Postgaard og Posthuse
i Slagelse gennem Tiderne.
Af P. Arnsko>;.
Postvæsenet i Danmark er meget gammelt.
Allerede under Christian den 2den blev der gjort
Forsøg med Løbere, og der blev beskikket 2 eller
3 saadanne til at løbe imellem Købstæderne; de fik
2 Skilling for hver Mil, de løb med et Brev.
1563 den 20de Maj ses at være udsendt et
Kongebrev til forskellige Steder, deriblandt Antvor
skov, om at de skulde holde „Postklippere“ (Heste),
som skulde fremføre kgl. Majestæts Postbud og
Breve, og i Antvorskovs Lehnsregnskaber i det
16de og 17de Aarhundrede findes stadig nævnt
Postvognen, Postvognshestene, Postvognsdrengen og
Stalden til Posthestene. Dette Postvæsen havde dog
ikke noget med Slagelse at bestille, idet det kun
besørgede Kongens og Statens Post. 1567 24. Februar
faar Prioren paa Antvorskov ligeledes Brev om at
skulle holde „Postklippere“.
Men selv om man nu ikke havde nogen Rettig
hed til at faa sine Breve sendt med Posten fra
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Antvorskov, saa har man jo altid haft megen For
bindelse med Klostret og det senere Slot, idet
Slagelse Bys Indvaanere solgte Varer til og Haandværkerne arbejdede for Antvorskov, og derfor har
man vel nok i al Hemmelighed faaet sendt sine
Breve med,* og iøvrigt skrev man jo i de Tider ikke
saa meget som nu; man sendte ogsaa sine Breve
med Bogforhandlere og lignende omrejsende Hand
lende. Herremændene og store Handlende holdt deres
egne Bude. Forøvrigt fremsendtes der stadig Konge
breve om at holde „Postklippere“ og „Enspændere“
til at fremføre Kongens Post, og de skulde ride Dag
og Nat uden Ophold.
Imidlertid har dette jo ikke kunnet tilfredsstille
Befolkningen, at Kongen kunde faa sine Breve for
sendte, om man end ved Lejlighed kunde slippe til
at faa sine egne Breve smuglet med.
Men den 24. December 1624 udkom en Forord
ning om et virkelig ordnet Postvæsen over det meste
af Landet, specielt en Rute København—Hamborg.
Denne Post passerede Slagelse. Købstæderne og
Bønderne skulde befordre Budene, disse skulde ride
Dag og Nat. Postmestrene skulde tilligemed Værterne
føre Bog over Brevene og i Skriveløn have 1 Skilling
for Arket. I Budeløn for et halvt Ark gaves 4 Skil
ling, for 1 Ark 6 Skilling og for 2 Ark 8 Skilling.
Postmestrene skulde hænge en Tavle ud med
Fortegnelse over de ankomne Breve, saa enhver
kunde se, om der fandtes noget Brev til ham.
Vognmændene fik senere Akkord paa at besørge
Budene.
1626 fik Købstæderne Ordre til at hjælpe til at
underholde Budene, hvad de imidlertid ikke var
meget villige til. Slagelse skulde i dette Aar betale
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12 Kurantdaler. I Slagelse fandtes paa dette Tids
punkt ingen Postmester, men Borgmesteren ogRaadet
udpegede en Mand, som skulde modtage Bud og
Breve; de nød derfor en Trediedel af Portoen og
var fritaget for borgerlig Skat og Tynge, saafremt
de ikke drev anden borgerlig Næring; denne Mand
kaldtes saa Postforvalter ; hvem denne Mand her i
Slagelse har været, vides ikke.
Mellem København og Hamborg rejste et Bud
i hver Retning en Gang ugentlig, og Turen maatte
vare i 8 Dage. Slagelse har altsaa kunnet afsende
Breve en Gang om Ugen i hver af disse Retninger.
Saaledes gik Tingene indtil Aaret 1653, da Pont
Klingenberg af Kongen faar Lov til at oprette et
rigtigt Postvæsen, og 16. Juli samme Aar blev han
udnævnt til Generalpostmester for 30 Aar, og skulde
han afgaa ved Døden forinden, kunde hans Arvinger
overtage Bestillingen.
Klingenberg skulde være pligtig til at holde
gode Heste ved alle Posthuse, hvormed Rejsende
kunde blive befordrede. For Benyttelsen af en Hest
betaltes en lybsk Skilling pr. Mil og lige saa meget
for en Hest til Postillonen, som altid skulde med
følge. Man ser heraf, at de fleste Rejser foretoges
til Hest.
Den Person, der fremførte den ridende Post,
kaldtes Postillon, og Postbude kaldtes de, som be
tjente den agende Brevpost og „Messagererne“ (Post
vognene). Hovedruten København—Hamborg var for
Brevpostens Vedkommende altid ridende.
Paa denne Tid har der endnu næppe været nogen
Postmester i Slagelse, men der har været antaget
en Vært som Postholder, hvor Breve kunde mod
tages og udleveres, og hvor Bude og Postilloner
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samt de Rejsende kunde tage ind og nyde Forplej
ning. Af rigtige Værtshuse har der, saavidt jeg har
kunnet faa oplyst, næppe været ret mange og af
Bekvemmeligheder endnu færre. Derimod var der
nu ridende Bud to Gange ugentlig, og Rejsen maatte
vare 3 Dage; fra København hver Onsdag og Søndag
Formiddag Kl. 10:‘/., og Ankomst til Hamborg Onsdag
og Lørdag. Budene skulde have friske Heste for
hver 2 Mil.
Fra Slagelse til Kallundborg gik et Bibud en
Gang ugentlig.
For et Brev mellem København og Hamborg
betaltes 8 Skilling, og ingen maatte sende Breve
med Vognmænd eller fremmede Bude; dog var det
tilladt at sende Expresbreve med egne Bude.
Kom Posten, „Messagereren“ eller Postbudene
noget til, var alle uden Undtagelse pligtige at hjælpe
med Raad og Daad, Heste og Vogne, saa Posten
hurtigst muligt kunde fremføres.
Ved Siden af det egentlige Postvæsen var den
mellem København og Hamborg indrettede Personog Pakkepost, som tillige skulde føre Penge og
Gods med sig, „som Messagerer andre Steder gjøre“.
Afrejsen skulde ske hver Lørdag fra begge Steder;
disse Messagerer har sandsynligvis haft dette Be
fordringsvæsen i Forpagtning af Klingenberg, og
har saaledes ikke haft noget direkte med de ansatte
Postmestre at gøre.
En Rejsende mellem København og Hamborg
betalte 13 Rdl. om Sommeren og 15 Rdl. om Vinteren
og maatte medføre et Skrin eller en Kuffert af 30
Punds Vægt, og skulde Messagererne „den Reisende
tilbørligen opvarte med gode Vogne, Mad og Drikke
paa „Messagereren“s Bekostning, som her i Landet
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brugelig er“ ; for en Tjener eller Dreng betaltes om
Sommeren 10 og om Vinteren 12 Rdl. og „medtage
15 Pund Gods, og han som en Tjener spises“.
For Gods eller Pakker betaltes fra 10—80 Pund
12 Sk. pr. Pund og paa større Vægt gaves der Rabat.
For rede Penge betaltes 30 Ort af hver 100 Rdl.;
til Mellemstationerne efter Forhold.
Ved Forordningen af 7de Maj 1661 blev det
fastsat, at der i alle danske Købstæder skulde op
rettes Vognmandslaug, som skulde staa under sin
egen Oldermand, og være pligtig strax efter Tilsigelse
at befordre Rejsende fra den ene Købstad til den
anden.
Postvæsenet ses nu at være en Del forbedret,
men en meget væsentlig Forhindring for Posternes
Fremføring var Vejene, som var i en meget slet
Forfatning, og hvad Broerne angik, var disse i de
fleste Tilfælde meget brøstfældige, hvor de ikke
manglede helt; dette var selvfølgelig Aarsag til de
hyppige Forsinkelser, og særlig om Vinteren var
det rent galt.
At Postens Ankomst saavel i Slagelse som
andre Steder har været velset af alle og været af stor
Vigtighed, særlig i en Tid, hvor Efterretningsvæsenet
har været meget lidt udviklet, er naturligt. Man
mødte selvfølgelig ved Postens Ankomst, dels for
at se om der muligvis kunde være Brev til én,
eller for af Postillonen at høre Nyt, og for igennem
Aviserne at faa Besked om, hvad paa andre Steder
kunde være sket, og man læste dem gerne hos
Postholderen, som fik Aviserne tilsendt portofrit;
denne afskrev dem i Almindelighed og solgte saa
disse afskrevne Aviser, hvilket gav ham en efter
Forholdene ikke ringe Indtægt.
4
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Da Postholderen i Reglen havde Værtshus, har
dette ogsaa givet et Plus til hans Indkomster.
Den 14de Marts 1685 afstod Klingenberg Post
væsenet til Kongens ældste Søn med Sophia Amalie
Moth, Greve Christian Gyldenlove, der da kun var
11 Aar gammel, mod at han gav Klingenberg
12,000 Rdl., „enten i en Sum eller Afdrag“; dette var
et Beløb, som Kongen skyldte Klingenberg.
Klingenberg, som tillige var Købmand, ejede flere
Godser, men døde i Fattigdom og blev begravet
Ilte Oktober 1690.
Gyldenløve bortforpagtede Postvæsenet den 10de
Oktober 1695 til Mathias Moth, eller rettere antog
ham som Bestyrer med en fast aarlig Løn. Moth
havde Lov til at antage og afskedige saavel de
ridende som de agende Poster og havde Ret til
at afskedige Postmestre og det øvrige Personale og
ellers nyde de samme Privilegier som Gyldenløve;
men han skulde holde dygtige Postryttere med gode
Postsække (disse var af Læder) samt Kapper, Støvler,
gode og stærke Heste, som hveranden Mil skulde
omskiftes.
Efter Gyldenløves Død 1703 gik Postvæsenet
over til hans mandlige Efterkommere; to Dage efter
Sønnens Død overtog imidlertid hans Enke, Dorothea
Krag, det, men forpligtede sig til 8 Aar derefter at
afstaa det til Kongen.
Den 25de December 1694 udkom en Forord
ning, hvorved Postruten København—Hamborg blev
forandret derhen, at Posten afgik fra København
Tirsdag og Lørdag Aften, om Sommeren Kl. 9, om
Vinteren Kl. 8, og fra Hamborg Tirsdag og Fredag
Kl. 11 Aften, og til Befordringen maatte bruges
:i'4 Time pr. Mil.
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De rejsende Poster eller „Messager“ skulde
fremdeles rejse en Gang ugentlig, nemlig hver
Lørdag Aften, om Sommeren Kl. 8 og om Vinteren
Kl. 9, saavel fra København som fra Hamborg og
skulde ankomme til nævnte Steder den paafølgende
Torsdag og om Vinteren senest om Fredagen.
Med den ridende Post maatte ikke forsendes
Breve eller Pakker, som vejede mere end 50 Lod
eller indeholdt Penge eller Klenodier; alle saadanne
Sager skulde forsendes med „Messagererne“. „Messageren“ skulde som hidtil medføre Rejsende og Rejse
gods, Breve, som skulde sendes med Bipost eller
fra By til By. Med den ridende Post skulde betales
for 4 Mil 4 Skilling, fra 5—10 Mil 6 Skilling, ellers
efter Forhold for hvert Brev.
Fra 1624 gik Hovedposten København—Hamborg
altid over Slagelse; men hvor Postholderen eller
hvor Posthuset har været, kan ikke oplyses, da det
Sted, det nærmest skulde oplyses af, nemlig Slagelse
Skøde- og Panteprotokoller, ikke begynder før Aaret
1695. Før 1624 gik den over Antvorskov, passerende
Alfarvejen til Postriderkroen paa Devitsrød Mark,
igennem Skovene til Antvorskov, derfra forbi den
senere Idagaard over Landsgrav Mark nord om og
tæt forbi Helligandershøj, og stødende til Alfarvejen
nede ved Vaarby Aa, hvor en Bro førte over Aaen
ved den saakaldte Hulke, nord for den nuværende
Landevejsbro. Ved Hulken kunde man endnu i min
Barndom (for ca. 50 Aar siden) se Resierne af den
gamle Bro, idet nogle Egetræspæle ragede op fra
Bunden. Denne Vej, som fra Alfarvejen førte igen
nem Antvorskov og som endnu gaar under Navn
af „Kongevejen“, nævnes af Christian den Fjerde
som anlagt af hans Fader; den findes paa et Kort
4*
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over Antvorskov Rytterclistrikt fra 1720 og ligeledes
paa et fra 1772 (Videnskabernes Selskabs Kort,
tegnet af Wessel), dog at den paa dette Kort støder
til Alfarvejen i Vedbysønder; den største Del af
Vejen bestaar dog endnu, om end Retningen enkelte
Steder afviger noget fra den oprindelige Vej.
Den første Postmester, som kendes (1711), var
Byfoged Hans Daniel Veinholdt. Jeg har første Gang
set ham nævnet i et Skøde, dateret 21. September
1698, hvor han køber en Haveplads, saavidt det
kan ses, i Vinpibestræde (Skriften var meget ulæse
lig i Skødet); her nævnes han som Postmester.
Han var gift med Anne Marie Mogens-Datter. Vein
holdt har saaledes været Postmester før 1711, da
Staten overtog Postvæsenet, og ved dette Tidspunkt
fik Slagelse Hovedpostkontor; Veinholdts Instrux
er fra 1705, hans Løn var 80 Rdl. aarlig; dertil
kom hans Indtægt med at sælge hamborgske Aviser
eller afskrive dem til Salg; en Part af Portoen
havde han jo ogsaa, og ifølge Kontrakt med Fru
Krag besørgede han Postridtet mellem Ringsted og
Korsør, hvorfor han fik 400 Rdl. aarlig. Om han
nu selv tillige har været Vognmand eller igen har
forpagtet det ud, kan man ikke faa oplyst. I Følge
en Kontrakt med Postmester Veinholdt af 1708 om
ovennævnte Postridt skal han holde Postillonerne
med røde Klædes Kjortler (paa højre Ærme skulde
Kongens Navnetræk i Gult være anbragt), Kapper
og Kabudser, som med Gult skal være underforet
— altsaa omtrent som den Dag i Dag.
Hvor Postmesteren boede, var ogsaa Post
kontoret. Veinholdt ejede og boede i Matr. Nr. 215*)
4) De anførte Matr.-Nr. er alle efter den nuværende Matrikul.
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(den nuværende saakaldte Strudsbergs Ejendom),
den betegnes som „liggende paa Hjørnet af Smede
gade og Vinpibestrædet og bestod i 16 Fag til Ga
den, Egebindingsværk med Murtavl, Tegltag og
Straatag, 3 Udlænger, deraf en udtil Vinpibestrædet,
med Port, Bryggers, Stalde m. m.u Det maa er
indres, at Nytorv den Gang ikke existerede, men
Husrækken fortsattes mod Syd langs det nuværende
Nytorvs vestlige Side til Gammeltorv*)*
Det er rimeligt, at Veinholdt tillige var Værts
husholder; hans Privilegium har jeg ikke kunnet
finde, men han skulde jo huse og forpleje Post
rytterne, saa har han vel samtidig ogsaa kunnet
modtage de faa Rejsende; thi af Værtshuse fandtes
paa den Tid næsten ingen, og de faa, der har
været, har været meget slette. Det var jo i Reglen
de mere Velhavende, som havde stort Husrum,
hvor Rejsende af Stand tog ind og overnattede.
Ved Reskript af 27. Marts 1683 til Magistraten
i alle store Købstæder, deriblandt Slagelse, forordnedes, at to af de Vogne, som stod for Tur til
Rejse, altid — Dag og Nat — skulde med Heste
holdes i Beredskab i Byens Værtshus. Og ved For
ordningen af 5. Marts 1695 søgte man at ordne
Herbergervæsenet i Danmarks største Købstæder,
særlig hvor Hovedposten og de agende Poster pas
serede; der skulde man sørge for, at der fandtes
Værtshuse, og i hvert Værtshus skulde der være
„mindst 4 Værelser eller Kamre med gode, rene
Senge, fornødne Ildsteder, tætte og velforvarede
Vinduer og Døre samt Stald til 6 Heste og Skur
til 3 Vogne, at de Rejsende der kunde saa vel lo*) N ytorv er forst nnlngt efter den store Ildebrand 1804.
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gere som hos en af de bedste Indvaanere i Byen44.
Magistraten skulde to Gange aarlig fastsætte Taxten.
Værterne havde saa til Gengæld visse Privilegier.
Ingen maatte saaledes mere for Betaling huse Rej
sende. De maatte ligeledes selv bage deres Rug
brød, brygge deres 01 og brænde deres Brændevin,
de var fri for alle Byens Bestillinger og Indkvar
tering. Et saadant Privilegium har Hans Veinholdt
sikkert haft. Ved Salg 1739 kaldes hans Ejendom
for „den med bestandig allernaadigst privilegerede
Gæstgiveri forsynede Gaard44, og 1758 for „den
gamle Værtshusgaard kaldet44, og jeg erindrer, at
det blev fortalt, da jeg var Barn, at denne Gaard
var kongelig, og at Dronning Margrethe skulde
have taget ind her; dette er naturligvis kun et Sagn,
men det tyder paa, at den kgl. med Privilegium
og med Postskilt forsynede Gaard har imponeret
vore Fædre og Forfædre. Det første Postskilt var
en hvid løbende Hest (senere kom der en Rytter
paa Hesten) malet paa en Plade og udhængt ved
Posthusets Dør.
Naar Postrytteren kom til Byen, blæste han i
sit Horn og saa strømmede alle til Posthuset, dels
de, som ventede Breve, dels Nysgerrige for at spørge
Nyt, og man kan let tænke sig, at særlig i Krigs
tider var der dobbelt Trang til at høre det sidste
Nyt, selv om det nye var mange Dage gammelt.
Hvor Postrytterne eller Pakkeposten kom frem,
skulde alle uden Personsanseelse vige til Side lige
som Porte og Bomme straks skulde aabnes; paa
Posthuset skulde altid, naar Posten ankom, saavel
om Natten som om Dagen, alting være tilrede,
Brevene være indførte i Protokollen og en ligelydende Liste medgives Postillonen eller, naar det
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var Pakkeposten, Postføreren; det skulde indføres
med Navn, Numer og Taxt. Brevene blev nedlagte
i en Vadsæk, eller som den kaldtes „Felleisen“ ;
denne var af Læder; kgl. Breve havde en særlig
Vadsæk. Naar Afrejsen fandt Sted, udfærdigedes
en Timeseddel, som nedlagdes i Vadsækken, og som
hver Postmester maatte paategne med Ankomst- og
Afgangstiden.
Nogen særlig bestemt Kontortid fandtes ikke,
og da en Tavle blev udhængt med en Fortegnelse
over de ankomne Breve, kunde jo Folk altid se,
om der fandtes Breve til dem, og behøvede kun at
ulejlige Postmesteren, naar saadanne fandtes, og med
Undtagelse af, at Posthuset skulde være lukket
Søn- og Festdage fra 8—11, var der ingen faste
Kontortider.
Ved et Cirkulære fra Generalpostamtet af 4de
April 1716 bestemtes det, at der udenfor alle Post
huse skulde anbringes et Postskilt med Kongens
Navnetræk og et Posthorn.
Naar Postmester Hans Veinholdt er afgaaet ved
Døden, er ikke oplyst; men efter 1710 har jeg ikke
fundet hans Navn i Skøde- og Panteprotokollen,
saa det ser ud til, at hans Enke Anne Marie har
bestyret Postkontoret; men fra den 4de December
1713 er Raadmand, By- og Herredsskriver Thomas
Brun*) bleven Postmester; hans første Hustru var
Dorthea Sophie v. Mylius, men denne har paa dette
Tidspunkt været død, thi han ægtede Veinholdts
*) Thomas Brun var Fader (il Johan Jacob Brun, Kabinetsskildrer (Maler), der fodtes i 1715: han har tegnet en
Del Billeder af H erregaarde og Byer. disse Billeder blev
stukket i Kobber o g udkom under Navnet „Novum A tlas
D aniae“ ; A ntvorskov og Slagelse findes derimellem.
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Enke Anne Marie, og han har rimeligvis derigennem
erholdt Postmesterembedet tilligemed Ejendommen,
Den Maade at komme til Embede paa var jo meget
almindelig i de Tider og langt senere ned i Tiden.
Brun fik Bevilling paa Værtshushold 21de
Februar 1718; den foregaaende Tid maa det vel
have gaaet i Veinholdts Enkes Navn eller hun er
muligvis afgaaet ved Døden. Brun havde en Kasse
mangel paa 360 Rdl. og 61 Sk., men man brugte
det milde Udtryk, at han skyldte Postkassen Beløbet.
I 1728 blev der givet Befaling til, at Kuskene
ved de agende Poster skulde have Posthorn og
Livré ligesom Postillonerne ved de ridende Poster.
Disse agende Poster gik en Gang ugentlig mellem
København og Hamborg og rejste fra begge Steder
hver Lørdag og fulgte samme Vej som de ridende
Poster, om Vinteren brugte de 7 Dage til Turen
og om Sommeren 6 Dage. De ialt 4 Personer, som
besørgede disse Poster, betalte i Begyndelsen ingen
Afgift til Staten; men fra 1719 maatte de betale
aarlig 200 Rdl.
Hver agende Post skulde gøre 13 Rejser aarlig,
de agende Poster maatte selv holde Postskriver,
som blev lønnet med 4 Skilling af hver Person og
Pakke. 1735 var Taxten for en Person, som rejste
mellem København og Altona, 13 Rdl. om Somme
ren og 15 Rdl. om Vinteren, med Ret til at med
føre 60 Pund Rejsegods, og der skulde daglig gives
ham et Maaltid Mad, hvorimod han selv maatte be
tale Nattelogis. En Tjener eller Dreng (Karl) be
talte for samme Rejse 10 Rdl. om Sommeren og
12 Rdl. om Vinteren, med Ret til at medføre 30
Pund Rejsegods; mellem samme Steder kostede 1
Pakke 10 Skilling pr. Pund, for Sølvbarrer 6 Sk.
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pr. Pd., for Juveler efter Værdi 2 Mark pr. 100
Rdl., en Ridderorden med Ordensbog 2 Rdl., 1 dito
uden Bog 1 Rdl. 2 Mark, 1 Gulduhr 1 Rdl., 1 Sølvuhr 4 Mark, Paradisæbler med Gren eller Kvist pr.
Stk. 2 Mark, et Par Sko eller Tøfler 1 Mark 8 Sk.,
1 Bimpel med 10—12 flamske Sild 4 Mark o. s. v.
Vognene, som brugtes til de agende Poster,
var Vogne uden Fjedre med høje Sidefjæle og en
endnu højere Bagsmæk og saa smalle, at 2 Per
soner med Nød kunde faa Plads ved Siden af hin
anden; de mindre Pakker blev nedlagt i en Lade,
og større Pakker maatte saa anbringes løst om
kring i Vognen.
Den 11. December 1739 blev der holdt Auktion
over Postmester Thomas Bruns Gaard paa Hjørnet
af Smedegade og Vinpibestrædet (altsaa Posthuset)
„med det bestandige allernaadigst privilegerede
Gjæstgiveri“ med et tilhørende Vænge i samme
Stræde, og blev Eiendommen for 540 Rdl. tilslaaet
Madame Elisabet Sperling, afdøde Vagtmester Sper
lings Enke, og hendes Svigersøn, Johan Christoffer
Ostermeyer (0. var Kirurg og tysk af Fødsel).
1747 udstedes Kongebrev om, at Andreas Maller
skal adjungere Thomas Brun i Embedet, idet Brun
er gammel og skrøbelig og har svage Øjne, og han
har ikke selv, paa Grund af Hustru og mange Børn,
Raad til at holde Medhjælper.
Thomas Brun var født 5. Januar 1686 og døde
i Sorø 1767. Fra 1759 var Andreas Müller Post
mester antagelig sammesteds; jeg har ikke kunnet
finde ham som Ejer af nogen Ejendom, skønt saa
godt som alle nogenlunde velstillede Folk den Gang
var Husejere. I Brandtaxationsprotokollerne, som
Hr. Birkefuldmægtig og Branddirektør Deichmann
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velvilligt har ladet mig gennemse, finder man i den
første Protokol, som begynder 1761, Lejerne ind
ført, og disse er næsten alle enten Daglejere, Enker,
Ryttere eller Officerer, som maaske ikke, paa Grund

af Forflyttelse, har villet købe Ejendom; dog er ad
skillige Officerer Husejere.
Postforsinkelser, som var temmelig hyppige,
kunde have mange Grunde, dels Vejret, Vejenes Slet-
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hed og at „Sejrværkerne“, som der siges, var meget
upaalidelige; og hvor lidt der skulde til for at
sinke eller næsten standse hele Postfarten, fik man
et Bevis for i Aaret 1752, idet en Soldat var druk
net i Korsør Havn, og Fæstningsslaverne havde
nedgravet Liget ved Vejen, som førte til Revet. I
denne Anledning opsagde de to Mænd, som skulde
passe Fyret, Dagen efter deres Tjeneste af Frygt
for at passere Stedet om Natten. Skibsfolkene paa
Postjagten, der ligeledes skulde passere Vejen, truede
med det samme; Kommandanten i Korsør maatte
derfor lade Liget opgrave og jorde paa et mere be
kvemt Sted, „at ikke Kgl. Majestæts Tjeneste skulde
lide derunder, da gemen Mand ikke lettelig er at
bringe fra saadan Overtro“.
Efter Forordningen af 9. September 1763
angaaende Befordringen af de Rejsende fra Køben
havn til Haderslev, bestemtes det, at der i de
privilegerede Værtshuse, hvor den agende Post pas
serede, eller i de Gæstgivergaarde, der herefter ind
rettedes, fra Paaske til Mortensdag bestandig af
Vognmandslauget skulde holdes 3 Par Forspands
heste og 3 Postvogne med Heste og Postkarle, og
naar nogen af disse afgik med Rejsende, skulde
straks andre indsættes i Stedet. Værtshusmanden,
der skulde være Vognmester, skulde tilsige Vognmændene, hvad der tidligere tilfaldt Oldermanden
for Vognmandslauget; kunde disse ikke bestride
Kørselen, skulde Borgerne, som holdt Heste og
Vogne, være pligtige til paa Vognmesterens Til
sigelse at stille Befordring til Raadighed. Øvrig
heden skulde give Vognmesteren en Fortegnelse
over de Kørepligtige ; 3 j Time efter at en .Vogn
var bestilt, skulde den være parat for den Rejsende.
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Vognmesteren havde i Tilsigelsespenge 4 Sk.
af hver Vogn og 4 Sk. af hvert Par Heste, og han
skulde sørge for, at Befordringen var i god Stand,
Postkarlene skulde bære Postmundering og Post
horn og ikke være under 18 Aar; om Sommeren
skulde Milen køres i en Time og om Vinteren i
i y 4 Time og Timeseddel medfølge; denne skulde
hver Uge afleveres til Byfogden, som igen sendte
den til Magistraten.
I Gæstgivergaarden skulde altid være en Karl
oppe om Natten og en Lygte brænde i Forstuen;
der skulde i det mindste være en varm Stue, og
om det forlangtes, skulde der leveres den Rejsende
Mad og Drikke.
Taxten var pr. Mil paa Sjælland med en Post
vogn med 2 Heste om Sommeren 3 Mark og om
Vinteren 3 Mark 8 Sk. Et Par Forspandsheste, enten
der tillige kunde faas „Chaiser“ eller „Faetons“,
3 Mark 12 Sk. om Sommeren og 4 Mark 6 Sk. om
Vinteren.
De Milepæle, som var af Marmor, var taget fra
Frederikskirken i København og var bestemt for
Hertugdømmerne, men blev sat ved den nye Vej
igennem Sjælland.
Postmester Andreas Müller var tillige Raadmand og gik af som Postmester 1766.
Den 7de November 1766 blev Raadmand Chri
stian Dreye) ansat som Postmester; han ejede og
boede i Gaarden paa det vestlige Hjørne af Slots
gade og Bredegade Nr. 71 a. b. c. d. (den gamle
Raadhusgaard). I hans Tid skete ingen nævne
værdige Forandringer med Postvæsenet. Dreyer gik
af som Postmester 1771.
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Vi skal nu omtale Oprindelsen til den nu
værende Postgaard. Posthuset fandtes den Gang
paa Hjørnet af Slotsgade og Bredegade (Ejendommen
ejes nu af Kreaturhandler Chr. Hansen); vi maa da
gaa tilbage til Aaret 1711.
„Aar 1711 den Ilte Juni skøder Madam Karen
salig Borgmester Mons Jacobsen til Stadsmusikant
Samuel Jahn sin iboende Gaard, beliggende paa
Skousøgaden imellem Hans Jokum Møllers (Nr. 124
„Nielsensminde“) og Madam Cathrine salig Jens
Ebbesens (de 16 østlige Fag af den nuværende
Postgaard Nr. 120) til den anden Side.“ Den Ejen
dom, Jahn her købte, omfatter nu følgende Numre:
121, 122 a b., 123, hvis nuværende Ejere er Køb
mand Claudius Nielsen, Gæstgiver Jørgensen og
Blikkenslager Camillus Dann.
Samuel Jahn havde kort før faaet en Beskik
kelse af Magistraten i Slagelse paa alene at holde
Værtshus samme Steds; denne fik han efter An
søgning til det kgl. Canselie Bevilling paa og kgl.
konfirmeret den 30te Juli 1711.
Under 31te August 1726 laaner Raadmand Sa
muel Jahn af sin Svoger, Regimentskvartermester
Niels Andersen Stub, 1800 Rdl. i hans „velindret
tede Gjestherbergergaard“ med deri værende Bo
have. Det maa have været en efter den Tid vel
indrettet Gæstgivergaard, da Summen 1800 Rdl. er
usædvanlig høj efter den Tids Ejendomspriser. Jahn
beholder imidlertid Ejendommen til 1733; den 9de
Juli samme Aar udsteder Raadmand Samuel Jahn
Skøde, med sin Hustru Maren, født Bondesen’s,
Villie, til „Monsjø“ Johan Christoffer Ostermeyer,
Operatør, paa den ham tilhørende og iboende Værtshusgaard paa Skousøgade, beliggende imellem Niels
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Stubsgaard paa vestre Side (nuværende Postgaard)
og Jens Loumands Gaard paa østre Side („Nielsens
minde“), bestaaende af 14 Fag Stuehus, 2 Lofter
høj til Gaden, med Kælder, en Længe ind til Stubs
Hauge til Logementer, Bryggers, Stalde m. m. samt
Værtshusprivilegium.
Den 12te Juli 1733 faar Jahn kgl. Privilegium
paa fremdeles at være Gæstgiver i Slagelse.
Da nu Ostermeyer var bleven Ejer af Jahns
Gaard, fik han under 6te November kgl. Konfir
mation paa at være Værtshusholder i Slagelse.
Naar Ostermeyer døde, vides ikke, men 1739 har
han ialtfald levet; da købte han den gamle Værtshusgaard paa Smedegade, og han har saaledes en
Tid været Ejer af 2 Værtshusgaarde og ifølge Op
lysninger fra Rigsarkivet Indehaver af 2 Værtshus
privilegier.
Medens Ostermeyer ejede Værtshusgaarden paa
Skousøgade, indtraf den store Ildebrand 1740, som
lagde hele Midterpartiet af Byen i Aske, efter Pontoppidan flere Snese Gaarde og Huse; den sydlige
Side af Skousøgade, GI. Torv, den øverste Ende af
Slotsgade og Bredegade forbi Apoteket nedbrændte.
Under 18de December 1758 faar privilegeret
Værtshusholder Niels Søren Stub Tilslag som højstbydende ved Auktionen over „den salig Madam
Ostermeyer iboende Gaard paa Skousøgade, dertil
et Hus paa Skousøgade (Nr. 124, „Nielsensminde“)
samt et Vænge ud til Fruegade, hvori kan saas 2
Tdr. Byg, samt et lidet Hus paa 3 Fag (nuv. Nr. 25,
tilh. P. Barchager)“. Selve Gaarden beskrives nu
saaledes: „14 Fag til Gaden til Stuehus og ligeledes
26 Fag til Gaden til Logementer med 2 Kviste og
Port, desforuden 10 Fag og 30 Fag til Stalde og
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Vognmandsstue, Bryggers, Haugerum med Brønd“.
Som man af denne Beskrivelse vil se, har der været
meget betydelige Husrum, og man forstaar, at det
maa have været en ret betydelig og velindrettet
Gæstgivergaard, hvor de agende Poster og Vognmændene har taget ind. Niels Sørensen Stub havde
Privilegium fra 12. Januar 1748. Dette blev fornyet
den 17. Januar 1759 og kgl. konfirmeret den 14de
Oktober 1768.
Ved Branden 1740 ejede Stub et Hus paa gi.
Torv, som han opbyggede med Statstilskud efter
kgl. Anordning af 28de Januar 1682.
Denne Niels Sørensen Stub var efter alt at
dømme en velhavende Mand; han var tillige Kon
sumptionsforpagter, og i den Ejendom, som han
ejede paa GI. Torv (fra nuv. Werners Ejendom,
denne indbefattet, ialt 31 Fag), havde han Kram
bod ; der var Karnap paa Huset. Efter at han havde
købt Ostermeyers Gaard, ejede han ialt følgende
Ejendomme: 126, 125, 120 a, 124, 123, 122 ab , 121,
120 b samt 278 a b, som nu tilhører Garver Hachenberger, 111, 112, „Børsen“ kaldet, Slotsgade, samt
et lidet Vejerhus paa Rosengade. Dette er, hvad
jeg har truffet paa; desforuden har han selvfølgelig
ejet en Del Jorder.
Aar 1773 den 25de Marts skøder salig Karen
Niels Sorensen Stub til Regimentskvartermester og
Postmester Vilhelm Heinrich Kikkcbuseh sin Værtshusgaard, „Ostermeyers Gaard kaldet*)“, med kgl.
Privilegium af 17. Januar 1759 og konfirmeret 14.
Oktober 1768, samt et lille Hus med 2 Lejeboliger
(124, „Nielsensminde“). Kikkebusch var bleven Post*) Denne Ejendom havde en U dbygning med K arnap.
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mester 8. November 1771, men hvor han har boet,
før han købte Stubs Ejendom, kan ikke oplyses.
Nu var Gaarden altsaa blevet Posthus, hvor de
ridende Poster tog ind, og de agende har efter alt
at dømme i Forvejen haft deres Tilhold der; nu
var det saaledes en rigtig Postgaard, som Postil
loner, Postryttere, Postførere samt de Rejsende
maatte for kortere eller længere Tid betragte som
deres foreløbige Hjem, og hvor de Rejsendes Strøm
har mødtes, hvor et Liv har rørt sig, som man ikke
kender nu til Dags. Mange har sikkert foretrukket,
naar Overfartsforholdene ved Bæltet ved Vintertid
har været usikre, at vente i Slagelse som den
større By med den gode Postgaard fremfor i Korsør,
som altid var overfyldt, og hvis Værtshuse næppe
har kunnet rumme saa mange Rejsende eller næppe
har været paa Højde med Slagelse Postgaard.
Kikkebusch var ikke Postmester i ret lang Tid,
idet han den 30te Marts 1774 blev suspenderet. 1
1773 ansøgte Kikkebusch om, at Postmestertjenesten
samt det priviligerede Gæstgiveri maatte blive hen
lagt arveligen til en Gaard, han havde købt her i
Byen. Generalpostamtet fraraadede imidlertid dette,
da Postmestrene intet havde med Befordringsvæsenet
at gøre, det bestredes af Vognmændene; derimod
maatte han pantsætte sin Gaard, han havde nemlig
Underballance i sit Regnskab. Desforuden var der
ankommet et Brev fra Helsingør med 134 Rdl., som
var forsvunden. Dette havde han dog næppe nogen
Del i, men det var sket ved hans Folks Uagtsom
hed; han blev imidlertid dømt til at erstatte Beløbet.
Dette, at Postmestrene havde Kassemangel, var
ganske almindeligt, og i Reglen skete der intet,
særlig naar den kunde dækkes, enten helt eller en
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Del deraf; den kunde ogsaa betales afdragsvis; men
saa blev den som Regel ikke betalt, eller kun en
lille Del deraf. Der var ogsaa en anden Udvej, —

Den gam le P ostgaard set fra Rosengade.

Era 1774—1875.

Den gam le P ostgaard set fra Smedegade

Era 1774—1875.

og den blev benyttet i dette Tilfælde, — idet en
Mand ved Navn Ole Femmer tilbød at betale 600 Rdl.
til Afbetaling af Kikkebusch’s Gæld, imod at han
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kunde indtræde i Postmestertjenesten; dette vilde
man dog ikke straks gaa ind paa, idet man først
ønskede at erfare Gældens Størrelse.
Den 22de Juni 1774 bestemmes det, at Regiments
kvartermester Kikkebusch for sin skødesløse og
strafværdige Opførsel skal afsættes fra sit Embede
som Postmester og derefter paa lovlig Maade til
tales*), og blev derefter Ole Femmer beskikket til
Postmester den 26de Juni 1774 imod at han efter
sit Tilbud skal betale 600 Rdl. paa Kikkebusch’s
Gæld. Ganske vist blev nu Femmer Postmester,
men de 600 Rdl. maa have generet ham en Del,
idet han nemlig flere Gange maatte optage Laan
og pantsætte sine Ejendomme med Jorder.
Da Kikkebusch blev afsat, kunde Posthuset jo
ikke blive, hvor det havde været, medens han var
Postmester, af to Grunde; Femmer havde sin egen
Ejendom paa Bredegade, hvor han selv boede, og
hvor han indrettede Posthuset, og samtidig med at
Kikkebusch blev afsat som Postmester, overtog
Hospitalet hele hans Ejendom paa Skovsøgade.
Denne Ejendom blev derefter indrettet til Skole,
,.den danske Skole1' (Borgerskole) og hermed forsvinder
denne Post- og Værtshusgaard.
Om Stub, som solgte Ejendommen til Kikke
busch, led noget Tab ved Sammenbrudet, vides ikke,
men i alt Fald har han ikke ligget paa den lade
Side. Som det vil erindres, ejede Stub den vestlige
Ende af den nuværende Postgaard, 31 Fag (Werners
Ejendom indbefattet), hvori han havde Krambod;
derimod ejede han ikke de østlige 16 Fag af den
*) ôte Juni 1776 resolveres, at den Kikkebusch ved Lands
tinget overgaaede Dom skulde staa ved Magt.
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nuværende Postgaard; dem havde Stub solgt, og de
ejedes paa dette Tidspunkt af en Frk. Valt. I disse
ovennævnte 31 Fag indrettede Stub saa en Postog Værtshusgaard, og Vognmændene og de Rejsende
har rimeligvis fulgt med deres gamle Vært og Vært
inde; her var jo stor Plads og Forandringen var
ikke saa stor, idet det jo omtrent var Naboejen
dommen.
Stub var dog ikke længe Gæstgiver i den ny
indrettede Postgaard, thi allerede den Ilte December
1780 skøder salig Karen Niels Sørensen Stub sin
Post- og Værtshusgaard „ialt 31 Fag, 1 Etage høit,
2 Kviste, en paa 3 Fag og 1 paa 4 Fag, Carnap,
Egebindingsværk, Murtavl, teglhængt overalt, Kjælder 21 Fag, Port, Butik og Kamre, 5 Længer til
Stald, Pakhus m. m., assureret for 3530 Rdl.u til
Gæstgiver Andreas Bann, tidligere Købmand i Nr.
264 Fisketorvet (senere kaldet Stampes Gaard).
Kort Tid efter købte Bang Naboejendommen mod
Øst af Frk. Valt: „16 Fag, 1 Etage høi, 2 Længer,
1 Kvist, Egebindingsværk, Murtavl, teglhængt og
indrettet til Leieboliger for 2 Familier, assureret for
850 Rdl.“. Disse to Ejendomme er saaledes den
saakaldte //«w/tø Postgaard. som den har været kendt
af den ældre Slægt, og som den forblev uforandret
i det væsentlige indtil den i 1870erne blev ned
brudt og den nuværende Postgaard opført.
Vi maa nu vende tilbage til det egentlige Post
væsen. Femmer var altsaa bleven Postmester og
boede i sin Gaard paa Bredegade (nuværende Lyse
støber Grandts Ejendom, Matr.-Nr. 41), hvor ogsaa
Posthuset var.
Ifølge en Kabinetsordre af 17de Januar 1777
kom fra den 28de Juli de agende Poster til at gaa
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for Postkassens Regning; man maatte affinde sig
med de 4 agende Postmestre, saa de fik hver en
Pension paa 600 Rdl. Da nu de agende Poster var
inde under Postkassen, blev disse henvist til Post
kontoret og Postmesteren fik mere Løn ; dette ude
lukker jo ikke, at de agende Poster efter at være
expederede af Postmesteren har kørt til Postgaarden
for at bede eller overnatte.
De agende Poster fik herefter en Postfører
(der blev ialt ansat 6), og for at han kunde indgyde
tilbørlig Respekt, skulde han bære Uniform, der
leveredes af Postvæsenet: en Kjole af fint rødt
Klæde med gule Opslag og Galioner, gule Under
klæder med Sølv paa, og en rund Hat med Sølv
gallon, og tillige skulde de bære Postskilt paa
Brystet, saaledes som de agende Postmestre hidtil
havde gjort.
De ridende Poster gik endnu kun en Gang
ugentlig, og de kørende Poster 2 Gange ugentlig
paa Hovedruten gennem Slagelse. Biposterne til
Skelskør og Kallundborg 2 Gange ugentlig.
De ridende Poster eller rettere sagt Brevposten
var flere Gange bleven besørget paa Vogn, fra 1783
og faa Aar efter blev det hyppigere benyttet paa
Hovedruten, idet Brevmængden var tiltaget, ligesom
det var Tilfældet med Aviserne, saa det var umuligt
at fremføre Posten paa Heste. Man benyttede da
fra omkring 1790’erne Postkarioler paa 2 Hjul med
Aabninger i Bunden, saa Regnvandet kunde løbe
ud. En saadan Kariol skulde være rød og forsynet
med en anselig Bagklap, hvorpaa det kgl. Vaaben
med Krone over og Posthorn nedenunder, skulde
være tydeligt anbragt. Den maatte ikke være større,
end at der kunde være Plads til Postillonen og
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Postsækken, for at Kusken ikke skulde føle sig
fristet til ulovligt at tage Rejsende med, hvad flere
gjorde alligevel. Denne Postillon eller Kusk skulde
bære rød Klædes Kjole med gult Underfoer og
gule Klædes-Opslag, en rød Klædes Kabuds med
gult Underfoer og Klap; paa Brystet og Kabudsen
skulde være anbragt Postskilt.
I Aaret 1777—1778 blev der anskaffet 4 hol
stenske Vogne til 48 Rdl. Stykket; disse var imid
lertid større end dem, Vognmændene hidtil havde
benyttet, hvorfor Vognmændene vægrede sig ved
at køre for samme Betaling som hidtil. Man saa
sig derfor nødsaget til at akkordere med Folk uden
for Lauget. Den agende Post fremførtes altid med
aabne Vogne; den var Pakkepost og samtidig Per
sonpost. Den Rejsemaade, den bød paa, var hverken
hurtig eller behagelig; men man kunde benytte
Extrapost med lukket Vogn, om man da havde
Raad til at betale Vogn for egen Regning, hvis
ikke man kunde være saa heldig at træffe Rejse
selskab.
I Juli Maaned 1799 blev en Deligence, som
havde kostet 620 Rdl. og kunde rumme 9 Personer
sat i Gang mellem København og Korsør; den gik
en Gang ugentlig, og Passagertaxten var 24 Sk.
pr. Mil, hvilket var 4 Sk. mere end med den agende
Post; de, som skulde rejse længst, havde første Ret;
fra København afgik Deligencen Lørdag Morgen,
med Ankomst til Korsør om Sommeren samme
Dags Eftermiddag, hvorimod man om Vinteren
maatte overnatte i Krebsehuset ved Sorø, hvorfra
man afgik Søndag Morgen Kl. 5. Fra Korsør retur
nerede den Søndag Eftermiddag eller Mandag Mor
gen. For at befordre Deligencen fik Kontrahenterne
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11 Rdl. pr. Tur; var den fuldt besat, tjente Postkassen
24 Rdl. pr. Tur.
1805 skøder Andreas Ban;/ Postgaarden til fhv.
Slotsforvalter paa Antvorskov Slot Jahan Clånt; Oaes.
Straks efter at Goes var bleven Ejer overgik der
Postgaarden en temmelig betydelig Ildsvaade Natten
mellem den 24de og 25de November, dog ikke mere,
end at den kunde repareres. Den 15de Januar 1808
blev der tilstaaet Goes 2000 Rdl. for at renoncere
paa det Postgaarden tillagte Privilegium, at Post
mestertjenesten skulde være vedvarende knyttet til
Gaarden. Privilegiet var tillagt Gaarden i Bangs
Tid (1792). Det saa jo heller ikke ud til, at det
kunde være bleven Goes til nogen Fordel; Femmer
havde jo været Postmester siden 1774, og det saa
ikke ud til, at han foreløbig vilde takke af; han
havde nylig giftet sig med Henriette Cathrine
Kikkebusch, den 5te Marts 1811. (Hun var en Dat
ter af forhenværende Møller i gamle Bredegades
Mølle, nu Gæstgiver Bendix Kikkebusch i den saakaldte Dørges, i 1867 nedbrudte Gaard paa Rosen
gade). Det er hans Enke, Harhoft omtaler i sine
Breve, hvor de kom til Bal, naar han besøgte
Slagelse. Henriette blev senere gift med Kæmner
Jahan Emanuel Orelins 9de Marts 1824 efter at have
været Enke siden 1817.
Den 9de Januar 1815 udstedes Skøde fra Johan
Claus Goes til forhenværende Degn i Egense paa
Fyn, Christian v. Stachen ved Proprietær A. P. Bach
manns Kaution. Kort efter at Stochen havde tiltraadt
Postgaarden fik han det ærefulde Hverv at huse
Hans Majestæt Kong Frederik den 6te.
I „Sorø Amtstidende“ læses herom blandt andet
følgende:
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Den skønneste blandt vore Dage.
Borgerfesten i Slagelse 1ste Juny 1815.
Kl. 7 Formiddag indtraf vor elskede Konge
her i Slagelse.
Ved Bredegades Port, hvor der var opreist
en Æresbue af Skovgrønt, blev Allerhøistsamme modtaget af en talrig Forsamling af
Embedsmænd og Borgere. En Velkomstsang,
som ved en af Byens Dannekvinder overraktes
Hans Majestæt, blev med almindelig Deltagelse
afsunget.
Det jublende Folk spændte Hestene fra
Hans Majestæts Vogn og trak den under Fryderaab til Postgaarden. hvor Hans Majestæt mod
tog Cour af samtlige Embedsmænd. [Borgerne
maatte nøjes med at trække Hans Majestæt.]
I Aftrædelses-Værelset læstes i en Krans
følgende Linier:
Frederik.
Marie.
Hulde Konge Par,
vor Konge-Æt vi Fyrstedaadens
Borgertak frembære.
Fra Postgaarden kørte Hans Majestæt til
Byens Torv, hvor en Ærestøtte var oprejst . . .
Man vil forstaa, at det for v. Støchen maa
have været en stor Dag, som han længe har min
dedes. v. Støchen døde 18de September 1829, 56 Aar
gammel. Han var gift med Magia Lund, og var
sine sidste Leveaar Kommissionær og Fæstemand.
1803 købte Postmester Femmer nuværende Nr. 12
i Bredegade efter Birkedomme1, og Sekretær Rasmus
Langeland Bagger: Ejendommen bestod af 19 Fag
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Bindingsværk, 1 Etage, og 10 Fag Bindingsværk
skillerum til Gaden mod Vest; paa denne Plads
opførte han senere 8 Fag Hus, hvor hans Sviger
moder Madam Kikkebusch indrettede et Gæstgiveri.
Til denne Ejendoms 19 Fag blev saa Posthuset
henflyttet og forblev her i en lang Aarrække.
Den 23de Januar 1817 døde Postmester Ole
Femmer efter at have været Postmester i 42 Aar,
han fik en hæderlig Omtale, og det bemærkes, at
han var Byens ældste Embedsmand.
Af „Berlingske Tidende“ forsendtes der i Aaret
1806 til Slagelse 67 Exemplarer; dette kunde synes
at være usædvanlig mange; men nogle gik jo til
Oplandet. Postkontoret var paa denne Tid kun aabent
Ekspeditionsdagene, det vil sige for Slagelse 4 Dage
om Ugen. Pengebreve skulde modtages ogsaa til
andre Tider, naar Afsenderen enten var udenbys
eller stod i Begreb med at rejse. Som hidtil blev
efter Postens Ankomst en Liste over ankomne Breve
udhængt i 6 Timers Dagslys; dog kunde man faa
den udbragt mod en Afgift af 2 Skilling pr. Brev.
Postmesterens Løn eller Indtægter var: Brev
posten 100 Rdl., Pakkeposten 50 Rdl., Skrive- og
Vejerpenge 59 Rdl., Avispenge 102 Rdl., ialt 311 Rdl.
Den 27de Januar 1804 udkom en Forordning,
hvorefter Vognmandslaugene skulde vedblive, og
hvor disse ikke kunde overkomme at besørge Sam
færdselen, eller der intet Laug var, skulde Borgerne,
som holdt Heste og Vogne til deres Næring, være
pligtige at befordre Posten til næste Poststation
eller besørge Ture uden for Byen. Til Anskaffelse
af holstenske Vogne kunde Vognmændene faa For
skud; ligeledes skulde de paa Hovedruten anskaffe
Kalescher eller Agestole med Overfaldslæder for
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Fødderne; for en saadan Kalesche betaltes 8 Sk.
pr. Mil. Opsynsmændene skulde føre Tilsyn med,
at alle Befordringer holdtes i god Stand, og hos
ham skulde alle Befordringer, saavel Pakkepost som
Ekstrapost og Estafetter, bestilles og betales.
Paa Hovedruten skulde alle Post- og Gæstgivergaarde saavel Dag som Nat være forberedt paa at
modtage Rejsende; Spise- og Drikkevarer skulde
leveres til den af Øvrigheden fastsatte Takst.
De Gæstgivere, der tillige var Opsynsmænd
ved Befordringsvæsenet, skulde, naar Pakkeposten
tog ind hos dem og de nøje overholdt deres Pligter,
være befriet for alle borgerlige Bestillinger samt
personlige Tynger, ligesaa deres Gaarde, naar de
bruges til Postens og de Rejsendes Modtagelse;
saavel i Krigs- som Fredstider skulde de være fri
for Indkvartering, ejheller svare Næringsskat eller
andre Tynger af deres Gæstgiveri. Man faar det
Indtryk, at det den Gang har været et stort Gode
at faa oprettet Gæstgiverier, hvad det jo ogsaa var
for de Rejsendes Bekvemmeligheds Skyld, naar man
betænker, at der kunde gaa en Uge til en Rejse
fra København til Hamborg, hvor i alt Fald en Del
af Tiden er gaaet med til Ophold i de ved Post
stationerne liggende Gæstgiverier.
Priserne for Maaltiderne paa de kgl. Postgaarde
var følgende:
1HO7:

1811 :
(Pan Grund af P en g ck risp iij

Frokost 2 Mark.
M iddagsspise 2 Mark S Sk.
Aftensmad 2 Mark.
The vand 1 Mark.
En Sopken 2 a 4 Sk.
En F laske 01 2 a 4 Sk.
Sm örrebröd 8 Sk.

F rokost 1 Kdl.
M iddagsspise i Kdl. 2 Mark
a 2 Kdl. ’
Aftensmad 1 Kdl.
T hevand 3 a 4 Mark.
En Sopken 8 a 12 Sk.
En F laske 01 1 Mark.
S m örrebröd 1 Mark 8 Sk.
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Under Krigen med England ved det 19de Aarhundredes Begyndelse blev der i Slagelse i Lighed
med det øvrige Land oprettet en Feltpost. Til at
bestride denne antog man Opsynsmand og [nu|
Feltpostekspeditør Morten Henriksen, boende i sin
Ejendom paa Slotsgade Nr. 72. Estafetterne ved
Feltposten maatte ikke være under 16 Aar; de blev
forsynede med et Skilt, hvorpaa stod „FeltpostEstafette“, og som bares paa Hatten. Estafetten
skulde blive paa Stationen i 5 Døgn og have 5
Døgn fri. Under Opholdet paa Stationen erholdt
han frit Kvarter, Furage til Hesten og 24 Sk. daglig
i Tærepenge. Disse Estafetter maatte ride meget
hurtigt; var Brevene forsynede med 3 Segl, skulde
Milen rides i en halv Time; man skulde kunne
have Svar tilbage fra Hamborg til København paa
4 Dage. Man forstaar, hvilken Opsigt det har frem
kaldt, naar den kgl. Estafet med Hesten i Skum er
redet ind af Postgaardens Port, hvorefter man straks
har kunnet se en anden Estafet med en frisk Hest
jage ud af Porten. I Krigens Tid skete jo meget,
som kunde sætte Sindene i Bevægelse. Efterretnings
væsenet var jo meget slet, Regeringen meddelte
ikke mere, end den selv fandt for godt. Derimod
maatte Estafetten, som rejste med saa vigtige Efter
retninger som Brev med 3 Segl, absolut vide mere
end andre Dødelige; at han er bleven tilbørlig
pumpet, kan man være temmelig sikker paa. Har
Estafetten været et forslagent Hoved, kan man let
slutte sig til Resten; de 2 Segls Breve blev nok
befordret hurtigt, men ikke saa ekspres som de 3
Segls. Imidlertid blev mange Heste af disse Estafetter
redne fordærvede. Morten Henriksen blev senere
Traktør i Slagelse Lystskov. Man mener, at der til
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Feltpostens Vedligeholdelse havde inedgaaet „flere
Tønder Guld“, ligesom den var særdeles trykkende
for Bondestanden.
Under 6te November 1810 udstedtes en Forord
ning, hvorefter der i enhver Købstad, som havde
Fællesjorder, skulde til et frivilligt Vognmandslaug
lægges saa mange Tønder Land, som behøvedes for,
at enhver Rulle derpaa kunde holde 2 Heste; disse
Jorder skulde udbydes ved offentlig Avktion ; dette
er Oprindelsen til de saakaldte „Vognmandslodder“.
Vognmandslauget ejede sit eget Hus, som havde
været Rytterbarak og Byens Smedie, men brændte
ved Branden 1804 og købtes af Farver Stolpe (som
da ejede nuværende Nr. 270, nu tilh. Fabrikant V.
Lange, hvor nu er anlagt Have; det laa paa den
saakaldte Ridebane).
Ved kgl. Reskript af 25de Marts 1808 bestemtes
det, at Postmesteren og Opsynsmændene ved Be
fordringsvæsenet kunde anlægge Uniform, bestaaende
af karmoisinrød Kjole med Opslag, for Postmeste
rens Vedkommende med gul Klædes Krave og Op
slag, med en takket Guldgallon paa begge Dele,
men for Opsynsmandens Vedkommende kun med
gul Krave og paa denne en glat Guldgallon. Ben
klæderne skulde for begges Vedkommende være
„paillegule“.
Aar 1815 frembragte noget aldeles nyt, idet
Vognfabrikant Fife og Smed Dreyer i København
havde konstrueret en Vogn for Brevposten i Stedet
for Kariolen, som var mere praktisk end denne. Den
kostede 750 Rdl. N. V. og der var anskaffet to af den
Slags. Foreløbig gik den ene paa Hovedruten og den
anden i Jylland, den kaldtes Kiujleyostcn; den var
4-hjulet og Faddingen var omtrent kuglerund og
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havde kun Plads for Postillonen, for at han ikke
skulde kunne tage Rejsende op, hvilket imidlertid
hyppigt skete. Postkontrahenten i Slagelse blev alle
rede det første Aar mulkteret, fordi Postillonen havde
medtaget Rejsende. At Forbudet stedse blev overtraadt, ses af, at flere maatte betale Bøde, og det
skal være sket, at Postillonen har medført en ung
Pige paa sit Skød, hvilket maaske kan siges at være
en Forening af det nyttige med det behagelige.

Kugleposten,

At det ikke har været behageligt at komme til
en By om Aftenen eller Natten med Posten, hver
ken for de Rejsende eller for dem, der førte Pakke
posten og bar Ansvaret for samme, er indlysende,
og Ty rener fra Postvoynene foregik ofte, uagtet Straf
fen for Posttyveri var meget haard, nemlig Kag
strygning og Arbejde i Fæstningen eller Tugthus
paa Livstid; derfor var man nødsaget til at leje
Mandskab eller, hvor der var Garnison, maatte
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disse afgive Vagtmandskab. Pakkeposten kunde
nemlig bestaa af flere Vogne. Det, som gav Anled
ning til, at man endelig saa sig nødsaget til at
sætte Vagt ved Vognene var, at i Marts 1820 for
svandt en Pengesending (en Fustage) med 2200 Rdl.
mellem Korsør og København ; man havde en Mand
her i Slagelse mistænkt for Tyveriet; senere fandtes
Fustagen hensat paa Vejen mellem Ringsted og
Roskilde; man mente, at Tyven ikke havde turdet
beholde den, da der blev sat en meget stræng
Politiundersøgelse i Gang, som dog intet oplyste.
Midt i Oktober Maaned 1820 fik Slagelse sine
første 20 Tranlygter paa Hovedgaden. Disse Lygter
var anskaffet ved frivillige Bidrag.
Da Postmester Femmer var afgaaet ved Døden
blev Postfører Jens Christian Lunduycr ansat som
Postmester fra 1ste Juli 1817, og 1818 købte han
ved Avktion Femmers Gaard, som saaledes frem
deles bliver Posthus, og samme Aar anbefaler Enken
efter salig Kikkebusch sit Gæstgiveri ved Siden af
Posthuset. Hendes Gaard og Posthuset havde imid
lertid i Folkemunde faaet Navnet „den lille Post
gaard“, og det efterfølgende vil vise, at den ogsaa
kunde være det og var svært paa Vej til at tage
Luven fra den gamle Postgaard.
Til Befordringsvæsenet brugte man endnu hol
stenske Vogne med Træfaddinger i Fyldinger; de
var saa smalle og umagelige, at de knapt kunde
give Plads til 2 Personer, men var tilbøjelige til at
vælte.
I 1830 blev der udsat en Præmie af 6 Rdl. for
Kurvefaddinger, som Vognmændene anskaffede;
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disse kunde saa anbringes paa deres „stemplede“
Vogne, og inden et Aar var samtlige Vogne paa
denne Rute forsynede med Kurveïaddinger; Agestole
med Fjedre havde man allerede forsøgt med.
Den 7de Februar 1834 bekendtgøres, at man
nu kan køre med Postvogne paa Fjedre, naar
disse er eller bliver anskaffede.
Christian v. Støchen var ikke Ejer af Postgaarden ret lang Tid; thi den 9de Januar 1818 faar
Proprietær Barltniann Auktionsskøde paa den, men
sælger den allerede den 27de Marts 1818 til Gæst
giver Philip Schnlyclsbery, gift med Bartoline Chri
stiane Tostrup; han blev her imidlertid kun kort,
idet han døde den 29de Juli s. A.
Løjtnant Niels Frederik c. Sehiott giftede sig den
17de Maj 1819 med Enken efter Schulgelsberg; han
blev senere Krigsraad og Ridder; under ham gik
Postgaarden meget frem, idet han var en meget
virksom Mand, som har levet i Erindringen i mange
Aar. Han var Medstifter af „Slagelse bestandige
Fugleskydeselskab“. Dette Selskab, som jo bestaar den Dag i Dag, er, om man saa maa sige,
baade undfanget og født paa Postgaarden, og Sel
skabet havde i mange Aar sit Tilhold her. Krigsraad
Schiøtt døde den 21de September 1840, 53 Aar
gammel. Forinden havde han imidlertid forpagtet
Gaarden ud til Konditor og Gæstgiver Frits Christian
Thomsen, som den 6te Maj 1838 bekendtgør, at han
„har overtaget Hr. Krigsraad og Ridder Schiøtts
Gæstgiveri paa gi. Torv“. Thomsen kunde imidlertid
ikke blive Ejer af Postgaarden, da han ikke kunde
forliges med Enken; hun vilde nemlig ikke foretage
kontraktmæssige Reparationer, hvorfor Thomsen
deponerede sin Husleje hos Notarius. Schiøtts Enke
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solgte senere Postgaarden til Rasmus Bann Knudsen
med det udtrykkelige Forbehold, at han skal betale
en Mulkt af 1000 Rcll., hvis han sælger til Thomsen.
Den 24de Januar udstedes Skøde fra R. B.
Knudsen til Teglværksejer Jf. Jensen, som den 15de
Februar 1875 sælger til et Konsortium, bestaaende
af C. F. Tietgen, Grosserer Ludvigsen, Brødrene
Schultz, S. Seidelin, S. C. Werner, Godsejer Jacob
sen, Falkensten, Th. Lauritsen, Jærnstøber H. Ras
mussen og Firmaet Grønvold & Schou for 69,658
Kr. 50 Øre. Dette Konsortium ombyggede i Halv
fjerdserne Postgaarden efter i Forvejen at have fra
solgt en Parcel til Købmand Werner. Derefter kald
tes Gaarden for „Hotel Postgaarden“.
Postmester Lundager døde 18. Oktober 1830;
han ser ud til at have efterladt sig en Formue,
han ejede den saakaldte Brænderigaard ved Slots
porten, hvor hans Svigersøn, C. P. Holm, boede.
Holm arvede Lundagers Ejendom, hvor Posthuset var.
Den 1. April 1831 blev Henrik Johannes Krebs
udnævnt til Postmester, og under 4. April 1831 be
kendtgør han, at Postkontoret er henflyttet i afdøde
Postmester Lundagers Gaard paa Bredegade. Hvor
Posthuset har været i det halve Aar efter Lund
agers Død, vides ikke, men det maa jo være midler
tidigt bestyret af en Mand, som har benyttet sin
private Bopæl til Postkontor.
For Vinteren 1831 og 1832 indrettedes der 3
Gange ugentlig Brevpost paa Hovedruten; senere
kom endnu en 4de Brevpost. Paa samme Tid ind
førte Vognmændene paa Sjælland, Fyn og Jylland
aabne Dagvogne, som afgik paa bestemte Dage.
Den 5te April 1834 bestemtes det, at Brev- og
Personposten skulde føres sammen, og den Ilte
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Juli førtes den for første Gang igennem Sjælland
og saaledes, at der afgaves Bivogn til den sexsædede Deligence, og fra 6. April 1835 gik der 4
ugentlige Brevposter. Pakkeposten gik 2 Gange
ugentlig.
Postmester Krebs tog sin Afsked 31te Marts
1841, og forhenværende Birkedommer Niels Krabbe
Kragh blev ansat som Postmester 1. Oktober 1841,
og benyttede han saa sin Formands Kontor paa
Bredegade, indtil han i Oktober 1842 bekendtgør,
at nu er Kontoret flyttet til Hjørnet af Smedegade
og Skovsøgade. Gæstgiver F. C. Thomsen havde
nemlig tilbudt at indrette en Postgaard der; Post
huset var dog ikke paa Hjørnet — der havde Post
mesteren Privatbolig —, men et Stykke nede paa
Skovsøgade.
Man maa nu ikke tro, at det var for Publikums
Skyld, at Thomsen indrettede Posthus overfor sit
Gæstgiveri; det var for at gavne sin Forretning;
thi det er jo klart, at naar de Rejsende altid, baade
ved Ankomsten og Afrejsen, skulde søge Posthuset,
havde de jo nærmest til hans Gæstgiveri. En anden
Grund var den, som følgende Bekendtgørelse op
lyser:
„Kgl. Privitigeict Gjrestgirergaard Stadt Hamborg.
At jeg paa Byens Bredegade har opbygget den for
hen til Postgaard afbenyttede Gaard og indrettet
den til Gjæstgivergaard og anbefaler samme.
I Oktober 1842.
J . Petersen .“
Thomsen havde trods denne Konkurrence truk
ket det længste Straa; han havde faaet Posthuset
op ved sit Gæstgiveri og i sin egen Gaard. Det
var en slem Konkurrent slaaet af Marken.
6
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Men endnu i 1844 havde han et godt Øje til
„Stadt Hamborg“, hvilket følgende viser:
En Danselærer skriver nemlig, at han har set
sig nødsaget til at forandre sit Logis fra Gæstgiver
Thomsen til „Stadt Hamborg“.
Thomsen bemærker hertil, at „Hr. Danselærer
Selmer gjorde for store Fordringer til for smaa
Penge“, men bemærker, at „Selmer har i Dag ind
løst sit hos mig efterladte Tøj, saa at jeg ikke mere
har noget Krav paa ham“ og tilføjer spydigt: „og
! gesom jeg selv har bifaldt, at han tog til „Stadt
Hamborg“, saaledes skal det ogsaa altid være mig
en sand Fornoielse af anbefale dette Etablissement ved
slig forekommende Lejlighed.
Slagelse, den 9de Februar 1844.
F. C. Thomsen.11
Hvornaar Kammerjunker og Postmester Kragh
er entlediget, ved jeg ikke; men den 18de December
1852 blev Kammerherre Benton Postmester, han
havde været Officer (Major), og i den Aarrække,
han var Postmester, vedblev Postkontoret at være
paa Hjørnet af Smedegade og Skovsøgade. Det blev
senere flyttet til Løvegade Matr. Nr. 339 a (Billen
steins Ejendom), hvorfra det senere flyttedes til sin
nuværende Plads paa Bredegade.
Efter Kammerherre Benzon kom den bekendte
Postmand og Venstrepolitiker Joseph Michaelsen, som
dog kun havde Embedet i nogle faa Aar; derefter
kom Løjtnant Müller, som var Postmester i 27 Aar.
Nu indehaves Embedet af Postmester Basmtissen.
Det er jo saa bekendt for Enhver, hvilken uhyre
Forandring først Dampskibenes og derefter Jærnbanernes Fremkomst bevirkede, at dette ikke be-
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høver at nævnes. Skulde dette beskrives, maatte det
være af en Postmand.
Som Kilder har jeg bl. a. benyttet: Slagelse
Brandtaxations-Protokoller, Slagelse Skøde- og
Panteprotokoller, Fr. Olsen: Danmarks Postvæsen,
„Sorø Amtstidende“s ældre Aargange, som velvilligst har været stillet til min Raadighed af Hr. Redak
tør H. Jensen, endvidere: F. C. Hundrup: Lærer
standen ved Slagelse lærde Skole, og sammes:
Disciplene fra Slagelse lærde Skole.
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