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Igennem �den har der været post-

huse / postekspedi�oner i BOLBRO, 

her lidt historie om disse posthuse.  

 

Bolbro er �dligere en lille lokalitet, 

som ligger vest for Odense og har 

igennem �den optrådt med for-

skellige stednavne fra BULBRO i 

1471 �l BOLBRO omkring 1825, 

som det kan ses på originalkort fra 

Matrikelarkivet over Sct. Knuds 

Landsogn fra 1825. 

 

Bolbro var på daværende �dspunkt 

en samling gårde 8 stk., hvoraf de 6 

udbrændte ved storbranden i 

1849. På de/e �dspunkt var der ca. 

70 beboere i Bolbro. I 1901 blev 

Bolbro indlemmet i Odense Kom-

mune sammen med Hunderup, og 

på de/e �dspunkt boede der ca. 

350 personer herude.  

 

Ved sammenlægningen med Oden-

se var der fire veje i Bolbro, Mid-

delfart Landevej, Bolbro Engvej 

( nu Møllemarksvej) , Kancellivej og 

Rismarksvej. Da industrisamfundet 

udviklede sig, fik Bolbro vokse-

værk, industrier som Sukkerkogeri-

et og Sydfyenske Jernbaner place-

rede sig imellem Odense og Bolbro. 

Senere kom Bolbro Børnehjem og 

Bolbro Skole. Nu var den lille for-

stad �l Odense på vej.  

 

Nye huse blev bygget (træhusene), 

og boligforeninger byggede ligele-

des nyt, og i 1935 var der nu ca. 

3000 indbyggere i Bolbro. Behovet 

for at sende post var s�gende, og 

den 1.2.1935 blev Bolbro Pos�nd-

levering uden omdeling opre/et på 

adressen Middelfart Landevej 98 

(1). Her i disse lokaler var der indle-

vering af post frem �l 1939, hvor  
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man fly/er �l nye lokaler i nyt leje-

mål på Middelfart Landevej 94 (2). 

Ind�l 1943 blev man her i disse lo-

kaler, hvore?er der blev fly/et igen 

�l Middelfart Landevej 119B (3). 

Her bliver man �l 1946, hvor der 

fly/es hen �l nye lejede lokaler på 

adressen Bolbrogade 3 (4), hvor 

man bliver et par år ind�l 1948, 

hvor indleveringskontoret nu 

fly/er �l Lundsgårdsvej 35 (5), hvor 

man bliver ind�l 1951. 

Den 16.4.1951 bliver status ændret 

�l postekspedi�on, som bestyres af 

postpersonalet. Kontoret fly/er �l 

Middelfart Landevej 86 ved Hauges 

Plads (6), som bliver selvstændig 

postomdeling, og der indføres nye 

stempler. Den 15.9.1962 ændres 

Bolbro postekspedi�on �l Odense 

V. Nye stempler bliver hermed 

nødvendige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postomdelingen fortsæ/er fra 

Hauges Plads frem �l 1988, hvor 

postomdelingen nedlægges den 

23.4.1988 og fly/es �l centerom-

delingen i Tarup. I 1988 ændres 

navnet på kontoret igen �l Postek-

spedi�on Bolbro. I 1995 fly/er man 

�l nye lejemål på Middelfartvej 115 

(7) i samarbejde med BG-banken, 

hvor der bliver fælles kontor i 

banklokalet.  

 

Da BG-bank og Danske Bank fusio-

nerer i begyndelsen af 2002, lukker 

BG afdelingen, og postkontoret bli-

ver på adressen frem �l 2004, hvor 

Bolbro Postekspedi�on lukker den 

15. oktober 2004. Hermed slu/er 

en æra for Bolbro. 

 

Her vises lidt omkring pos�ndleve-

ringskontorerne i Bolbro. 
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 BOLBROs Pos�ndleveringskontors placering på et kort fra ca. 1933 med hus.nr. 

og gader indtegnet. Pos�ndleveringsstederne er vist med gadenavne og nr. 

samt rækkefølge i kvarteret. (1) o.s.v. 
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 BOLBROs første Pos�ndleveringskontor i bygningen Middelfart Landevej nr. 
98, fra 1.2.1935 �l 1939. Hos Skomager S. Behrendsen. Kort fra omkring 1917.  

Huset er bygget i 1915. Tegnet af arkitekt M. J. Katborg. 
Herunder adressekort sendt fra Bolbros første posthus den 21.12.1936. 

MIDDELFART LANDEVEJ 98. ( 1 )1935 –1939 
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Bolbro Postekspedi�on lå som 
skrevet her på adressen  fra 
1943, hvor man indre/ede sig 
i  et par lokaler  i stueetagen. 
Lokalerne bliver igen for små, 
og ejeren  ansøger derfor i i 
november 1945  Bygnings-
kommissionen i Odense om 
�lladelse �l om-og �lbygning 
for en udvidelse af Postekspe-
di�onen samt indretning af 
bu�k m.v.. Se nedenfor teg-
ninger samt ansøgning �l Byg-
ningsinspektøren i Odense af 
17.november 1945 samt teg-
ninger af 29.11.1940.  

MIDDELFART LANDEVEJ 119 B. ( 3 )1943—1946 

Her ses Middelfart Landevej med nr. 119 B som det 
hvide hus i højre side af vejen. 
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 Kopi af ansøgningen �l Bygningsinspektøren i Odense af 17. november 1945  
samt tegninger vedr. ombygning af Middelfart Landevej 119 B, for udviddelse af 

Postekspedi�onen. 
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BOLBROGADE 3 ( 4 ) 1946—1948. 

Brevklip– anbefalet brev fra Bolbro �l København den 7. januar 1947. Porto 50 øre.. 
Brevet er annulleret på pos�ndleverings stedet Bolbrogade 3 med BOLOBRO UDS stem-

pel . Landsporto i perioden 20 øre + anbefalingsgebyr 30 øre I alt 50 øre som påsat. 
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Bolbro Postekspedi�on lå som 
skrevet et �dspunkt på Lunds-
gårdsvej 35 i en periode fra 1948 �l 
1951. Ekspedi�onen som ellers lå i 
Bolbrogade skulle fly/e, og da man 
ikke umiddelbart kunne finde nye 
egnede lokaler, forespurgte man 
daværende ejer af Lundsgårdsvej 
35 Kaj Larsen, om deres garage 

kunne lejes og indre/es som po-
steekspedi�on.  
Hr. og fru Larsen var med på hen-
vendelsen. Forespurgte Odense 
Kommune samt KrediGoreningen 
af Grundejere i Fyens S�? om de 
ville respektere frem�dig brug af 
garage �l postekspedi�on.  

LUNDSGÅRDSVEJ 35. ( 5 ) 1948—1951 

Lundsgårdsvej 35 
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Her ses kopi af ansøgning �l Oden-
se Kommunes Bygningsinspektorat 
den 15.4.1948 om at indre/e et 
midler�digt indleveringskontor for 
postvæsenet på adressen Lunds-
gårdsvej 35 matr. Nr. 8 id værende 
garagebygning.  
 

Den 7. september startede hånd-
værkere med at mure portåbning 
�l og etablere dør, vindue og skor-
sten samt nye gulve, således at 
kontoret kunne tages i brug hur-
�gst muligt.  
 

Fru Larsen kom omgående på kur-
sus i brugen af de forskellige stem-
pler samt andre gøremål, som der 
nu var på et indleveringskontor, da 
hun skulle stå for den daglige dri?.  
 

I starten blev det private spisebord 
i stuen brugt som kontor, ind�l 
ombygningen stod klar ca. 2 måne-
der e?er opstart. 
 

Spisebordet og de nye lokaler vir-
kede fra starten som et normalt 
indleveringskontor med pakker og 
breve ind og ud af huset.  
 

Der blev brevomdeling fra det lille 
kontor og 2 postbude Iversen & 
Kristensen blev ansat i starten, se-
nere kom der flere �l. Kontoret 
havde ekspedi�ons�d fra kl. 9-12 

og 14-17 på alle hverdage og om 
lørdagen fra 9-13. Der var 3 dagli-
ge ombæringer af post. Kontoret 
lukkede i 1951 da nye lokaler på 
Hauges Plads kunne taget i brug i 
Arbejdernes Boligforenings nybyg-
gede ejendom. 

Her kopi af  ansøgning vedr.  
postekspedi�on i garagen på  

Lundsgårdsvej 35  
Til Odense Kommune. 
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Her kopi af tegning �l Odense Kommune vedr. postekspedi�on i garagen på 
Lundsgårdsvej 35. 
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Her ses kopi af �nglyst deklara�on, 
hvor der for et �dsrum på 5 år reg-
net fra 12.juni 1948 gives �lladelse 
�l at indre/e et midler�digt indle-
veringskontor for postvæsenet på 
adressen Lundsgårdsvej 35 matr. 
Nr. 8 id værende garagebygning.  
 

Der blev brevomdeling fra det lille 
kontor, og 2 postbude Iversen & 
Kristensen blev ansat i starten, se-
nere kom der flere �l. Kontoret 
havde ekspedi�ons�d fra kl. 9-12 
og 14-17 på alle hverdage og om 
lørdagen fra 9-13. Der var 3 daglige 
ombæringer af post. Kontoret luk-

kede i 1951, da nye lokaler på Hau-
ges Plads kunne tages i brug i Ar-
bejdernes Boligforenings nybygge-
de ejendom. 

Her kopi af  Bygningsinspektøren  
anbefaling �l  

Bygningskommissionen i Odense. 
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Her kopi af brev ekspederet fra 
kontoret på Lundsgårdsvej den 
22.9.1948, et anbefalet landspor-
tobrev afsendt fra Bolbro den 
22.9.1948 �l Nakskov.  

Porto 50  øre. 
Brevet er annulleret med Bolbro 
Uds. (Første stempel ved Bolbro fra 
27.3.1937 – 31.3.1952) sidestem-
plet med Odense Brotype. 

Landsporto i perioden for 1.7.1946 – 31.5.1952 ,=50 g. = 20 øre +  
Anbefalingsgebyr i perioden 1.7.1940 – 30.4.1951 = 30øre.  

Samlet porto = 50 øre. 
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Bolbro Postekspedi�on lå som 
skrevet her på adressen (Hauges 
Plads) fra 16.4.1951, hvor man 
indre/ede sig i de nybyggede huse 
som Arbejdernes Boligforening 
opførte her i 1951 i nogle lokaler i 
hjørnet af bebyggelsen i stueeta-
gen og frem �l 1995.  
 
 
 
 
 

 

Status for kontoret ændres �l post-
ekspedi�on som blev bestyret af 
postpersonalet, og der indføres 
nye stempler fra den 29.05.1951.  
 

MIDDELFART LANDEVEJ / HAUGES PLADS. ( 6)  
1951 - 1995 

Her kopi af  TEGNINGERNE OF Arbejder-
nes Boligforenings nyopførte boliger / 

forretninger på det sydlige  
Hauges Plads. 

Fra 29.5.1946 e?er folke�ngsmand og 
byrådsmedlem C.N. Hauge  

(13.9.1870—25.12.1940 

 

  
  BOLBRO  

POSTEKSPEDITON 
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Brevet er annulleret med BOLBRO  *** 
1 (BRO IId  29.5.1951—28.08.1962). 

Bolbro Postekspedi�on ændrer sit 
navn den 15.9.1962 �l Odense V og 
nye stempler indføres derfor. Post-
omdelingen fortsæ/er herfra Hau-
ges Plads frem �l 1988, hvor omde-
lingen nedlægges den 23.4.1988 og 
fly/es �l centeromdelingen i Ta-
rup. 

Her vist på et anbefalet brev sendt fra Bolbro �l Hellerup den 3.9.1958. Brevet er 
omadresseret og sendt Post Restante ( = skal aMentes på posthuset ) �l Brædstrup 
ved Århus.  
Porto i perioden 1.4.1957—14.3.1965 = 30 øre + Anbefalingsgebyr i samme periode 
for landsportobreve = 50 øre. Samlet porto = 80 øre.  

Afregningsklip fra Odense V, (Bolbro Postek-
spedi�on) den 29.11.1974 og afstemplet med 

det første ODENSE V *** 2,  
Brotype stempel BRO IId. 
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Bolbro Postekspedi�on fly/ede 
fra Middelfartvej 86 (Hauges 
Plads) i 1995, hvor man indre/ede 
sig i eks. banklokale sammen med  
(BG) Bikuben, som banken nu hed. 
Her blev man ind�l Bolbro Postek-
spedi�on lukkede den 15. oktober 

2004, e?er at BG og Danske Bank 

fusionerede i begyndelsen af 

2002. 

Her et par tegninger af byggeriet 

fra 1972, hvor Sparekassen Fyn 

etablerede og byggede disse loka-

ler på grunden sammen med Bol-

bro Apotek. 

MIDDELFARTVEJ 115 ( 7) 1995 - 15.10.2004 

 

Manillaseddel vedr.  

FORBRÆNDINGSMATERIALE fra 

Bolbro Posthus �l  

Odense Postkontor. 

Afsendt den 19.marts 1988 og 

stemplet med  

ODENSE V / *** 3, 
BRO IId. 

          BOLBRO Apotek      BIKUBEN / Bolbro Postekspedition 


