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Posten i Morup Mølle 
 
Beboerne i Morup Mølle følte i 1889, at der var behov for et brevsamlingssted på stedet, så den 6. 
september 1889 sendes anmodningen til Postinspektøren for Nørrejylland med ikke mindre end 73 
underskrifter. Blandt disse var selvfølgelig sognerådet, men også en kludesamler – en 
fattigforstander og en leder af husflidskolen var blandt underskriverne. Postekspeditionen i Bedsted 
bliver bedt om, at foretage de nødvendige undersøgelser i området, og i et brev af 29. september 
1889 anbefaler postekspeditionen, at der oprettes et brevsamlingssted med en enkelt landpostrute i 
Morup Mølle.  
 
Den 22. november godkender direktoratet indstillingen, og postekspeditionen i Bedsted bemyndiges 
til at finde en pålidelig mand til hvervet som brevsamler. Processen bliver kort, for allerede den 1. 
december 1889, er brevsamlingsstedet oprettet. Der er i arkiverne ikke nogen kontrakt med den 
første brevsamler på stedet, men et kautionsbevis anfører, at brevsamleren bliver møller og 
gjæstgiver Christian 
Jessen. Kautionsbeviset 
er underskrevet den 20. 
november 1889 af Niels 
Leegaard – en gårdejer i 
området. Som 
landpostbud med 
udgang fra Morup 
Mølle ansættes Martin 
Christensen, der hidtil 
har været brevsamler i  
Hvidbjerg Vesten Aa. 
Så stillingen der bliver 
også ledig. Til at 
besætte Martin 
Christensens gamle 
embede i Hvidbjerg 
Vesten Aa, ansættes enken efter skolelæreren i Hvidbjerg. 

Morup Mølles stjernestempel på julekort. 
 Ved en fejl er kortet ikke blevet sidestemplet i Bedsted. 
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Christian Jessen er ikke som brevsamlere er flest, for ikke en eneste gang søger han om 
lønforhøjelse. Han får ”kun” de standardforhøjelser, som etaten med jævne mellemrum generelt 
indfører. Morup Mølle bliver den 1. oktober 1916 underlagt Hurup Postkontor, som den 25. juni 
1920 får en reprimande fra direktoratet, idet man fejlagtig har anført, at 
brevsamleren hedder Jensen. Det påpeges, at navnet er Chr. Jessen. Den gode 
Jessen bliver i stillingen til sin død i juni 1926, og i stedet ansættes hans enke – 
Marie Jessen – og brevsamlingsstedet fortsætter på samme adresse som hidtil. Fru 
Jessen fratræder den 30. oktober 1930, og fra den 1. november hedder 
brevsamleren J. A. Sørensen. Han er byens bager, og i ansættelsespapirerne anføres 
det, at der bliver et særligt lokale til udførelse af postforretningerne. 

 
Det udslebne stjernestempel på helsagsafklip. 

 
Sørensen når lige at få 25 års jubilæet med, inden han fratræder den 1. december 1955. I hans sted 
ansættes Rigmor Prebensen som brevsamler. Af en statistik lavet for 1957 fremgår det, at der har 
været 488 anbefalede breve, 1 enkelt værdibrev samt 805 pakker. Samme år har der været godt 
41000 almindelige breve. Den 27. april 1964 er det slut med brevsamlingsstedet Morup Mølle. I 
forbindelse med en forsøgsvis motorisering af 4 landpostruter fra Bedsted Thy nedlægges 
brevsamlingsstedet i Morup Mølle, og Rigmor Prebensen afskediges. Indførelsen af motoriserede 
landpostruter betyder også, at landpostruten Morup Mølle – Ørum nedlægges. Morup Mølle er et af 
de brevsamlingssteder, der er til at overskue på stempelområdet. I alt 
har Morup Mølle været tildelt 4 stempler, hvoraf de 3 er relativ let at 
finde. Det første stempel er et stjernestempel, som tildeltes i juli 1915. 
Stemplet kendes brugt fra 1920 til 1924. Stemplet slides ligesom 
mange andre steder, og i august 1929 giver Generaldirektoratet 
besked om, at stjerne i stemplet skal slibes væk. Som så mange andre 
steder sker det ved den lokale smed. Det udslebne stjernestempel 
kendes brugt fra slutningen af 1932 til 1948, hvor det afløses af et 
stempel af brotypen. Netop dette stempel er meget sjældent, og findes 
næsten aldrig ægte brugt.  
 

Det sjældne pr.-stempel. 
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Årsagen til sjældenheden skal findes i stemplets nederste linie. Stemplet har nemlig inskriptionen 
Morup Mølle pr. Bedsted. Det sidste kan give anledning til forvekslinger, idet der også er Bedsted i 
Sønderjylland. Derfor bliver der 
med det samme bestilt et nyt 
stempel, hvor inskriptionen bliver 
Morup Mølle pr. Bedsted Thy. 
Stemplet med den mangelfulde 
adresse er kun på 
brevsamlingsstedet i ca. 2 
måneder, inden det sendes retur til 
materielkontoret. Til gengæld er 
stemplet med adresse pr. Bedsted 
Thy på brevsamlingsstedet til det 
nedlægges. Dette stempel kendes 
brugt fra slutningen af 1948 til 
1961. Eftersom 
brevsamlingsstedet først 
nedlægges i 1964, må der kunne 
findes et noget senere aftryk af 
Morup Mølles sidste stempel. 
                                                                                         Morup Mølles sidste stempel. Her brugt i 1963. 
 
Artiklen er skrevet af Mogens Andersen. 
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