
Landpostens lange vej 

gennem Vejrum sogn 

 

Niels Kjærgaard hed han, landposten som i de første mange år af 1900 tallet stred sig 

til fods fra Struer og gennem en stor del af Vejrum sogn og tilbage igen, mindst 25 

kilometer hver dag, seks dage om ugen til en ugeløn på 12 kroner.  

Niels Kjærgaard er også navnet på landpostens sønnesøn. Han er tandlæge i Lemvig 

og har udfyldt et hul i vores viden om Vejrum sogns historie. Han er nemlig i 

besiddelse af farfaderens håndskrevne postomdelingsbog, så vi ikke alene kan følge 

landpostens rute gennem sognet, men også kan se, hvilke aviser, ugeblade og 

tidsskrifter, de enkelte husstande abonnerede på. 

.   

Landpostbud Niels Kjærgaard  

Listen tæller i alt 87 husstande, dels i Vester Gimsing og den centrale del af Vejrum 

sogn. Kjærgaards rute var mod syd afgrænset ved Kronborgdige/Søjbjerg, mod øst af 

landevejen og mod vest af Ølby sogn. Den sydligste del af Vejrum sogn blev betjent 

sammen med Sir af Holstebro Postdistrikt, mens landpostkolleger fra Struer gik øst for 

landevejen og i Ølby. 



Struer Dagblad havde dengang 29 abonnenter på Kjærgaards rute, og de skulle have 

post hver dag. Andre skulle have Ugens Nyheder, Illustreret Familie Journal og andre 

ugeblade, og på månedsbasis var der udgivelser som Den Indre Missions Tidende, De 

Tusind Hjem, Børnebladet, Agrarbladet, Landbovennen og - ikke at forglemme – 

Nordisk Mønstertidende til fingersnilde kvinder. 

Dertil kom så de mange husstande, der fik brev en gang imellem fra dele af familien, 

der boede i andre egne af landet, sønner og døtre, der var på højskole og længtes 

hjem. Deres adresser er ikke nævnt i Niels Kjærgaards omdelingsbog, men har jo 

været med til at gøre turen lidt længere. 

 

Et par af siderne i Kjærgaards postomdelingsbog anno 1909. Bemærk mejeribestyrer 

Koustrups mange aviser på Hammer mejeri nederst til højre. Han flyttede er par år senere til 

Struer, hvor han blev en markant byrådspolitiker og erhvervsmand.  

Og helt galt var det naturligvis hen under jul. Så måtte landposten både have pakker 

og julekort med rundt. En kop kaffe og en cigar har han sikkert også fået flere steder, 

man også i Vejrum og Vester Gimsing var der tradition for, at landmændene stillede 

med hest og vogn, når juleposten skulle ud. 



Trods det har Niels Kjærgaards efterkommere kunnet fortælle, at når han endelig kom 

hjem efter juleomdelingen, havde han bestemt ikke lyst til at danse om juletræet, 

men gik som regel på hovedet i seng.  

 

 

Sådan så de faste postomdelinger ud på det nuværende Søjbjergvej. 

 

Nu var det da heller ikke nogen helt ung mand, der bar posten rundt i Vejrum fra 

1907 til 1932. Niels Kjærgaard var nemlig født i 1867 og altså 40 år, da han begyndte 

og 65, da han sluttede. Ved den lejlighed blev der samlet ind blandt beboerne på 

ruten, så Kjærgaard fik sig et bornholmerur, der fortsat går hjemme hos et af hans 

oldebørn og minder om mange og lange gåture i Vejrum sogn. 

Niels Kjærgaard nåede nemlig aldrig at blive cyklende landpost. Det var først i den 

allersidste del af 1930’erne, Post- og Telegrafvæsenet købte cykler til landpostbudene, 

så han nåede at høre om det, inden han døde i 1943. 

                                                      



 

                                            Postrute slut          Postrute start (Gul linje) 

 

Kort over landpostens rute gennem Vejrum sogn(markeret med rødt) i 1909. Bemærk især, at 

det dengang var muligt at gå fra Dalgaard i Lundbygade til Kvistgaard, videre til købmand, 

mejeri og Hammer Mølle og tilbage over en bro over bækken til Dalgaard. Man kunne også gå 

via Nederdal til Dalagervej, til Kronborgdige og tilbage igen til Søjbjerg. Resten af turen 

tilbage mod Vester Gimsing gik ad markveje, som næppe eksisterer i dag.   

 

 

 



 

Kilder: 

Tandlæge Niels Kjærgaard, Lemvig. 

Fhv. postmester Sv. Aa. Knudsen, Struer. 

Det Danske Post- og Telegrafvæsen, bind IV, 1933. 

Statens Arkiver, Folketællingen i Vejrum 1911, sammenholdt med Niels Kjærgaards 

postomdelingsbog. 

 

Hvis du ønsker at se hele landpostens faste rute anno 1909, kan du klikke her. 

 

 

 

http://vejrum.infoland.dk/wp-content/uploads/Hele-landpostens-rute.pdf

