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Posten i Agger 
 
Brevsamlingsstedet i Agger bliver oprettet på foranledning af et brev, som postmesteren i Vestervig 
den 11. januar 1900 sender til Generaldirektoratet. I brevet anføres det, at antallet af forsendelser til 
stedet er oppe på over 8000 breve og 1200 pakker årligt. Samtidig gøres der opmærksom på, at 
badehotellet er blevet et søgt feriested, samt at man forventer en udbygning af området. Sagen går 
også omkring Postinspektøren for Nørre-Jylland, og han gør i sit brev til direktoratet opmærksom 
på, at postvæsenet for længst burde have etableret sig i Agger. Generaldirektoratet kan ikke sidde 
disse henvendelser overhørig, og allerede den 1. april 1900 åbner brevsamlingsstedet i Agger.  
 

 
Postkort fra Agger anno 1910. Postkortet viser i højre side badehotellet, der var med til at skaffe Agger et 
brevsamlingssted i 1900. 

 
Første brevsamler på stedet bliver sognefoged Thøger Sørensen. Imidlertid har man hos 
postvæsenet ikke taget befolkningen i Agger i ed, og den 14. april sender en gruppe af beboere fra 
området en skrivelse (klage) til Generaldirektoratet, hvor de beder om en forklaring på, at det ikke 
blev hos postbud Ingeborg Pedersen, at man oprettede brevsamlingsstedet. Ingeborg Pedersen har i 
en årrække udvekslet post med forbindelse til Thyborøn. Beboerne mener også, at Ingeborg 
Pedersens bopæl ligger mere centralt end Thøger Sørensens. De mange underskrifter gør indtryk på 
Generaldirektoratet, og i brev af 1.juni 1900 beder de om postmester Bendixens forklaring på valget 
af Thøger Sørensen som brevsamler. Bendixen skriver et langt brev til direktoratet, og han anfører, 
at han anser Ingeborg Pedersen ”uskikket til den Gjerning”, og ”de forhold hvorunder hun lever” 
ikke er betryggende.  
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Bendixen skriver også, at afstanden mellem Ingeborg Pedersens bopæl og Thøger Sørensens bopæl 
kun er ca. 360 alen. Generaldirektoratet konkluderer, at valget af Thøger Sørensen som brevsamler 
er det rigtige valg, og man underkender dermed beboernes ønsker. Beboerne er ikke tilfredse med 
afgørelsen, og skriver efterfølgende til Generaldirektoratet, at man overvejer at ”oprette eget system 
til at fordele posten i Agger”. Denne trussel tager man fra central sted ikke særlig alvorlig, og 
fastholder, at det er Thøger Sørensen, der er brevsamler på stedet. Thøger Sørensen får kun knap 9 
år på posten som brevsamler, idet han dør i foråret 1909.  
 

 
Aggers stjernestempel som har været flittigt brugt. 

 
Endnu engang må postmester Bendixen i gang med at skrive brev til Generaldirektoratet. Han 
skriver i brevet, at man påtænker at ansætte enken, som efterfølger for Thøger Sørensen. 
Generaldirektoratet er dog ikke tilfreds med den udlægning, og i stedet beder man om, at enken 
personlig udfylder en ansøgning, hvori væsentlige oplysninger om bl.a. alder, økonomi o.l. skal 
anføres. I ansøgningen fra Oline Sørensen kan man se, at hun har 5 børn, hvoraf kun et er myndigt 
og flyttet hjemmefra. Derfor mener hun, at kunne gøre brug af den støtte som vederlaget som 
brevsamler giver af sig. Om det er Generaldirektoratets gode vilje, eller det er Olines 
kvalifikationer, der gør udslaget, skal jeg ikke kunne sige, men Oline Sørensen bliver fra den 1. 
december 1909 den nye brevsamler i Agger. Oline Sørensen fortsætter som brevsamler frem til 
udgangen af maj 1930, hvor hun afskediges.  
 

 
Her er tidligste kendte dato, hvor det udslebne stjernestempel var i brug. 
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Årsagen til afskedigelsen er ikke noteret i arkiverne. Som hendes afløser ansætter postvæsenet Niels 
Peder Sørensen. I 1944 får brevsamleren i Agger en ikke helt almindelig sag at slås med, idet en 
person i Agger anlægger sag ved retten i Vestervig for at få brevsamlingsstedet i Agger nedrevet. 
Baggrunden for sagen er den, at en enke i Agger mener, at brevsamlingsstedet på stedet er opført på 
hendes grund. Retten beder Matrikeldirektoratet se på sagen og foretage de nødvendige opmålinger 
i byen for at se, om huset ”ligger” ulovligt. Matrikeldirektoratet vender efter opmålinger i terrænet 
tilbage med den bemærkning, at man aldrig tidligere har set magen til rod, hvad angår matrikler og 
skel, så herfra kan man ikke afgøre, om brevsamlingsstedet ligger ulovligt. Retten i Vestervig finder 
det herefter ikke godtgjort, at Niels P. Sørensens hus er opført på fremmed grund, og at sagen derfor 
henlægges. Niels P. Sørensen føler i 1951, at han får for lidt i løn, og i ansøgningen om 
lønforhøjelse anfører han, at der er kommet flere opgaver til, siden han blev ansat i 1930. Bl.a. har 
Vandbygningsvæsenet mange aktiviteter på stedet, og der bliver bygget sommerhuse. Ansøgningen 
afvises, og den 24. september 1953 siger Niels Peder Sørensen op som brevsamler. Hvervet bliver 
dog i familien, for det bliver Niels Peders hustru Karen Marie Sørensen, der fra den 1. oktober 
overtager stillingen som brevsamler i Agger. I en lang periode er der ro på stedet, men den 1. april 
1967 sker der så en lille ændring i brevsamlingsstedets status.  
 
                            

 
Pr-stemplet anvendt på anbefalet brev.  
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Man skal fra denne dato ikke længere have noget at gøre med omdelingen af posten. Denne 
funktion skal fremover varetages af de motoriserede landpostbude. Karen Marie Sørensen fratræder 
p.g.a. alder den 1. marts 1969, og i stedet ansættes Maren Ruby, som lige når at få 10 år på posten 
som brevsamler, inden hun fratræder – også p.g.a. alder. Ny brevsamler på stedet bliver Linda 
Nielsen, som ansættes den 1. december 1979. Hun bliver nu ikke længe, for efter kun 7 måneder 
siger hun op, og fra 1. juli 1980 hedder brevsamleren Helene Christensen. Agger var indtil 1. april 
1974 underlagt postkontoret i Vestervig. Herefter var brevsamlingsstedet i knap 6 år underlagt 
postkontoret i Hurup, men fra den 1. januar 1980 bliver brevsamlingsstedet underlagt Thisted 
Postkontor. Agger har i sine 80 år som brevsamlingssted haft 4 stempler. Det første tildeltes i 
starten af det 20. århundrede og var et stjernestempel. Dette stempel kendes brugt i perioden  august 
1908 til juni 1929. Dette stempel er meget brugt og på ingen måde sjældent. I august 1929 slibes 
stjernen væk og derefter er stemplet i brug frem til maj 1949, hvor det afløses af et parentesstempel 
med indskriften Agger pr. Vestervig. Dette stempel er leveret i august 1949, og seneste kendte 
anvendelse er august 1963, hvor det afløses af et stempel af Ulstedtypen. Dette stempel kendes 
anvendt fra oktober 1968 til juli 1974. Det er lidt usikkert, hvornår dette stempel er inddraget, men 
det er anvendt efter at Agger er underlagt Thisted Postkontor. 
 

               

 
  Aggers sidste stempel – her anvendt 1984.  

 
Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. 


