
1981  Postkontoret flyttes til færgehavnen 

Posten skal ud ……. Og hvem husker ikke postmand Per.  

Posthuset er ofte blevet brugt som kulisse på TV eller på teateret. Der er noget 

fascinerende ved postbuddet i den flotte røde uniform og det danske 

postvæsen, som engang var en højt estimeret statsinstitution, som varetog en 

vigtig samfundsopgave. I mange år var postvæsenet det eneste bindeled 

imellem mennesker, som boede geografisk adskilt. Vi skal helt op i 1970erne 

før det blev almindeligt for private husstande at eje en telefon.  

 

 

Den 2.januar 1981 var der vagtskifte på Postekspeditionen i Hou. Ekspeditrice 

Anna Bahnsen gav ”stafetten” videre efter 12 år i tjeneste i Hou til Karen 

Margrethe Kragh. 



I Hou blev posthuset helt naturligt i 1884 indrettet i Stationsbygningen, men 

små 100 år senere den 21. maj 1977 blev Odder-Hou banen nedlagt, og 

Posthusets medarbejdere og kunder måtte forberede sig på at flytte, da 

stationsbygningen skulle bruges til andre formål. Udflytningen til havnen blev 

dog først en realitet den 26. september 1981. 

 

Foto 1976. Ekspeditrice Anna Bahnsen ved skrivebordet i postekspedition og billetkontoret på 

Hou Station – ud af lugen skimtes ventesalen. 

 

Lidt historie 

Den 24. september 1711 overgik postvæsenet til staten – det kongelige 

danske postvæsen, som blev uniformeret og lige siden har det båret 

oldenborgernes røde og gule farver. I 1711 blev Postvæsenets overskud 

henlagt i en fond, og pengene skulle bruges til velgørende formål.  



I 1847 indviede man den første jernbanestrækning i Danmark og iflg. 

Jernbanens koncession kunne postvæsenet gratis sende breve og aviser med. 

Togene kørte dengang kun om dagen og for at imødekomme det stigende antal 

breve, blev der indsat natposttog fra København fra 1927. 

Frimærker og postkasser 

Det første frimærke så dagens lys den 1. april 1851 og på grund af frimærket 

kunne der opsættes postkasser over alt i Danmark. 

 

1975 postkassen på Hou Station 

Julefrimærket blev indført i 1904 og overskuddet fra salget af julemærker 

skulle anvendes til fordel for syge børn, hvilke dette stadig gør. 

Frimærker som samleobjekt 

I anledning af den sidste togafgang fra Hou den 21.maj 1977 havde Odder 

Turistforening fået fremstillet 3000 kuverter, som et minde om den sidste 

togafgang. De 3000 kuverter blev revet væk og der blev sendt 4000 breve 

med på den sidste togrejse fra Hou til Odder. 



 

Daglig postomdeling  

I 1865 blev der indført daglig lokalomdeling af post i samtlige byer i Danmark. 

Postvæsenet havde allerede få år forinden, startet så småt op med 

landpostruter. 

Husnumre blev først indført i København 

Den 26. oktober 1859 blev der udstedt en forordning om, at de københavnske 

huse skulle nummereres med lige numre på højre side af gaden og ulige 

numre på venstre side af gaden. Indtil da havde man klaret sig ved at skrive ”i 

det fjerde hus efter den gyldne løve, når man kommer mod øst” 

Postnumre blev indført i 1967 

I 1967 indførte man postnumre, som et led i rationaliseringen af det store 

sorteringsarbejde. 

Posten til øerne 

Staten ydede tilskud til urentable færgerier, men blev en overfart alligevel 

forsømt, måtte postvæsenet overtage den. Således ejede postvæsenet en 

række færger og den sidste færge Fanø-Esbjerg blev afhændet i 1977 til DSB.   



Post til øerne Tunø og Samsø 

Den 11. december 1962 indgik Postvæsenet en aftale med Århus Stiftstidende, 

som ejede avisbåden Ternen, der dagligt sejlede aviser til Tunø og Samsø, om 

at tage postforsendelser med også. Og måske kommer udtrykket ”Posten skal 

ud” herfra, fordi der blev med Kaptajn Poul Kristiansen ved roret sejlet i alt 

salgs vejr. (Læs mere om avisbåden på Tidstavlen under 1946 Avisbåd)  

 

Her ses postbåden på vej til Tunø og Samsø 

Postvæsenet har monopol på udbringning af breve i Danmark 

Postvæsenet udviklede sig over årene til en gigantisk virksomhed og den 30. 

maj 1986 blev Post- og Telegrafvæsenet adskilt. Og senere i 1991 blev 

TeleDanmark A/S og Girobank A/S etableret. I 1995 blev Postvæsenet en 

selvstændig offentlig virksomhed 100 % ejet af trafikministeriet. Og fra at 

være en gigantisk succesfuld virksomhed, har den de sidste 10-20 år haft det 

meget svært med at omstille sig til at klare den nye virkelighed med 

internettet (mails og netbank), som betyder langt færre breve og 

giroindbetalinger. 

 



Julehilsner og julegaver 

 

For bare 10 år siden gav de mange julehilsner travlhed på alle landets 

posthuse. Nu sendes der kun meget få breve med postvæsenet, alt er 

overgået til internettet. Til gengæld er der en stor stigning i handel på nettet 

og derfor sendes der mange flere pakker end tidligere, men inden for dette 

segment har postvæsenet mange konkurrenter, der er mange private aktører 

på markedet.  

Postekspeditionen på havnen 

 

Postterminal og venteværelse 1981 på Hou Færgehavn – og ved kajen ligger postbåden. 

Den 26.september 1981 flyttede postkontoret ind i et nybygget hus på 

færgehavnen, som var indrettet til flere funktioner: Posthus, billetkontor og 

ventesal. Men den 2. marts 1992 blev dette postkontor i takt med det faldende 

antal forsendelser med P&T og indførelsen af IT til sidst nedlagt.  

Postekspeditionen i Hou blev helt præcist oprettet den 19.juni 1884 i 

Stationsbygningen (da banen Odder-Hou blev indviet) og postekspeditionen 

var og er stadig underlagt postekspeditionen i Odder. 

Den første postinspektør i Hou var Martin Nielsen fra 1.11.1913 – 1.7.1930  



Herefter kom K.C. Mikkelsen 1.7.1930 – 30.11.1954 

Herefter kom Th. Warnich Jensen 1.12.1954 – 30.11.1962 
Herefter kom C. Nielsen fra 1.12.1962 – 31.5.1968 

Herefter kom Anna Bahnsen 1.6.1968 – 2.1.1981  
Og sidst kom Karen Margrethe Kragh 2.1.1981 - 26.9.1981 

 

Postkontoret på havnen blev passet fra 1981-1992 af: 

Karen Margrethe Kragh, Svend Hjortshøj, Lars fra Odder posthus og Dorit 

Sørensen. Dorit Sørensen fulgte med til Søndergade 17 og ses her på fotoet 

nedenfor. 

 

Dorit Sørensen 1992 

Postekspedition blev klaret fra 2. marts 1992 fra Købmand Jørn Riis Pedersens 

butik på Søndergade 17 i Hou, men den 10.10. 2010 kl. 10.10. flyttede 

postekspeditionen med ned i den nye DagliBrugs på Søndergade 3 – og hvor 

den stadig er. 



 

Søndergade 17 – her ses den røde postkasse og postvæsenets logo 

Mange postbude har haft deres daglige postrute i Hou og opland. Her kan 

nævnes: Martin Jensen, Leif Skov, Carlo skomager Rasmussen, Svend 

Hjortshøj. Frans Jensen, Finn Sørensen og Annelise Roed. 

       

       Martin Jensen, Grønnevej 10                Carlo ”skomager” Rasmussen, Vesterg. 17 



 

Signe og Svend Hjortshøj 1977 – Svend i sin Postuniform 

 

Engang havde postbuddet en stor social betydning 

I et gammelt skøde fra den 27. januar 1885 kan man læse, at tømrer Rasmus 

Sørensen den 14. maj 1884 købte en byggeplads af Emil Von Holstein Rathlou 

på 500 kvadrat alen til kr. 125,- i Hou. Byggepladsen er matrikel 22k, som er 

Vestergade 5. Rasmus Sørensen byggede huset til sin familie og huset ligger 

der endnu. Han var far til søstrene Ane og Marie Sørensen, som boede i huset 

indtil de kom på Hou Alderdomshjem i 1985. Marie Sørensen var kendt vidt 

omkring for sin kogekunst. 

Iflg. Rasmus Sørensens skudsmålsbog flyttede han til Hou den 3. august 1884. 

I 1921 stod der i Odder Dagblad, at Rasmus Sørensen havde været landpost i 

Fensten og Søby i godt 25 år. Det vil sige fra ca. 1895 til 1921. I avisen stod 

der følgende: 



 

 

”Landpost Rasmus Sørensen, Hou har for en tid siden på grund af sygdom 

måttet søge sin afsked fra Postvæsenet, i hvis tjeneste han har stået i godt 25 

år. I den anledning havde beboerne fra hans tidligere omdelingskreds i går 

indbudt Rasmus Sørensen og hustru til et festligt kaffebord på Hotel Hou. 

Jubilaren overraktes her en lænestol, sølvpokal og en indgraveret mindeplade 

fra beboerne fra Fensten og Søby. Ved bordet talte Gdr. R. Andersen, Søby og 

lærer Grove, Fensten begge mindede om Rasmus Sørensens store 

tjenestevillighed og interesse for sit arbejde, samt ønskede ham og hans 

hustru en god og lykkelig alderdom efter en lang og trofast arbejdsdag. 

Rasmus Sørensen takkede bevæget for gaverne, som det i de kommende dage 

ville være ham kært at se på, og fandt desuden anledning til at sige en særlig 

tak for den velvilje, der var blevet vist ham under hans virksomhed”.  

 

Disse oplysninger/arkivalier om Rasmus Sørensen har arkivet modtaget fra en 

efterkommer af familien Edith Sørensen, Odder. 

Men denne historie vidner om den store betydning postbuddet havde i gamle 

dage. 



Postbuddet blev motoriseret 

 

Postbud Finn Sørensen ved sin postbil på Lærkevej i Hou i 1987 

Cyklen blev udskiftet med en bil. I 1987 kørte Finn Sørensen post i Hou, 

hvilket han gjorde frem til 2008, hvor han gik på pension. De sidste 20-30 år 

har postbuddet skulle løbe stærkere og stærkere for hvert år. I dag 2018 

omdeler postbuddet posten direkte fra bilen, der er dårligt tid til at holde stille 

imedens. Vi hjemmegående pensionister bliver meget forundret, når vi ser, at 

posten ikke engang har tid til at stå ud af bilen, men kører helt ind til 

postkassen ved hækken henholdsvis det ene øjeblik i højre side, for i næste 

øjeblik at køre til postkassen i venstre side af vejen, og mange gange bakker 

posten frem og tilbage, for at klare afleveringen af posten og reklamerne ud af 

bilvinduet og ind i postkassen. Som regel er der ingen hjemme, når postbuddet 

kommer susende forbi i dag, alle er på arbejde, og sådan har det været i 

mange år, derfor har postbuddet selvfølgelig heller ikke den store sociale 

betydning, som det havde engang. Der bliver ikke mere udvekslet nyheder 

eller drukket en kop kaffe med postbuddet. 



I 2009 blev det danske postvæsen i de rød og gule farver til PostNord og 

firmafarven skiftede til blåt.  

 

 

 

Postkassen uden for Søndergade 17 i 2000 

 

Den røde postkasse findes stadigvæk – heldigvis. 
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