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Landpostbudenes forening i 90 år
Af Harald Jessen

Bogstaverne L.C.F., som står for Landpostbude
nes Centralforening, eksisterer ikke mere på 
grund af sammenslutning med P.P.F. (Provinsens 
Postforening), og da en epoke i historien der
med er slut, er det vel helt naturligt at samle trå
dene om de personer, der har præget Kolding- 
området inden for landpostbudenes organisato
riske virksomhed. Dog skal det straks siges, at 
netop landpostbudene ikke er typiske organisati
onsmennesker, men blot almindelige menne
sker, der har været så heldige at få et arbejde, 
hvor de er i nær kontakt med naturen og med 
mennesker i alle samfundslag. I det daglige 
arbejde får de et indgående kendskab til menne
sker, - og så selvfølgelig til menneskets bedste 
ven, hunden.

Postvæsenet som sådan startede i 1624, men 
de første landpostbude blev fastansat i 1860. Det 
var landpostbudene fra Egtved, der den 2. 
december 1902 indbød kolleger fra omegnen til 
et møde i Egtved, hvor Landpostbudenes Cen
tralforening og dens berettigelse var på dagsor
denen. Efter en livlig debat måtte man dog 
udsætte sagen. Det var tydeligt, at man dengang 
ikke turde organisere sig af frygt for at miste 
arbejdet. Rent politisk har landpostbudet vel 
også altid stået i et modsætningsforhold mellem 
på den ene side forbundet med påvirkning i 
arbejderbevægelsens ånd og på den anden side 
påvirkningen fra sin omgang med og diskussio
ner med landmændene på den daglige rute.

I februar 1903 blev der indkaldt til endnu et 
møde i Viuf, og her blev Koldingkredsen stiftet 
med Chr. Hesselballe som formand og Chr. 
Geertsen som kasserer. På første side i den gam
le protokol står der med sirlig skrift:
Foreningens formål er ved fælles arbejde, besindigt og 
hensynsfuldt at virke for, at landpostbudene i enhver 
henseende kan blive ligestillede med andre af statens 
lavtlønnede funktionærer. I april 1903 var der så 
møde i Kolding. Her var alle landpostbude fra 
Kolding, Lunderskov og Vamdrup postkontorer 
indbudt, men der var ikke ret stort fremmøde og 
kraftige protester mod centralforeningen. Alli
gevel lykkedes det at tegne enkelte nye medlem
mer. I 1904 var der så indkaldt til møde i Egtved, 
nu var stemningen blevet lidt bedre, og ved et 
møde i Lunderskov i 1905 var modstanden ved at 
være brudt. På landsplan var man efterhånden 
kommet op på 1200 medlemmer, og i Kolding
kredsen begyndte man at arrangere udflugter 
for medlemmerne.

I 1908 dannedes »Postfunktionærernes Fælles
organisation«, som fra 1914 kom til at hedde 
»Dansk Postforbund« - men her var landpostbu
de og overpakmestre ikke med.

N. Nielsen fra Vonsild blev valgt som ny for
mand i 1909. Han afløstes i 1928 af J. Skovholm 
fra Egtved og denne i 1931 af Carl Skov fra Kol
ding.

Den første gamle blå uniform var solid, og den 
gik landpostbudet i, selv til juletræsfest i forsam
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lingshuset. Men dengang skulle der også spares, 
og efterhånden var kvaliteten blevet så ringe, at 
daværende overpostinspektør Jac. Andersen i 
1933 udtalte, at han syntes, landpostbudene så så 
rædsomme ud, at han søgte om en bevilling på 
30.000 kr. for at bedre tøjkvaliteten. Ekstrabude- 
ne måtte nøjes med et armbind, forsynet med et 
etatsmærke, indtil man fik råd til at tildele dem 
en uniformshue. Samtidig kunne man læse om 
en forbedring af formandens løn på 25 % nem
lig fra 20 kr. til 25 kr. årlig!

I 1921 var der 4019 landpostbude på lands
plan, i 1927 kun 3124, og i 1927 kom der et 
lovforslag om sammenlægning af Post- og Tele
grafvæsenet, så i 1929 var man nede på 2856 
medlemmer. Dette skete på trods af større post
mængde, for man ønskede at spare ved at lave 
større ruter (den ide er altså gammel, men bru
ges stadig), men det var også, fordi det var billi
gere at lave nogle små ruter, der blev besat af 
ekstrabude, de såkaldte daglejerruter.

I 1930 var 59 % af landpostbudene endnu på 
gåben, vel nok fordi ledelsen anså det for en stor 
fordel at bruge cykel, så stor en fordel, at man 
hellere ville gå, men ved en ny lov i 1931 blev reg
lerne ændret, således at det blev en fordel at bru
ge cykel, og i 1940 var 75 % cyklende. Baggrun
den var nok også, at der i 1936 blev nedsat et 
udvalg som skulle vurdere landpostbudenes 
nøjagtige tidsforbrug i de 311 arbejdsdage, man 
havde om året. Resultatet var 7 min. pr. km. om 
sommeren og 9 min. pr. km. i de 5 vintermåne
der. Hertil kom 3 /4  min. pr. husstand. For gåen
de var der 15 min. pr. km. og 3 /4  min. pr. hus
stand.

Et nyt problem opstod under krigen og de 
første år derefter, idet man ikke kunne skaffe

Harald Jessen i Sjølund 1948.

reservedele såsom dæk og kæder til cyklen. 
Landpostbudet skulle jo selv holde sin cykel mod 
en årlig cykelgodtgørelse. På det tidspunkt var 
jeg selv så heldig at have et sommerhusområde 
på min rute, hvor der boede en grossist i cykelre
servedele.

Landpostbudene har altid været et forsigtigt 
folkefærd, det kan man også se på den forsigtige 
måde, som formanden omtalte de urolige tider 
på. Under krigen skete der alligevel store frem
skridt, idet landpostbudene i 1944 fik tilkendt 
frihed på samtlige folkekirkens helligdage, som
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der står »i lighed med andre samfundsborgere«, 
dog med den passus, at evt. tjeneste blev erstattet 
med anden frihed, altså afspadsering.

I 1948 blev foreningens formand »rød« - det 
vil sige, at han fik en postbudstilling inde i byen, 
og som ny formand valgtes O. E. Jacobsen, Von
sild, der må betegnes som en af veteranerne i 
L.C.F.s Koldingområde. I 1950 oprettede han en 
fanefond, og fanen blev indviet ved 50 års jubi
læet på Rutebilcafeen i Kolding. Dette sted var i 
mange år rammen om foreningens arrangemen
ter.

Jeg havde på det tidspunkt selv en ren landru
te, og selv om sådan en rute tog længere tid, så 
var det jo lykken, når husmandskonen spurgte, 
om man ikke lige kunne gå ud i stalden og hen
te Niels, for så ville hun lave en kop kaffe. Men 
man skal jo også holde tiden. Jeg fik på puklen 
en gang je g  stod og talte med to bønder - to som 
jeg forøvrigt ofte hjalp i høsten for at komme 
med til høstgildet. Men da vi stod der, kom Marie 
ud og bød på kaffe. Jeg spurgte, om det ikke måt
te vente til dagen efter, idet jeg lige havde fået to 
steder. Da Marie var gået, sagde den ene til mig: 
»Din torsk, nu får vi heller ingen kaffe«.

Knallerter og motorcykler begyndte at vinde 
indpas i 1950, men motoriseringen tog først fart 
i 1960 - og med den må man nok indrømme, at 
noget af idyllen gik fløjten.

Utallige er de gode beretninger, der er skrevet 
om landpostens mange gøremål og pudsige 
oplevelser. Det var jo en person, man kunne 
betro alt, han havde jo sit tavshedsløfte og hel
digvis for det, for var der noget, man skulle passe 
på med, så var det økonomisk sladder.

Jeg kom selv engang ind på den stedlige kro, 
der var lige kommet 3 turistbusser uanmeldt, og

kromutter klagede sin nød til mig. Jeg smed reso
lut min taske om bag disken, tog en bestillings
blok på en bakke og sørgede for, at det værste 
pres var ovre i løbet af 10 min. Gæsterne syntes, 
det var skægt og var nok lidt benovede. De kun
ne jo ikke vide, at jeg ofte hjalp på kroen i min 
fritid.

En ting, som jeg havde »arvet« fra min for
gænger, var, at jeg skulle klippe en gammel 
ungkarl, som havde en købmandsforretning, 
eller rettere en høkerbutik. Klipningen foregik 
foran disken, så hvis der kom kunder, måtte de 
selv finde deres havregryn bag disken. En anden 
gammel guttermand skulle jeg klippe tånegle på, 
og som løn skulle vi have en hjemmelavet stegt 
sild med et blødkogt æg og en snaps. Det kunne 
jo ske, at man glemte, at man ved ansættelsen fik 
at vide, at man hverken måtte ryge, drikke eller 
fløjte under tjenesten. Vi var faktisk så gode ven
ner, at jeg skulle sidde nattevagt hos ham, da han 
lå på sit dødsleje, og i sit testamente havde han 

Landpostbud som tjener, 1951.
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da også skrevet, at jeg skulle have et sølvkrus med 
indskriften »Erindring og tak« efterfulgt af nav
net.

Postalt var halvtresserne ellers en ret rolig 
periode, uniformerne blev jo stadig drøftet, og 
landpostbudene var utilfredse med, at man til jul 
skulle sælge et særligt julehæfte, hvis overskud 
gik til P. & T.’s feriehuse. Man ville hellere have 
en kontingentforhøjelse end at gå »ud og tigge«, 
og dette rettede forbundet sig så efter.

I 1960 var der 4 motoriserede landpostruter, 
medens der i 1970 var 1767 ruter samt en del 
knallertruter, som forøvrigt var L.C.F.s smertens
barn. Også på den tid diskuterede man proble
met »bidske hunde«, og i 1976 diskuteredes, om 
vi skulle have røde uniformer ligesom P.P.F., en 
ordning som jo blev vedtaget.

I 1975 fik man en ny omdelingsform for den 
bymæssige del af ruten, man gik over til at udreg
ne arbejdstiden i centiminutter. Denne udreg
ningsform blev livligt debatteret både på ledel
sesside og på medarbejderside. Det var jo en 
slags akkordarbejde, og her blev nok lagt mest 
mærke til de unge mennesker, der skulle hurtigt 
hjem for om muligt at klare et andet job ved 
siden af. Landpostbudet har jo aldrig fået den 
store løn, men som jeg altid har sagt: »Vi ved da, 
hvor lidt vi får, og så må man jo sætte sin leve
standard derefter«.

I 1977 faldt O. E. Jacobsen for aldersgrænsen, 
og Ib Rosendahl Nielsen, Kolding, blev valgt som 
formand, men da han gik hjem fra generalfor
samlingen, blev han syg og derfor frarådet dette 
arbejde. Jeg blev så formand. Da vi i 1978 fik ny 
struktur i L.C.F., så landet blev inddelt i færre 
men større kredse, og vi blev sammenlagt med 
Fredericia til 12. kreds, blev jeg også valgt som

Harald Jessen i 1971.

formand og var dermed også medlem af regions
bestyrelsen.

I den efterfølgende periode var de fleste pro
blemer nok tilknyttet det nye omdelingssystem, 
som gik under navnet »PO.75«, men der var også 
tid til selskabelige sammenkomster med damer, 
bl.a. i logebygningen i Bramdrupdam, der lå 
midt i den nu forholdsvis store kreds, der strakte 
sig fra Kolding over Fredericia, Børkop, Egtved, 
Lunderskov, Vamdrup, Sjølund og Hejis. På 
grund af strukturændringen måtte vi også have 
en ny fane, og den blev indviet ved vores gene-
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Harald Jessen i 1983.

ralforsamling på Kryb-i-ly Kro i 1979.
I 1980 trak jeg mig fra bestyrelsen ved den 

ordinære generalforsamling den 2. april, og min 
efterfølger blev H. P. Christensen, Fredericia. I 
denne periode var det nok spareplaner for al 
offentlig virksomhed, der gav de største proble
mer sammen med diskussioner om udbringning 
af det tiltagende antal adresseløse forsendelser.

L.C.F.s struktur blev igen ændret i 1986, og 12. 
kreds blev nedlagt. Derefter startede »Club Kol
ding« med Evald Schøtt, Ødis Bramdrup, som 
formand, og i denne periode blev der så igen 
lavet et nyt omdelingssystem, hvor man skulle 
arbejde sammen i grupper indenfor et bestemt 
område. Club Kolding fik imidlertid ikke lang 
levetid, idet L.C.F. blev sluttet sammen med 
P.P.F. medvirkning fra l.jan . 1993. Hermed slut
tede en epoke for et selvstændigt L.C.F. efter 90 
år.

Posten bliver stadig omdelt på landet, men nu 
er det i bil og med større ruter, så den gamle

stemning er nok på retur. Nostalgi og forbedre
de arbejdsvilkår kan jo ikke altid gå i spænd sam
men, men helt sikkert er det, at der har været 
mange sure dage for det gamle landpostbud, der 
måtte vandre over heden med sin stok.

I denne omtale af landpostbudet og hans 
organisation i Koldingområdet har jeg hele 
tiden omtalt landpostbudet som »ham«, og det 
er fordi langt de fleste landpostbude var mænd, 
nu er der heldigvis mange kvinder, der har over
taget dette job.

Jeg selv har altid gået i Koldingområdet med 
tjeneste i Sjølund, Taps og Bramdrupdam. Jeg er 
forlængst gået på pension og nyder tilværelsen 
fuldt ud med mange gøremål. Den tredie alder 
kan være dejlig, og hvad er så mere naturligt end 
at slutte med en vise fra »Landpostens viser og 
sange«, der udkom i 1911 på melodien til Jens 
Vejmand. Visen er skrevet af Chr. Madsen.

Hvem drager ud af Staden
i tidligt Morgengry?
og hvem er det der synger
med Lærken højt i Sky?
Det er saamænd Lars Landpost,
sin Gærning har han kær,
med Tasken fyldt med Breve,
med Bud til fjærn og nær.

Hvem kommer der paa Vejen
med Tasken paa sin Ryg?
Med Knapper blank i Frakken
og med en Gang saa tryg?
Det er saamænd Lars Landpost
som er velkommen Gæst
der bringer Bud til alle
om Sorrig og om Fest.
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Hvem træder ind i Gaarden 
med Smil om Kind og Mund? 
og hvem er det der viser 
sin Taske frem en Stund?
Det er saamænd Lars Landpost 
med Brev til »vores« Mor 
og ligestraks vi gætter 
det er fra store Bror.

Og der ved Gadekæret 
staar Smedens raske Svend 
og skuer i det fjerne 
en kendt kærkommen Ven 
Det er såmænd Lars Landpost 
jo, han har Brev idag 
fra Smedens »lille Lise« 
det er en afgjort Sag.

Derude bag ved Skoven 
der siddder »gamle Mor« 
og venter Brev fra Drengen 
der rejste bort i fjor.
Da træder ind ad døren 
Lars Post med Smil om Kind 
og dobbelt Glæde fylder 
den gamles Sjæl og Sind.

Hvem drager ind mod Staden 
naar Dagen den er endt? 
med tankerne paa Hjemmmet 
og sine kære vendt?
Det er såmænd Lars Landpost 
der paa sin trætte Fod 
nu haster imod Hjemmet 
og atter henter Mod.

Til fods til Lilballe.


