterup, (OM14/1913) 01.04.1913 pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM48/1913) 

28.10.1913 pmhp. i Assens, (OM13/1914) 01.05.1914 pmhp. i Odense, (OM34/1915) 01.05.1915 pmhp. i Middelfart, (OM59/1915) 
01.07.1915 peksp. i Middelfart, (OM23/1916) 01.05.1916 afl.peksp. i Odense, (OM19/1918) 01.04.1918 peksp. i Odense, 
(OM26/1918) fagpr. II 1918 (44), (OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Odense, (kgl. res. af 22.06.1934, jf. OM/1934) 01.07.1934 ktrl. i 

Odense, (OM36/1939) 01.09.1939 ktrl. i Odense (bestyrer af Indleveringssted Odense 1), (kgl. res. af 01.04.1942 i medfør af 
normeringsloven for finansåret 1942-1943, jf. OM15/1942) 01.04.1942 nyt ansættelsesbrev som postforvalter ved Postekspedition 
1 i Odense, (kgl. res. af 09.08.1946, jf. OM36/1946) 01.09.1946 postmester i Nyborg. [†13.02.1960, jf. OM08/1960, N i Å61.296] 

Andersen, Aage Albert, (Å19.92) f. 18.08.1882 i Sørslev ved Hjørring, (Å19.92) indtr. i postv. 01.03.1901, (OM47/1906) pass. i Taars 

og fagpr. I 1906 (42), (OM41/1907) 01.11.1907 pmhp. i 5. lønningsklasse i Hjørring, (OM08/1911) 01.05.1911 pmhp. i 
Brønderslev, (OM10/1912) 01.05.1912 peksp. i Fjerritslev, (OM29/1913) 01.07.1913 peksp. i Odense, (kgl. res. af 19.11.1917, jf. 
OM76/1917) 01.11.1917 kgl. udnnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM17/1926) 01.05.1926 ktrl. II ved indleveringstjenesten i 

Odense, (OM29/1932) 31.08.1932 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [†? Aktemappe i RA]  

Anderson, Gerda Ulrikka, frk., se Frank, Gerda Ulrikka, frue. [Navneændring 06.05.1971, jf. OM21/1971] 

Andreasen, Andreas Philip, se Andresen, Andreas Philip. [FT-1885/Kbhvn: ”Andreas Philip Andreasen”] 

Andreasen, Chr., (Koch) f. 16.02.1867, (Koch) indtr. i postv. 10.07.1883 som pelev/pass. i Svendborg, (Koch) 08.05.1886 erholdt 
postfuldmagt og pfm. i Svendborg. Der er ikke fundet yderligere oplysninger om A. [†?]  

Andreasen, Christen, (FO6 anvender ”Kresten”), (HjN-II, s. 363) f. 20.07.1895 i Kbhvn., (HjN-II, s. 363) indtr. i postv. 01.10.1912 som 
pelev på Frederiksberg, (OM46/1912 og Å13.196) 01.12.1912 pelev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere Posteleven til 



Uddannelse” i Kbhvn., (OM43/1915) fagpr. I 1915 (101), (OM70/1916) 01.12.1916 pmhp. i Køge, (OM52/1919) 01.10.1919 midl. 

afl.ass. i Køge, (OM31/1920 - ”forflyttes til de sønderjydske Landsdele” - til tjeneste under C.I.S.) 01.06.1920 ass. i Sommersted, 
(OM22/1923) fagpr. II 1923 (55), (OM43/1925) 01.01.1926 ass. i generaldir. (Postgirokontoret), (OM12/1930, der anvender 
fornavnsforkortelsen ”K.”) 01.04.1930 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM14/1936) 01.05.1936 oass. i Kbhvn., (OM15/1944) 

01.04.1944-15.06.1945 kst. ktrl. i Kbhvn. med senere udnævnelse for øje: (kgl. res. af 16.06.1945, jf. OM26/1945 - med 
tilbagevirkende kraft fra konstitutionsdatoen) 01.04.1944 (16.06.1945) ktrl. i Kbhvn. (i 1949 var han ktrl. i K 21, jf. Å50.337. 
Følgende er usikkert: Postmester Valdemar Hansen på K21 blev sygemeldt 16.01.1949, men der blev ikke konstitueret en 

postmester før han afgik ved døden 10.03.1949. Det antages, at næstkommanderende (med højeste anciennitet), Christen 
Andreasen, trådte til) 16.01.-10.03.1949 fg. postmester ved K 21, (kgl. res. af 09.01.1954, jf. OM02/1954) 01.03.1954 postmester 
ved Indleveringspostkontor 29 i Kbhvn., (kgl. res. af 18.07.1962, jf. OM32/1962) 31.10.1962 afsk. i nåde og med pens. efter ans. 

pga. alder. [†? Figurerede i listen over pensionerede tjenestemænd i den sidst udkomne Å1980]  

Andreasen, Hans Christian Carl Henrik, (DJ-II, s. 73) f. 11.02.1874 i Roskilde - 01.07.1891 jbelev i Eiby - 01.04.1894 jbass. i 
Masnedsund - stfst. i Mørkøv, (OM36/1910 samt OM43/1910) 01.11.-30.11.1910 kst. ptør i Mørkøv, (DJ-II, s. 73) 21.06.1921 
godsekspeditør i Holbæk. [†? Ej i ArkivR63] 

Andreasen, K./Andreasen, Kresten, se Andreasen, Christen. [Fornavnforkortelsen ”K.” er set i OM12/1930 og Å17.53 og FO6 

anvender ”Kresten”] 

Andreasen, Søren Kristian, (1700) f. 11.06.1887, (1700) indtr. i postv. 01.08.1904 som pelev i Nørresundby, (1700) 01.06.1906 
pass. i Gudme, (1700) 01.06.1906 pass. i Havndal, (1700) 15.07.1907 pass. i Kbhvn, (1700) 01.06.1907 pass. i Havndal, 
(OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Havndal, (OM14/1908) fagpr. I 1908 (42), (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Arden, 

(OM16/1908) 01.05.1908 ansat i 5. lønningsklasse, (OM04/1911) 01.03.1911 pmhp. i Brobyværk, (OM06/1911) 01.04.1911 pmhp. 
i Arden, (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. i Brønderslev, (OM14/1930) 26.03.1930 afskediget uden pens. i henhold til 
tjenestemandslovens § 60. [†? Aktemappe i RA] 

Andreasen, Viggo, (JMads, s. 338) f. 10.08.1885 i Kerteminde, (aktemappe) indtr. i postv. 01.05.1900 som pelev i Kerteminde (div. 

kilder er ”lidt uenige” om indtrædelsestidpunktet: Å08.123 og senere Å: Indtr. i postv. 24.04.1900 - LCSchou: ”indtr. i Postv. 
26.04.1900” - Å1901-1904 samt FO6: Indtr. 01.06.1900, men Å1905-1907: Indtr. 01.05.1900), (LCSchou) primo 1901 var A 
privatansat pass. i Kerteminde, (OM32/1904) fagpr. I 1904 (85), (OM10/1905) 01.05.1905 pmhp. i 5. lønningsklasse i Viborg, 

(aktemappe) 02.11.1908-11.07.1910 militærtjeneste, (OM29/1910) 01.09.1910 peksp. i Skanderborg, (OM08/1911) 01.05.1911 
afl.peksp. i Aarhus, (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. i Vejle. [†16.05.1914 i Randers, jf. OM26/1914 og N i Å15.250. Aktemappe i 
RA] 

Andrén, Adrian Jacob, se Schultz, Adrian Jacob. [Døbt ”Adrian Jacob Andrén”, men blev som 15-årig adopteret og fik navnet 

Schultz] 

Andresen, Andreas Philip, (FT-1885/Kbhvn: ”Andreas Philip Andreasen”), (1665 samt FT-1885/Kbhvn.) f. 19.08.1835 i Flensborg, 
(1665) pfm. i Flensborg, (ansat af generalpostdir. 08.02.1855, jf. 1665) 01.02.1855 pass. i Tredie Postsekretariat (FO6 anfører 
ansættelsesdatoen 08.02.1855), (ansat af generalpostdir. 24.06.1856, jf. 1665 samt Å02.128) 01.07.1856 postskriver ved Kbhvns. 

Jærnbanepostkontor, (1665) fra juni 1860 fast postskriver ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 07.11.1866, jf. 1665) kgl. 
udnævnelse som postskriver, (under 29.06.1872, jf. OM18/1872) kst. som pktrl. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 22.01.1873, jf. 
OM03/1873) 01.02.1873 pktrl. smst. med 1000 Rd. i årlig lønning, (Richter: Under 27.02.1891, OM07/1891) 31.03.1891 afsk. i 

nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†11.06.1901, N i Å02.128. Aktemappe i RA under navnet ”Andreas Philip Andreasen.” 
Han var den af FO ”beundrede pktrl. Andresen”, som skrev til André Lütkens ”Opfindelsernes Bog II” fra 1877, jf. P&Ts Historie I, 
ISBN 87-89299-36-1, s. 155. Aktemappe i RA] 

Andresen, Eduard Julius, (1665 og JMads, s. 215) f. 24.07.1842 i Nyborg, (FO6 og aktemappe) indtr. i postv. 01.11.1856 i Nyborg, 

(JMads, s. 215 samt aktemappe) 01.04.1860 2. pfm. i Nyborg, (aktemappe) 01.04.-30.09.1863 2. pfm. i Vordingborg, (aktemappe) 
01.04.-30.09.1864 1ste pfm. i Nyborg, (aktemappe) 01.09.1865-30.09.1866 forestod Nyborg Postkontor i perioder under Adam 
Christopher Frederik Ferdinand v. Kroghs fravær, (aktemappe) ca. 30.11.1868-30.04.1869 fungeret som peksp. ved Fynske 

Jbpkt. (under Simon Rasmussens konstitution som postmester i Svendborg, (OM10/1869 og OM14/1869 samt 1665) 
15.06.1869-31.07.1869 feltpass. i lejren ved Hald, (ansat af generalpostdir. 27.08.1869, jf. OM15/1869, 1665 og Å17.248) 
01.09.1869 peksp. ved det Jyske Jbpkt. (Å14.252: Randers-Aalborg strækningen åbnedes samme dag), (JMads, s. 215, samt 

Å14.252) A var med ved togsammenstødet ved Gørding St. i december 1877 hvor han ”trods Ildløs i Postvognen, reddede alle 
Postforsendelser, hvoriblandt Værdisager til ca. 1½ Mill. Kr. fra Vestjylland” - jf. Å14.253 anvendte han poststemplet til at slå 
vinduerne itu for at skaffe luft og adgang til det fri - det fremgår ikke af beretningen om stemplet tog skade!, (Å14.252) 01.04.1882 

forflyttet til Skanderborg-Skjern ruten, kgl. res. af 29.12.1885, jf. OM01/1886) kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (Å17.248) 
01.01.-28.02.1890 - ”i nogle Maaneder” - kst. postmester i Skanderborg, (OM03/1907 og Å17.249) 01.02.1907 peksp. på ruten 
Kbhvn.-Frederikssund ved det Sjællandske Jbpkt. [†06.06.1916, jf. OM37/1916 - han var da, som 73 årig, landets ældste peksp. i 

tjeneste, N i Å17.248. Aktemappe i RA] 

Andresen, Frederik Jørgensen, (FO6) f. 04.04.1831, (1665) eksam. jur., (1665 og 1671) siden 01.06.1851 ass. i 
generalpostdirektionens Første Postsekretariat, (kgl. res. af 25.01.1858, jf. 1665) 01.02.1858 kancellist i generalpostdirekt ionens 
Første Postsekretariat. [†05.04.1866, jf. 1665] 

Andresen, Johannes Mathias Baruel, (LCSchou samt Å10.204) f. 31.07.1882 i Horsens, (FO6 og Å10.204) indtr. i postv. 15.08.1900 

ved opmemb. i Kbhvn. (LCSchou: ”indtr. i Postv. 01.08.1900”), (LCSchou) A var primo 1901 privatansat pass. på Sønderbro 
Postkontor i Kbhvn., (OM33/1903) fagpr. I 1903 (69), (OM15/1904) 01.06.1904 pmhp. i 5. lønningklasse ved opmemb. i Kbhvn. 
[†10.07.1908, jf. OM29/1908, N i Å10.204] 

Andresen, Philibert Johan Rothe, (JMads, s. 338) f. 21.06.1886 i Rudkøbing, (Å05.118 samt 1700) indtr. i postv. 01.07.1903 som 

pelev i Rudkøbing, (1700) 01.10.1906 pelev ved opmemb. i Kbhvn., (OM47/1906) fagpr. I 1906 (72), (1700) 31.08.1908 udtrådt af  
postv. tjeneste (1700 anfører ”indtil 01.09.1908” - men A er ikke konstateret ansat igen). [†?] 

Andrup, Andreas Vitalius, (FO6: Søn af Rasmus Øllgaard Andrup), (BF) f. 15.12.1810, (udnævnt 04.11.1843, jf. 1664 samt FO6) 
01.01.1844 postmester i Lemvig, (udnævnt 06.10.1860, jf. SagB1862, s. 306) kammerraad. [†13.02.1868, jf. BF]  



Andrup, Rasmus Øllgaard, (FO6: far til Andreas Vitalius Andrup), (FT-1840/Ringkøbing: ”Rasmus Andrup”, FO2, s. 391, anfører 

fejlagtigt: ”Rasmus P. Andrup”), (BF) f. 31.01.1770 i Lemvig, købmand i Lemvig, (udnævnt 23.04.1802, jf. Col.Tid.18/1802 og FO2, 
s. 391) 01.07.1802 postmester i Lemvig - samme dag som postkontoret blev oprettet, (under 30.11.1804, jf. FO6) desuden 
privilegeret gæstgiver, (Richter) 28.06.1840 kammerraad. [†25.07.1843, jf. BF. Richter anfører fejlagtigt, at han var 67 år gl., da 

han døde - han var, som det ses, godt 73 år gl.] 

Ankersen, Elly Anina Ragnhild, frk., navneændring 16.02.1927, jf. OM11/1927 til Arndt, Elly Anina Ragnhild, frue, se Bodholdt, 
Elly Anina Ragnhild, frue, [pga. ny navneændring - gift 2. gang - 10.06.1939, jf. OM26/1939] 

Ankersen, Niels Morten, (HjN-IV, s. 54) f. 25.08.1875 i Nordby på Fanø, (HjN-IV, s. 54) indtr. i postv. 19.07.1892, (1671) ? pfm., 
(LCSchou) primo 1901 var A reservepeksp. ved det Sjællandske Jbpkt., (OM20/1902) 01.09.1902 peksp. i Skjern, (OM10/1912) 

01.05.1912 peksp. i Tarm, (kgl. res. af 17.09.1918, jf. OM47/1918) 17.09.1918 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM04/1924 
samt OM08/1924) 01.02.-29.02.1924 kst. postmester i Tarm, (OM07/1926) 01.03.1926 postmester i Holsted, (OM43/1931) 23.10.-
31.10.1931 kst. postmester i Brande (pga. postmester Jens Christian Jensens tjenestefrihed før pensioneringen), (kgl. res. af 

19.10.1931, jf. OM43/1931) 01.11.1931 postmester i Brande. [†09.04.1940, jf. OM171/1940, N i Å41.392, der anfører, at A få dage 
før sin død havde været ude for et ulykkestilfælde. Aktemappe i RA] 

Anthon, Anders, f. ?, (Sestoft, s. 251) A var i 1829 pfm. i Ringsted - der er ikke yderligere oplysninger om hans løbebane i 
postvæsenet. [†? (C27.10.1838) ”...den af Postfuldmægtig Anthon i 1830 udgivne Postadressebog” - som, jf. Sestoft, s. 251, var 

den første postadressebog for Danmark og Hertugdømmerne.” Alphabetisk Postadressebog, indeholdende Navnene paa de fleste 
af de i Danmark og Hertugdömmene værende Byer, Gaarde og Steder, med vedföiet Stations-Adresse. Samt en Tabel som viser 
Portoen for et enkelt Brev. Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, København 1830.” Portotabellen, »grundet paa den 

Kongelige Brevposttaxt af 15de Juli 1818« er trykt af E. A. H. Møller i 1829. Findes på Statsbiblioteket i Aarhus] 

Anthon, Thomas Christian Regnberg, (FO6) f. 1811 på Lolland, toldass., (FO6) fra ? bestyrer af den mindre postekspedition i 
Gudhjem, (FO6) 30.06.1860 afsk. - da postekspeditionen blev nedlagt. [†19.08.1869, jf. FO6] 

Arboe, Christian Johannes, (DJ-II, s. 77) f. 08.02.1869 i Kbhvn. - 27.07.1886 jbaspirant i Hillerød - 1890 jbass. ved Aarhus 
Østbanegaard - 01.08.1917 stfst. i Vildbjerg, (OM57/1917) 01.08.1917 bestyrer af postekspeditionen i Vildbjerg, (DJ-II, s. 77) 

15.11.1928 stfst. i Skibby samt ”Kgl. Vejer og Maaler”, (OM57/1928 samt OM19/1936) 01.12.1928-14.05.1936 bestyrer af den fra 
01.12.1928 oprettede postekspedition i Skibby. [†? Ej i ArkivR63] 

Arends, Johan Friedrich, se Ahrendt, Johan Friedrich. [SagB1862, s. 281: “Arends”] 

Arendt, Johan Gottfried, se Arndt, Johan Gottfried. [BF: ”Arendt”] 

Arenstorff, Theodor Jermin v., (1671) f. 14.12.1860, løjtnant, (FO6) indtr. i postv. 01.02.1886, (1671) ? pfm. i Haslev, (under 
25.07.1889, jf. OM17/1889) 01.10.1889 peksp. i Haslev, (FT-1890/Sorø) A var pr. 01.02.1890 pfm. i Haslev, (OM28/1893) 

01.08.1893 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. (med bopæl i Randers), (kgl. res. af 24.04.1900, jf. OM16/1900) 01.04.1900 kgl. 
udnævnelse i 4. lønningsklasse, (OM19/1913) 01.07.1913 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 05.11.1926, jf. OM49/1926) 
31.01.1927 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†19.06.1936 i Holte, N i Å37.434. Aktemappe i RA]  

Arestrup, Peter Georg, se Aarestrup, Peter Georg. [Å93.101: ”Arestrup”] 

Arffmann, Johannes, (FO6) f. 21.02.1832, (Å10.213) 1878 brevsamler i Terndrup, (OM27/1889) 01.11.1889 ptør i Terndrup 

(postekspeditionen blev oprettet samme dag), (kgl. res. af 24.04.1900, jf. OM16/1900) 01.04.1900 kgl. udnævnelse i 4. 
lønningsklasse, (under 31.07.1902, § 2 og § 7.3 i ”Lønningslov for Postvæsenet” af 23.05.1902 med i krafttræden 01.09.1902, jf. 
OM20/1902) 01.09.1902 postmester af 3. grad i 4. lønningsklasse - postekspeditionen i Terndrup skiftede status til postkontor, 

(kgl. res. af 18.10.1907, jf. OM41/1907) 31.10.1907 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†06.08.1909, N i Å10.213: 
Blev kaldt ”Onkel” af beboerne i Terndrup. Aktemappe i RA] 

Arhnung, Ida Dorothea Roepstorff, frk., (OM41/1921 anvender fejlagtigt stavemåden ”Ahrnung”), (Å18.56) f. 01.02.1895, (Å15.195) 
indtr. i postv. 01.10.1914, (OM112/1914) 01.12.1914 pelev i Nykøbing Jylland (Å15.195 anfører, fejlagtigt, at det var i Roslev, men 

det blev korrigeret fra efterfølgende Å16.214), (OM70/1916) 30.11.1916 afsk. pga. sygdom efter ans., 01.12.1916-31.01.1917 ude 
af postvæsenet, (OM07/1917) 01.02.1917 genansat som pelev i Ringkøbing, (OM71/1917) 01.11.1917 pelev i Holbæk, 
(OM15/1919) fagpr. I 1919 (73), (OM52/1919) 01.10.1919 afl.mhp. i Holbæk, (OM66/1919) 01.12.1919 afl.pmhp. ved opmemb. i 

Kbhvn., (OM55/1920) 01.12.1920-31.08.1921 udenf. nr., (OM41/1921) 31.08.1921 afsk. efter ans. [†?] 

Arildsen, Elin Margrete, (f. Elin Margrete Bostrup. Navneændring 16.05.1925, jf. OM26/1925), frue, (HjN-II, s. 279) f. 17.03.1902 i 
Grenaa, (OM16/1920) 01.04.1920 elev i Grenaa, (OM21/1921) 01.05.1921 elev i Jellinge, (OM51/1921) 05.11.1921 elev i Brande, 
(OM17/1922) 01.05.1922 elev i Randers, (OM16/1923) fagpr. I 1923 (60), (OM16/1923) 01.04.1923 afl.mhp. i Ebeltoft, 

(OM52/1923) 01.12.1923 mhp. i Tølløse, (OM15/1926) 01.04.1926 ass. i Tølløse, (OM17/1926) 01.05.1926 midl. afl.ass. ved 
opmemb. i Kbhvn., (OM51/1926) 01.02.1927 ass. i Kbhvn., (OM15/1947) 31.08.1947 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [†?]  

Arlaud, Pierre August, (1665) f. 10.01.1828 i Kbhvn., cand. phil., (ansat af generalpostdir. - ingen dato anført - jf. 1665) 01.02.1855 
ass. i Andet Postsekretariat, (kgl. res. af 25.01.1858, jf. 1665) 01.02.1858 fuldmægtig i Postvæsenets første Postsekretariats- og 

Bogholderkontor - (Å01.168) A fungerede samtidig som sekretær hos generalpostdirektøren, (kgl. res. af 27.03.1868, jf. C09/1868, 
Å97.166 samt 1665) 01.04.1868 chef for Postvæsenets første Sekretariat og Bogholderkontor (Richter: Der 01.01.1873 blev 
underlagt indenrigsministeriet), (OM25/1871) 19.07.1871 tiltrådt udenlandsrejse i to måneder, (FO5, s. 25) 01.01.1874 chef for 

Post- og Telegrafvæsenets Ekspeditionskontor i indenrigsministeriet, (kgl. res. af 06.12.1880, jf. OM35/1880 samt 1671) 
31.12.1880 afsk. i nåde og med pens. efter ans. og derhos udnævnt til R af Dbg., var derefter generaldirs. (Richter): 
Indenrigsministeriets og landbrugsministeriets translatør i fransk, 09.08.1869 R af Æreslegionen, 18.12.1872 R af St. 

Annaordenen. [†05.03.1914 på Frederiksberg, jf. FO6. Aktemappe i RA] 

Arnborg, Ernst Ferdinand Eigil, (f. Ernst Ferdinand Eigil Jørgensen. Navneændring nævnt i OM16/16.04.1909 - A er 
sandsynligvis bror til Henry Otto Emil Arnborg, der ligeledes skiftede navn samme dag), (Å18.56) f. 07.10.1889 i Rønne, (1700) 
indtr. i postv. 01.10.1906 som pelev i Vordingborg, (OM42/1907 og Å08.149) 01.11.1907 pelev i Olstrup, (OM13/1908) 01.05.1908 

kst. pass. i Kallundborg, (OM12/1911) fagpr. I 1911 (55), (OM12/1911) 01.05.1911 pmhp. smst., (OM23/1911) 01.08.1911 pmhp. i 
Odense, (OM31/1912) 01.10.1912 pmhp. i Kallundborg, (OM34/1913) 01.08.1913 pmhp. i Slagelse, men forflyttelsen blev 
annulleret: (OM35/1913) 01.08.1913 stadig pmhp. i Kallundborg, (OM13/1914) 01.05.1914 pmhp. i Aarslev, (OM34/1915) 



01.05.1915 peksp. i Humble, (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Kallundborg, (OM12/1919) 12.03.1919 afsk. som følge af en ham 

overgået dom. [†? Aktemappe i RA] 

Arnborg, Henry Otto Emil, (f. Henry Otto Emil Jørgensen. Navneændring nævnt i OM16/16.04.1909 - A er sandsynligvis bror til 
Ernst Ferdinand Eigil Arnborg, der ligeledes skiftede navn samme dag), (JMads, s. 254) f. 17.12.1875 i Kbhvn., (Å20.97) indtr. i 
postv. 01.08.1892, (LCSchou) primo 1901 var A privatansat pfm. i Hellerup, (OM20/1902) 01.09.1902 peksp. i Hellerup, (Å17.53)  

01.05.1905 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, 
(OM07/1917 og OM73/1919) 01.02.1917-31.12.1919 udenf. nr., (OM73/1919) 31.12.1919 afsk. i nåde uden pens. efter ans. [†? 
Aktemappe i RA] 

Arndt, Christian Friederich, (1671 samt DJ-II, s. 79) f. 20.04.1856 i Altona - 01.09.1874 jbelev i Aarhus - 1877 jbass. - 01.11.1893 

stfst. i Laurbjerg (DJ-II, s. 485: Til 1895), (DJ-III, s. 1153) 1895-1898 stfst. i Ullerslev, (OM28/1895 samt OM16/1898) 01.10.1895-
31.05.1898 ptør i Ullerslev, (DJ-III, s. 877) 1898-1900 stfst. i Ribe, (OM16/1898) 01.06.1898 ptør ved Ribe 
Jernbanepostekspedition, (DJ-II, s. 79 samt s. 373) 01.08.1900 stfst. i Kalundborg, (DJ-II, s. 79) 30.04.1926 afsk. fra 

jernbanevæsenet. [†? - ArkivR63: Litra A, nr. 401. Aktemappe i RA] 

Arndt, Elly Anina Ragnhild, frue, se Bodholdt, Elly Anina Ragnhild, frue. [Navneændring - gift 2. gang - 10.06.1939, jf. 
OM26/1939] 

Arndt, Johan Gottfried, (BF: ”Arendt”) f. 06.11.1734 i Kønigsberg, officialis ved brødremenigheden i Christiansfeld, (under 
18.01.1782, jf. FO6) fra ? at regne tillige postmester i Christiansfeld. [†15.09.1811, jf. BF] 

Arnet, Christopher, (LTP, s. 12: Gift med Maria Arnet), (FO6) f. ca. 1728, (under 10.09.1778, jf. FO2, s. 391, samt LTP, s. 12) fra ? 

at regne gæstgiver samt ptør i Lyngby (FO6: A efterfulgte Else Marie Kjær, som havde solgt gæstgiveriet til ham). [†28.09.1782 i 
tjenesten, 54 år gl., jf. FO6 - som anfører, at oplysningen om, at han virkede til 1783, jf. FO2, s. 391, samt FO5, s. 81, er forkert] 

Arnet, Maria, (LTP, s. 12: Gift 1ste gang med Christopher Arnet. LTP, s. 12: Gift anden gang 12.12.1782 med Claus Jørgensen), f. 
?, (LTP, s. 12) 29.09.1782 fg. ptør efter sin 1ste mands død (den 28.09.1782), (LTP, s. 12) 12.12.1782 ”afsk.” - da hendes anden 

mand Claus Jørgensen overtog embedet som ptør. [†??.??.1785, jf. LTP, s. 12] 

Arnkiel, Hans Anton Klinge, (FO6: Søn af Hans Michael Arnkiel), (FO6) efter eget opgivende f. 1811, men jf. www-ref. 08.05.2007: 
http://www.ahrenkiels.dk/toldsted/per02104.htm0: f. 20.04.1812, (FO6) 17.07.1812 fremstillet i Nysted kirke efter at være 
hjemmedøbt, (1701) indtrådt i postv. 1828, (1665) fra 1842 adjungeret faderen - proprietær Hans Michael Arnkiel - der var ptør i 

Gaabense, (1665 samt 1701) ½ år kst. postmester i Stubbekøbing (hvornår er usikkert, men der kan være tale om perioderne 
27.06.-31.12.1838 eller 07.01.-30.06.1847, se DDPE-III/Stubbekøbing), (skrivelse af 10.07.1858 fra generalpostdir., jf. 1665) 
01.04.1858 kst. bestyrer af postekspeditionen samt bestyrer af færge- og befordringsvæsenet i Gaabense, (1664 og 1665) 

01.11.1863 ptør i Gaabense og bestyrer af færge- og befordringsvæsenet smst., (1665) 15.07.1869 afsk. efter ans. (FO6 anfører 
”16.07.1869 afsk.”). [†29.05.1890 i Gaabense, jf. FO6]  

Arnkiel, Hans Michael, (FO6: far til Hans Anton Klinge Arnkiel), (FO6) f. 1785 i Kbhvn. - www-ref. 08.05.2007: 
http://www.ahrenkiels.dk/toldsted/per02095.htm0: f. 28.01.1785 (i FT-1834/Maribo anføres han da at være 51 år), (FO6) A var fra 

1808 telegrafbestyrer ved Nakkehoved fyr - i 1812 kaldtes han kaperkaptajn og havde da hjemsted i Nysted, men var fraværende 
derfra, (1665) 1813 færgeforpagter og opsynsmand ved befordringsvæsenet i Gaabense, (FO6) i 1813 overtog han forpagtningen 
af Gaabense ”og den dermed forbundne Postekspedition”, (i FT-1834/Maribo benævnes han ”Færgeforpagter og 

Postexpediteur”), (ansat af generalpostdir. 25.03.1664, jf. 1665) 01.04.1852 ptør i Gaabense. [†30.06.1858, jf. FO6, 1665 og 1671 
- 1664 anfører fejlagtigt ”død i Juli Maaned 1858”] 

Arnkiel, Reinhart Emil Lorentz Jacob, (KLars og 1671: ”Reinhardt”), (FO6: Søn af Hans Michael Arnkiel), (1671 og FO6) f. 
04.07.1856 i Gaabense, (FO6) indtr. i postv. 1870, (KLars) 07.09.1874 erholdt postfuldmagt, (KLars) var pr. 15.09.1874 pfm. i  

Fakse, (ansat af indenrigsministeriet 17.05.1877, jf. 1665 samt OM21/1877) 01.06.1877 peksp. i Kbhvn., (under 30.08.1889, jf. 
OM23/1889) 01.10.1889 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse, (kgl. res. af 23.09.1889, jf. OM25/1889 og 1671) 01.10.1889 
fuldmægtig i generaldir. (FO6 anfører resolutionsdatoen som tiltrædelsesdatoen). [†18.11.1891, jf. OM32/1891, N i Å92.82. 

Aktemappe i RA. Udgiven litteratur: Sammen med Carl Christian Olsen og Johan Christian Hansen medudgiver af ”Samling af 
Gjældende Bestemmelser for postvæsenet indtil slutningen af Aaret 1881. Kbh. 1882”] 

T.f.P. nr. 08/1879, s. 159: ”Bognyt. Postexpeditør (Johan. F. a.) Chr. Hansen og Postexpedient E. Arnkiel have i disse Dage 
udgivet en “Taxtbog for Postforsendelser til Ind- og Udlandet”, som vi tro paa det Bedste at kunne anbefale. Bogen udmærker sig 

fremfor de tidligere udgivne Taxter ved at indeholde en temlig udtømmende Taxt for Pakker til Udlandet indtil 10 Pd., saaledes at 
Funktionærerne enten som Kontrol for deres egen Udregning eller til selvstændigt Brug ville have overmaade megen Nytte af den. 
For private Folk er Bogen et udmærket og praktisk Hjælpemiddel ved Beregning af Portoen. Naar hertil kommer, at Bogen er 

særdeles godt trykt, er det at ønske, at det ikke ringe Arbejde, som dens Udarbejdelse har voldet Udgiverne, maa belønnes med 
en stærk Afsætning.” (I Kommission hos Thaning & Appel i Kjøbenhavn). 

Arnskov, Vilhelm Volqvartz, (FO6 anvender stavemåden: ”Volqvarts”), (HjN-II, s. 104) f. 24.12.1885 i Kbhvn., (HjN-II, s. 104, samt 
Å55.193) indtr. i postv. 01.09.1902 som pelev i Kbhvn., (1700) 01.05.1904 pass. i Nykøbing Falster, (1700) 01.11.1904 pass. i 

Kbhvn. (opm), (OM36/1905) fagpr. I 1905 (92), (OM18/1906) 01.05.1906 pass. i 5. lønningsklasse ved opmemb. i Kbhvn., 
(OM16/1909) 01.05.1909 afl.pmhp. ved Østifternes Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM08/1911) 01.05.1911 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., 
(Å23.104 - ej nævnt i OM/1915) 01.12.1915 peksp. i opms. kontor, (OM17/1926) 01.05.1926 ktrl. II (ved opmemb.) i Kbhvn. 

(Å55.194 anfører, at A officielt blev placeret i Toldpostkontoret, men at han reelt forblev i tjeneste på opms. kontor), (OM28/1926 
samt OM37/1926) 21.06.-31.12.1926 kst. postmester ved Indleveringspostkontor 10 i Kbhvn., (kgl. res. af 21.01.1927, jf. 
OM04/1927) 01.02.1927 ktrl. I på opms. kontor i Kbhvn. (Å43.311: I distriksstyrelsen), (OM17/1929) 01.05.1929 kst. og (kgl. res. af 

29.06.1929, jf. OM29/1929) 01.07.1929 driftsbestyrer ved Postautomobilerne i Kbhvn., (OM01/1931) 07.01.1931 kst. og (kgl. res . 
af 20.03.1931, jf. OM12/1931) 01.04.1931 postmester ved Pakkepostkontoret i Kbhvn., (kgl. res. af 18.02.1939, jf. OM08/1939) 
01.04.1939 postmester ved Vesterbro Postkontor i Kbhvn., (kgl. res. af 13.08.1955, jf. OM35/1955) 31.12.1955 afsk. i nåde og 

med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 24.10.1938, jf. OM45/1938) R af Dbg., (kgl. res. af 12.08.1951, jf. OM37/1951) Dbm. 
[Å46.7, Å52.202, Å55.193, Å60.186, †12.08.1962, N i Å63.274] 

Arntzen, Karelius, (FO6) f. 30.06.1775 i Grue, eksam. jur., krigsassessor, byskriver og konsumtionskasserer i Nibe, (under 
13.11.1819, jf. FO6) fra ? at regne tillige ptør smst. [†24.12.1843 i tjenesten, jf. FO6] 



Arnø, Sophus Petri, (f. Sophus Petri Andersen. Navnebevis videresendt 17.11.1903 fra overpostmesteren i Kbhvn. til 

generaldirektoratet for postvæsenet - nævnt i OM34/november 1903), (HjN-III, s. 22) f. 18.03.1875 i Assens, (HjN-III, s. 22) indtr. i 
postv. 01.09.1892, (LCSchou) primo 1901 var A privatansat pfm. i Valby, (FO6) 01.09.1901 kst. peksp. i Kbhvn., (OM12/1902) 
01.06.1902 peksp. i Kbhvn., (OM06/1904) 01.04.1904 peksp. i Frederiksborg (byttede efter ans. plads med Albert William 

Nielsen), (kgl. res. af 31.05.1912, jf. OM18/1912) 01.06.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (kgl. res. af 17.05.1919, jf. 
OM25/1919) 01.06.1919 pktrl. III i Hillerød, (”Lov om Statens Tjenestemænd”, nr. 489 af  12.09.1919, § 523, efter hvilken 
stillingsbetegnelsen pktrl. III automatisk blev ændret til ktrl. II og stillingsbetegnelsen ktrl. III bortfaldt - ej nævnt i OM fra 1919) 

01.10.1919 ktrl. II i Hillerød, (OM49/1922 samt OM03/1923) 01.12.1922-31.01.1923 kst. postmester i Hillerød, (kgl. res. af 
20.04.1925, jf. OM17/1925) 01.05.1925 ktrl. I i Hillerød, (kgl. res. af 21.11.1932, jf. OM50/1932) 01.12.1932 postmester i Fakse. 
[†22.06.1933, jf. OM27/1933, N i Å34.477. Aktemappe i RA] 

Arsleben, Birgitte Kristine, se Rasmussen, Birgitte Christine. [Første navn anført i KøgeBH, s. 466] 

Arvig, Karl, (f. Carl Jensen. Navneændring 16.01.1913, jf. OM05/1913), (HjN-II, s. 160) f. 01.09.1885 i Vind pr. Holstebro, (HjN-II, s. 

160) indtr. i postv. 16.01.1905 som pelev i Holstebro, (HjN-II, s. 160) 01.05.1905 pelev i Nykøbing Falster, (HjN-II, s. 160) 
01.01.1906 pelev i Løgstør, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Løgtør, (OM14/1908) fagpr. I 1908 (97 - årets højeste antal point 
(delt førsteplads med Olaf Kristian Petersen) tildelt Joseph Michaelsens mindemedajle), (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i 

Roslev, (OM16/1908) 01.05.1908 ansat i 5. lønningsklasse, (OM29/1910) 01.09.1910 pmhp. i Hammel, (OM08/1911) 01.05.1911 
peksp. i Holstebro, (OM10/1912) 01.05.1912 afl.peksp. i Aalborg, (OM17/1913) 01.05.1913 afl.peksp. i Aarhus, (OM34/1915) 
01.05.1915 peksp. i Viborg, (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Kolding, (OM29/1918) 01.10.1918 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i 

Fredericia, (OM28/1919) 01.10.1919 peksp. ved Østifternes Jbpkt. i Kbhvn., (OM42/1924) 01.10.1924 ass. i Kbhvn., (OM12/1930) 
01.04.1930 ktrl. II ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 07.03.1932, jf. OM10/1932) 01.04.1932 ktrl. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. 
af 14.02.1941, jf. OM08/1941) 01.03.1941 postmester i Glostrup, (kgl. res. af 06.07.1955, jf. OM30/1955) 30.09.1955 afsk. i nåde 

og med pens. efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 15.04.1950, jf. OM18/1950) R af Dbg. [Å55.207, Å60.187, Å65.219, †02.05.1968, 
N i Å69.342. Aktemappe i RA] 

Aschenfeldt, Jürgen Heinrich, se Asschenfeldt, Jürgen Heinrich. [FT-1835/Holsten og SagB1862, s. 323: ”Aschenfeldt”] 

Aschenfeldt, Ludvig Vilhelm Gerhardt, se Asschenfeldt, Ludvig Vilhelm Gerhardt. [FO5, s. 22: ”Aschenfeldt”] 

Askfelt, Hjalmar Oskar, (f. Hjalmar Oskar Andersen. Navneændring nævnt i OM27/09.07.1908. I familie med Martin Sigfred 
Askfelt: Der fik navneændring samtidig. OM34/1915 staver efternavnet ”Askfeldt”), (HjN-II, s. 275) f. 26.08.1890 i Kbhvn., (HjN-II, 

s. 275 samt 1700) indtr. i postv. 01.08.1906 som pelev i Kbhvn., (OM42/1907 og Å08.147) 01.11.1907 pelev i Kbhvn., 
(OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM13/1910) fagpr. I 1910 (69), (OM13/1910) 01.05.1910 pmhp. ved 
opmemb. i Kbhvn., (OM34/1915) 01.05.1915 pmhp. i Nykøbing Sjælland, (OM76/1915) 01.09.1915 peksp. i Nykøbing Sjælland, 

(OM06/1917) 01.02.1917 peksp. i Kbhvn., (OM10/1932) 01.04.1932 oass. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 12.12.1941, jf. 
OM54/1941) 01.01.1942 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 24.02.1954, jf. OM09/1954) 30.04.1954 afsk. i nåde og med pens. efter ans. 
pga. svagelighed. [Å60.195, †20.05.1967, N i Å68.332] 

Askfelt, Martin Sigfred, (f. Martin Sigfred Andersen. Navneændring nævnt i OM27/09.07.1908. I familie med Hjalmar Oskar 

Askfelt: Der fik navneændring samtidig), (HjN-III, s. 328) f. 23.01.1889 i Kbhvn., (HjN-III, s. 328 samt 1700) indtr. i postv. 
01.09.1904 som pelev i Kbhvn., (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Kbhvn., (OM14/1908) fagpr. I 1908 (54), (OM16/1908) 
01.05.1908 kst. pass. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., (Å17.54) 07.10.1909 pmhp. i Hasle, (OM38/1910) 01.12.1910 pmhp. ved 

opmemb. i Kbhvn., (OM13/1914) 01.05.1914 peksp. i Frederikshavn, (OM25/1919) fagpr. II 1919 (43), (OM10/1923) 01.04.1923 
ass. i Korsør, (OM40/1929) 01.10.1929 ass. i Assens, (OM44/1937) 01.11.1937 oass. i Assens, (OM07/1947) 04.02.1947 
afskediget uden pens. i medfør af tjenestemandslovens § 60. [†?] 

Askløv, Thomas Edvard Dedenroth, (OM01/1915 anfører fejlagtigt ”F. E. D. Askløv”), (Å12.193) f. 15.03.1894, (Å12.193) indtr. i 

postv. 01.04.1911, (Å12.193) 01.10.1911 pelev i Skanderborg, (OM21/1914) fagpr. I 1914 (80), (OM19/1914) 01.05.1914 ”ere 
Posteleven til Uddannelse” i Viborg, (OM01/1915) 04.01.1915 pelev i Middelfart, (OM23/1915) 07.03.1915 pelev i Nakskov 
(årstallet er i OM fejlagtigt anført som ”1914”, men fejlen blev rettet i OM40/1915), (OM34/1915) 01.05.1915 pmhp. i Østbirk,  

(OM23/1916) 26.04.1916 soldat i Kbhvn., (OM40/1916) 28.06.1916 afsk. - afskediget på en skæv dato, men afskedsgrunden 
anføres ikke i OM. [†?] 

Aslund, Einar Charles, (f. Einar Charles Petersen. Navneændring 27.12.1911, jf. OM01/1912), (HjN-II, s. 88) f. 05.02.1892 i 
Grenaa, (HjN-II, s. 88 og Å09.158) indtr. i postv. 15.09.1908 som pelev på prøve (volontær) i Næstved, (OM16/1909 og Å10.171) 

01.04.1909 pelev i Næstved, (OM35/1911) 01.12.1911 kst. pmhp. i Lyngby, (OM12/1912) fagpr. I 1912 (100), (OM12/1912) 
01.05.1912 pmhp. i Lyngby, (OM13/1914) 15.04.1914 soldat i Kbhvn., (OM44/1915) 21.04.1915 pmhp. i Hillerød, (OM03/1916) 
01.01.1916 pmhp. i Kbhvn., (OM11/1917) 01.03.1917 peksp. i Kbhvn., (OM53/1931) 01.01.1932 oass. ved opmemb. i Kbhvn., 

(OM53/1938) 01.01.1939 oass. i generaldir., (kgl. res. af 30.06.1941, jf. OM29/1941) 01.07.1941 ktrl. i Kbhvn., (OM43/1945) 
01.11.1945 ktrl. i generaldir., (kgl. res. af 08.12.1961, jf. OM55/1961) 28.02.1962 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. 
Statsaut. translatør i tysk. [†?] 

Asmus, Peter, (FT-1845/Sydslesvig) f. o. 1819 i Ecklund ved Wilster i Slesvig, (FT-1845/Sydslesvig) A var pr. 01.02.1845 pfm. og 

boede hos forhenværende postmester Christian Friedrich Triller, (FO6, s. 429) A er sandsynligvis identisk med den Asmus, som 
(sandsynligvis 01.07.1850) blev kst. postmester i Slesvig efter Johan Peter Saxen og som 26.07.1850 blev afskediget af den 
overordentlige regeringskommissær. [†?] 

Asmussen, Else / Elsa Vita Bering, frk., se Jensen, Else Vita Bering, frue. [Navneændring 27.05.1920, jf. OM32/1920] 

Asmussen, Magnus Jacob William, (HjN-II, s. 388) f. 09.10.1882 i Fredericia, (HjN-II, s. 388 og JMads, s. 783) indtr. i postv. 

01.10.1899 som pass. i Viborg, (OM33/1903) fagpr. I 1903 (58), (JMads, s. 783) 01.12.1904 reservepeksp. ved det Jyske Jbpkt. 1, 
(OM10/1905) 01.05.1905 pmhp. i 5. lønningsklasse i Esbjerg, (OM13/1908) 01.05.1908 pass. ved Nørrejyllands Jbpkt., 
(OM16/1909) 01.05.1909 peksp. i Struer, (OM31/1911) 01.11.1911 midl. peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i Struer, (OM10/1912) 

01.05.1912 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i Fredericia, (kgl. res. af 15.10.1917, jf. OM68/1917) 09.10.1917 kgl. udnævnelse i 13. 
lønningsklasse, (OM16/1931) 01.07.1931 oass. ved Jbpkt. 2 i Fredericia, (kgl. res. af 07.03.1951, jf. OM11/1951) 31.05.1951 afsk. 
med pens. efter ans. pga. alder og svagelighed - men allerede: [†24.04.1951, jf. OM21/1951, N i Å52.329] 



Asmussen, Michael Frederik, (1700: Gift med Anna Margrethe Asmussen), (HjN-III, s. 412: Svigerfar til Valdemar Richard Holm 

Frederiksen), (FO6) f. 13.12.1855, (Å19.275) indtr. i postv. 01.11.1869, (T.f.P. nr. 04/1879, s. 70) erholdt postfuldmagt 
15.01.1874 i Stubbekøbing (KLars: ”17.02.1874”), (KLars) A var pr. 15.09.1874 pfm. i Stubbekøbing, (T.f.P. nr. 04/1879, s. 70) A 
var senere pfm. i Vordingborg og Stubbekøbing og (T.f.P. nr. 04/1879, s. 70) var primo 1879 pfm. i Thisted, (ansat af 

indenrigsministeriet 17.07.1880, jf. 1671 samt OM20/1880) 01.08.1880 ptør i Nørre Nebel, (kgl. res. af 21.07.1890, jf. OM19/1890) 
kgl. udnævnt i 4. lønningsklasse, 01.10.1889 udnævnt til postmester af 3. grad jf. § 6A i ”Lov om Lønninger for Postbestyrelsen 
samt for Postvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd” af 12.04.1889 med i krafttræden 01.10.1889 - postekspeditionen i Nørre 

Nebel skiftede status til postkontor, (beskikket, jf. kgl. res af 21.06.1905, jf. OM18/1905 samt 1671) 01.07.1905 postmester i 
Varde. [Å19.275, †26.04.1924, jf. OM19/1924, N i Å25.375. Aktemappe i RA] 

Asmussen, Otto Carl Johan, (HjN-II, s. 224) f. 30.11.1877 i Kbhvn., (HjN-II, s. 224) indtr. i postv. 15.07.1893 i Kbhvn., (LCSchou) 
primo 1901 var A privatansat pfm. på Indleveringskontor VII i Kbhvn., (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for 

postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pfm. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., (Å17.54 - ej nævnt i 
OM/1903-1904) 18.09.1903-31.01.1904 kst. bestyrer af Indleveringskontor VII i Kbhvn., (OM15/1904) 01.06.1904 peksp. i Kbhvn., 
(Å17.54) 01.05.1905 på opms. kontor, (kgl. res. af 02.12.1912, jf. OM44/1912) 30.11.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, 

(kgl. res. af 23.03.1918, jf. OM16/1918) 01.05.1918 pktrl. III ved opms. kontor i Kbhvn., (kgl. res. af 17.05.1919, jf. OM25/1919) 
01.06.1919 fuldmægtig I smst. (Å43.311: I distriksstyrelsen), (kgl. res. af 24.09.1919, jf. OM53/1919) 01.09.1919 fuldmægtig i 
distriktsstyrelsen (FO6 anfører fejlagtigt ”01.10.1919”), (OM05/1931 samt OM16/1931) 03.02.-30.04.1931 kst. pinsp. ved opmemb. 

i Kbhvn., (kgl. res. af 15.12.1930, jf. OM58/1930) 01.05.1931 postmester ved Indleveringspostkontor 2 i Kbhvn., (kgl. res. af 
11.12.1937, jf. OM53/1937) 01.01.1938 postmester ved Kbhvns. Avispostkontor, (kgl. res. af 05.09.1947, jf. OM21/1947) 
30.11.1947 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. R af Dbg., Dbm. [Å43.211, Å47.203, Å52.187, Å57.182, Å62.182, 

†11.06.1963, N i Å64.308] 

Aspern, Jacob v., (FO6) f. ? i Uetersen og fra 1810 kopist hos den derværende klosterskriver, (under 13.08.1833, jf. SagB1862, s. 
331, samt FO6) 01.10.1833 postmester i Uetersen, (C31/1845) 01.08.1845 tillige bestyrer af en ny pakkepostekspedition (oprettet 
fra samme dag), (under 19.10.1854, jf. SagB1862, s. 331) fra ? at regne afsk. i nåde og med pens. efter ans. - har sidste gang 

erholdt pens. af den danske stat for oktober kvartal 1863; efter den tid blev den udredt af Tyskland, hvor A opholdt sig. [†? 
Aktemappe i RA] 

Asschenfeldt, Jürgen Heinrich, (FT-1835/Holsten og SagB1862, s. 323: ”Jürgen Hinrich Aschenfeldt”), (BF) f. 14.08.1789 i Kiel, 
(FO6) volontær under generalpostdir., (under 05.03.1814, jf. Col.Tid.12/1814) fra ? at regne kopist i generalpostdirs. slesvig-

holstenske sekretariat, (udnævnt 18.11.1817, jf. Col.Tid.67/1817) fra ? at regne fuldmægtig i det slesvig-holstenske 
sekretariatskontor, (Col.Tid.13/1824) 02.03.1824 forundt postsekretærs karakter, (under 01.01.1825, jf. Col.Tid.08/1825 samt 
SagB1862, s. 323) fra ? at regne postmester i Segeberg, 1831 kancelliraad, (under 09.03.1838, jf. Col.Tid.13/1838) fra ? at regne 

postmester i Rendsborg, (kgl. res. af 28.06.1842, jf. SagB1862, s. 263) kancelliraad (FO6 anfører: ”1831 kancelliraad”), 
(SagB1862, s. 319) 1845 justitsraad, (under 27.05.1848, jf. FO6) fra ? at regne kun postmester ved pakkeposten, (FO6) 
30.09.1848 afskediget med pens. af den provisoriske regering efter ans., (under 03.08.1852, jf. SagB1862, s. 319) fra ? at regne 

afsk. af den danske konge. Har sidste gang erholdt pens. af den danske stat for oktober kvartal 1863. Efter den tid er den udredt 
af Tyskland, hvor Asschenfeldt opholdt sig. [Richter: ”† som postmester i Rendsborg og justitsraad”, men det forkert jf. 
ovenstående] 

Asschenfeldt, Ludvig Vilhelm Gerhardt, ( FO5, s. 22: “Aschenfeldt“), (BF) f. 13.11.1798 i Kiel, underretsadvokat, (under 26.11.1833, 

jf. SagB1862, s. 263, samt FO3, s. 567) 01.01.1834 1ste fuldmægtig i generalpostdirs. slesvig-holsten-lauenborgske Sekretariat, 
(under 16.05.1835, jf. SagB1862, s. 263) fra ? at regne kst. postsekretær samt kst. chef for nævnte sekretariat, (under 30.01.1838, 
jf. Col.Tid.08/1838) 01.01.1838 virkelig postsekretær og chef for samme, (Richter:) 28.06.1842 kancelliraad, (FT-1845/Kbhvn.) A 

var pr. 01.02.1845 ”Teaterchef under Generalpostdirectionen”, (FO3, s. 567) 31.12.1846 afsk. [†13.05.1858, jf. BF - FO6: 
”†14.05.1858 i Haderslev”] 

Ast, Mads, (f. Mads Andersen. Navneændring 08.04.1911, jf. OM12/1911), (HjN-IV, s. 314) f. 20.06.1871 i Muldbjerg ved 
Ringkøbing, (HjN-IV, s. 314) indtr. i postv. 18.02.1891 i Ringkøbing, (1671) ? pfm., (JMads, s. 214, der fejlagtigt anfører ”fg. 

postmester”) ??.06.-??.07.1900 fg. ptør i Barrit, (JMads, s. 214, der fejlagtigt anfører ”fg. postmester”) ??.08.-??.09.1900 fg. ptør i 
Dronninglund, (OM31/1900) 01.11.1900 peksp. i Kallundborg, (kgl. res. af 07.11.1910, jf. OM38/1910) 01.11.1910 kgl. 
udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM08/1911) 01.05.1911 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM33/1915) 01.05.-30.09.1915 

bestyrer af sommerpostekspeditionen i Rungsted, (OM35/1920) 01.08.1920 ktrl. II i Kbhvn., (kgl. res. af 19.09.1929, jf. 
OM41/1929) 01.11.1929 postmester i Aars, (kgl. res. af 31.03.1941, jf. OM15/1941) 30.06.1941 afsk. i nåde og med pens. efter 
ans. pga. alder. (Kgl. res. af 02.09.1940, jf. OM39/1940) R af Dbg. [Å41.205, Å46.187, Å51.182, Å56.178, †24.12.1955, N i 

Å57.309] 

d'Aubert, Ernst Emil, (FO6) f. 28.01.1799 (BF: ”døbt 09.02.1799 i Rendsborg”), student, (Col.Tid.1828, s. 296) afskediget 
sekondløjtnant desuden toldktrl. i Heiligenhafen, kammerraad, (beskikket 15.12.1827, jf. Col.Tid.21/1828) 01.01.1828 tillige 
postmester i Heiligenhafen (FO6 anfører fejlagtigt udnævnelsesdatoen som tiltrædelsesdatoen), (under 13.08.1852, jf . 

Dep.Tid.1852, s. 655) fra ? at regne afsk. som toldktrl. - men stadig postmester [†10.03.1864 i tjenesten som postmester, jf. FO6 
og SagB1863/64, s. 47 - 300Aar, s. 136, og BF:”†11.03.1864.” Aktemappe i RA] 

Aude, Gregers Frederik, (f. Gregers Frederik Hansen. Navnebevis sendt fra overpostmesteren 15.10.1906 til generaldirektoratet 
Navneændring nævnt i OM44/05.11.1906), (JMads, s. 237) f. 29.08.1876 i Frederikkesminde ved Ebeltoft, (aktemappe og 

Å11.115) indtr. i postv. 02.05.1893 som pelev i Langaa, (aktemappe) 01.09.1893-17.08.1895 pelev i Hjallerup, (aktemappe) 
20.08.1895-31.01.1896 pelev i Støvring, (aktemappe) 01.02.1896-30.04.1897 pfm. i Sindal, (aktemappe) 15.08.1897-08.10.1898 
militærtjeneste - løjtnant, (aktemappe) 09.10.1899 pass. ved opmemb. i Kbhvn., (aktemappe) 01.11.1900-31.05.1902 reserve-

”peksp.” i Kbhvn., (aktemappe) 01.06.1902 pfm. ved Kbhvn. L (Lygtevejskvarteret), (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-
lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., 
(OM16/1903) 01.06.1903 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. 
lønningsklasse. [†10.03.1913, jf. OM12/1913, N i Å14.237. Aktemappe i RA] 

Avnsted, Holger, (f. Holger Andersen. Navneændring 14.07.1916, jf. OM45/1916), (HjN-IV, s. 205) f. 11.09.1875 på Havreholm pr. 

Esrum, (HjN-IV, s. 205) indtr. i postv. 10.09.1892 i Nykøbing Sjælland, (LCSchou) primo 1901 var A reservepeksp. ved det 
sjællandske Jbpkt., (FO6) 01.10.1901 kst. og (OM20/1902) 01.09.1902 peksp. i Nyborg, (OM34/1903) 01.12.1903 peksp. i 



Thisted, (OM10/1905) 01.05.1905 peksp. ved Sjællandske Jbpkt., (OM13/1908) 01.05.1908 til tjeneste som peksp. i 

generaldirektoratet, (kgl. res. af 21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (kgl. res. af 
23.03.1918, jf. OM16/1918) 01.05.1918 pktrl. III i postvæsenets generaldirektorat, (”Lov om Statens Tjenestemænd”, nr. 489 af  
12.09.1919, § 523, efter hvilken stillingsbetegnelsen pktrl. III automatisk blev ændret til ktrl. II og stillingsbetegnelsen ktrl. III 

bortfaldt - ej nævnt i OM fra 1919) 01.10.1919 ktrl. II i generaldir., (300Aar, s. 181 - ved Danmarks overtagelse på den 
internationale kommissions vegne af administrationen af driften af postvæsenet i 1ste afstemningszone i Sønderjylland) 
22.02.1920 ankomst til Kolding og dagen efter ankomst til Sommersted med efterfølgende forberedelse af overtagelsen af 

postkontoret 20.05.1920, (kgl. res., jf. OM25/1920) 20.05.1920 kst. postmester i Sommersted, (OM26/1921) 01.05.1921 
postmester i Sommersted, (kgl. res. af 22.03.1928, jf. OM15/1928) 01.06.1928 postmester i Skjern, (kgl. res. af 20.07.1935, j f. 
OM31/1935) 01.08.1935 postmester i Assens, (kgl. res. af 04.06.1941, jf. OM25/1941) 31.08.1941 afsk. i nåde og med pens. efter 

ans. pga. alder. (Kgl. res. af 17.07.1935, jf. OM31/1935) R af Dbg. [†26.03.1945, N i Å46.335]  

Axboe, Valdemar Gabriel, (f. Valdemar Gabriel Jørgensen. Navneændring nævnt i OM28/02.07.1909), (HjN-I, s. 559) f. 31.01.1890 
i Kbhvn., (HjN-I, s. 559 samt 1700) indtr. i postv. 01.09.1906 som pelev i Kbhvn., (OM42/1907 og Å08.148) 01.11.1907 pelev i 
Kbhvn., (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM13/1910) fagpr. I 1910 (52), (OM13/1910) 01.05.1910 

pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., soldat i Kbhvn., (OM39/1914) 01.08.1914 pmhp. i Nysted, 01.02.1915 løjtnant, (OM34/1915) 
01.05.1915 peksp. i Nysted, (OM25/1919) fagpr. II 1919 (52), (OM47/1920 samt Å43.111) 01.10.1920 ass. i Postgirokontoret, 
(OM16/1931 samt Å43.111) 01.07.1931 oass. i Postgirokontoret, (kgl. res. af 01.04.1936, jf. OM15/1936 samt Å43.111) 

01.05.1936 ktrl. i Postgirokontoret, (OM30/1946) 01.04.1946 bogholder i Postgirokontoret, (kgl. res. af 12.05.1955, jf. OM22/1955) 
31.07.1955 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. Major, R af Dbg. [Å60.195, Å65.225, Å70.234, †18.07.1970, N i 
Å71.327] 

Axboe, Bodil Johanne Hedevig, frue, (f. Bodil Johanne Hedevig Agger. Navneændring 09.06.1941, jf. OM27/1941), (HjN-I, s. 559) 

f. 17.11.1900 i Bodilsker, (HjN-I, s. 559) indtr. i postv. 01.09.1918 som pelev (på prøve?) i Ringkøbing, (OM56/1918) 01.11.1918 
pelev i Ringkøbing, (OM22/1919) 01.05.1919 pelev i Ulfborg, (OM21/1920) 05.05.1920 elev i Herning, (OM17/1921) fagpr. I 1921 
(81), (OM39/1921) 01.09.1921 afl.mhp. i Herning, (OM48/1922) 01.01.1923 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM39/1924) 

01.09.1924 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM39/1928) 01.09.1928 ass. i Postgirokontoret, (OM21/1933) fagpr. II 1933 
(48), (OM03/1945) 01.02.1945 oass. i Postgirokontoret, (kgl. res. af 18.04.1958, jf. OM17/1958) 01.05.1958 pktrl. i 
Postgirokontoret, (kgl. res. af 03.02.1966, jf. OM06/1966) 28.02.1966 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. svagelighed. [†? 

Figurerede i listen over pensionerede tjenestemænd i den sidst udkomne Å1980] 

Axelbo, Ejnar, se Akselbo, Ejnar. 

Axelsen, Anna Augusta Thora Vilhelmine, frk., (HjN-IV, s. 154) f. 21.11.1889 i Uggelhuse, (HjN-IV, s. 154) indtr. i postv. 01.03.1908, 
(OM34/1908) 01.09.1908 antaget som pelev, (OM25/1909) 01.06.1909 kst. pmhp. i Randers, (OM25/1911) 01.09.1911 kst. pmhp. 
i Aars, (OM12/1912) fagpr. I 1912 (58), (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. i Aars, (OM35/1912) 01.11.1912 pmhp. i Randers, 

(OM13/1914) 01.05.1914 pmhp. i Havndal, (OM34/1915) 01.05.1915 peksp. i Randers, (OM13/1937) 01.05.1937 oass. i Randers, 
(OM27/1953) 31.07.1953 afsk. med pens. efter ans. pga. svagelighed. [†07.08.1961, N i Å62.279] 

Axelsen, Christen Peter Jensen, (HjN-IV, s. 270) f. 18.01.1890 i Horsens, (HjN-IV, s. 270 og Å09.159) indtr. i postv. 15.09.1908 som 
elev på prøve i Kolding, (OM16/1909 og Å10.169) 01.04.1909 pelev i Kolding, (Å10.169) 01.08.1909 pelev i Gjørlev, (OM29/1910) 

01.09.1910 kst. pmhp. i Kolding, (OM12/1912) fagpr. I 1912 (60), (OM10/1912) 01.05.1912 kst. pmhp. i Horsens, men dette blev 
ændret: (OM12/1912) 01.05.1912 pmhp. smst., (OM20/1915) 01.04.1915 pmhp. i Hobro, (OM85/1915) 01.10.1915 peksp. i 
Holsted, (OM19/1917) 29.04.1917 peksp. i Horsens, (OM13/1932) 01.05.1932 midl. afl.ass. i Horsens, (OM28/1934) 01.07.1934 

ass. i Horsens, (OM13/1937) 01.05.1937 oass. i Horsens, (kgl. res. af 27.06.1946, jf. OM30/1946) 01.04.1946 ktrl. i Horsens, (kgl. 
res. af 21.01.1955, jf. OM05/1955) 30.04.1955 afsk. med pens. efter ans. pga. alder. [†?] 

Axelsen, Magnus Hilbert, (HjN-II, s. 243) f. 11.09.1882, (HjN-II, s. 243) indtr. i postv. 01.08.1900, (LCSchou) primo 1901 var A 
privatansat pass. i Aalborg, (OM33/1903) pass. i Vejle og fagpr. I 1903 (48), (OM10/1905) 01.05.1905 pmhp. i 5. lønningsklass e i 

Vejle, (OM16/1907) 01.05.1907 pass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM16/1909) 01.05.1909 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 
29.08.1917, jf. OM61/1917) 11.09.1917 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM38/1926) 01.09.1926 ass. i Høng, (OM17/1930) 
27.04.1930 ass. i Kbhvn., (OM12/1932 samt OM16/1932) 08.03.-30.04.1932 kst. postmester ved Indleveringspostkontor 12 i 

Kbhvn., (OM44/1934) 21.10.1934 afskediget uden pens. i henhold til tjenestemandslovens § 60. [†? Aktemappe i RA]  

Axelsen, Peter Christian, (Å95.120) f. 18.06.1871 på Læsø, (Sill samt Å95.120) indtr. i postv. 15.05.1888 på Læsø (FrMor: Indtr. i 
postv. 05.05.1888), (Å95.120) 1889 pass. i Frederikshavn (FT-1890/Frederikshavn: Logerede da hos postmester Søren Roed 
Dragsted), (FO6) 01.05.1893 ass. i postrevisionen (Å95.120 anfører fra ”April 1893”). [†23.05.1894, N i Å95.120. Ej nævnt i OM] 

Axelstrøm, Albert Alexander, (LCSchou) f. 29.08.1874, cand. phil., (LCSchou) indtr. i postv. 01.06.1895, (LCSchou) primo 1901 var 

A privatansat reservepeksp. i Kbhvn., (jf. lov nr. 99 af 23.05.1902 - ”1902-lønningsloven for postvæsenet”, der trådte i kraft 
01.09.1902, jf. OM20/1902) 01.09.1902 pass. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., (OM34/1906) 01.09.1906 peksp. i Kbhvn., (kgl. res. af 
21.09.1912, jf. OM34/1912) 01.09.1912 kgl. udnævnelse i 13. lønningsklasse, (OM52/1916) 01.10.1916 peksp. i 

generaldirektoratets postanvisningsafdeling, (OM04/1925) 01.05.1925 ass. i Kbhvn., (kgl. res. af 07.01.1926, jf. OM03/1926) 
28.02.1926 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [†23.08.1935, N i Å36.462. Aktemappe i RA. Figurerede efter afsk. i 
Ås lister over pensionerede og afskedigede tjenestemænd til og med Å1928] 

Axholm, Niels Poul, (f. Niels Peter Madsen. Nævneændring 17.05.1902, jf. OM06/1903 samt 1671 - det fremgår ikke af de 

konsulterede kilder, hvorfor han også ændrede et af sine fornavne), (Å00.74) f. 05.03.1854, (OM15/1899) 01.05.1899 ptør i 
Ryomgaard, (OM20/1904) 31.08.1904 afsk. som ptør i Ryomgaard (da han blev ansat som stfst. i Lunderskov), (ArkivR63) 
31.03.1924 afsk. fra jernbanevæsenet. [†? ArkivR63: Litra A, nr. 377. Aktemappe i RA] 
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