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De ældste tider
Vejene omkring Sorø
Middelalderens veje
I middelalderen var Sorø Kloster forbundet til omverdenen med en dårlig vej nordpå over Heglinge
Bro til Pedersborg. Det var grunden til, at det var så magtpåliggende for munkene at få ejendomsret
over Peder Thorstensens borg i Pedersborg, hvorfra man helt kunne dominere denne adgangsvej.
Ved et temmelig kostbart mageskifte kom de i besiddelse af gården i 1205.
Derudover tyder noget på, at munkene fik skabt en vis forbindelse østover. Morten Pedersen skriver, mens han var protestantisk abbed i Sorø mellem 1565 og 1572:
”Og er der ikke mere Færdsel til Sorø Kloster for samme Søers Skyld end af de tvende gjorte Damme og
Broer; den østre kaldet Bolbro, den nordre Hegle Bro og nu Pedersborg Dam”.

Den almindelige vej – alfarvejen eller hærvejen - gik syd om Sorø Sø fra Ringsted til Antvorskov,
og herfra førte en sidevej givet også i middelalderen frem til søbredden, så man derfra med båd –
eller over isen om vinteren – kunne nå klosteret med dets to porte: Klosterporten ved vejen mod
nord og Søporten ved søbredden mod syd.
Syd for søen anlagde Frederik II ligeledes den første kongevej i 1592, hvilket fremgår af et missive
fra Chr IV´s mindreårighed (Sorø I s 17). Da Chr.IV´s selv anlægger en ny kongevej nord for Sorø
o. 1625, bliver Fr II´s kongevej til alfarvej, men efterhånden som den blev ødelagt ved kørsel,
voksede interessen for den gamle alfarvej lidt sydligere igen.
Chr IV´s kongevej o. 1625. Ny adgang til Sorø for offentligheden fra omkring 1670.
Med Chr IV åbnedes en ny mulighed, idet kongevejen blev anlagt med bro over søens vestlige arm
ant. omkring 1625 eller lidt før. I 1632 skrev Stephanius således, at der er tre broer, der giver adgang til Sorø: Hegle Bro, Bolbro Bro og en tredie, som er bygget ikke ret mange år tidligere for at
gøre rejsen til Antvorskov hurtigere. Det er muligvis i forbindelse med anlæg af denne kongevej, at
man etablerer ”Den philosophiske Gang” for at give kongen og andet fint folk en passende adgang
til Akademiet.
Men denne vej var forbeholdt kongen og nogle få udvalgte. End ikke det kongelige postvæsen måtte
benyttte den. For at beskytte vejen holdt man almindelig færdsel borte, men man måtte ofte indskærpe eneretten.
Fr. III benyttede også Chr IV´s kongevej fra Haraldsted til Antvorskov, men hans søn, Chr.V, lod
vejen omlægge, så den gik gennem Ringsted, og samtidig - fra omkring 1670 – blev vejen åbnet for
almindelig trafik.
Fr.V´s chaussé
Fr.V besluttede i 1761 at anlægge chausséer gennem hele riget, og forslaget til vejlinjen RingstedSlagelse blev approberet d. 15.marts 1779. Det var et stort projekt, som udførtes i årene 1779-1791:
Chausséen blev anlagt med 40 fod mellem grøfterne. Hver af disse var 9 fod brede og uden for hver
af dem var yderligere 2 fod jord. I 1781 byggede man den nye Kongebro over Sorø Smalsø. Den var
4½ Alen vid, bygget på pæle og slyngværk. ”Her var før en gammel Træbro”.
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Sammenfatning veje
Frem til ca 1670 fulgte alfarvejen fra København til Korsør en rute syd om Sorø Sø, og det samme
gjaldt den første kongevej, som delvist blev anlagt under Fr II. Sorøs forbindelse med omverdenen
foregik ad vejen nordpå over Pedersborg, idet man dog ikke helt kan se bort fra en vej østpå.
Den øst – vestgående forbindelse over Sorøen etableres med Chr IV´s kongevej fra omkring 1625,
men den bliver først tilgængelig for postvæsen og offentlighed omkring 1670.

Krebshuset. Kro fra starten af 1700-tallet, kgl. priviligeret kro 1736
Krebshuset omtales første gang i Akademiets regnskab for 1658/59 i forbindelse med reparation af
”Broen på Kongevejen ved Krebshuset”. Det fremgår også, at huset på denne tid ikke er ganske nyt.
I 1719 er huset skovfogedbolig, og snart bliver det kongelig priviligeret kro.
Staten overtog postvæsenet i 1711 med to ridende og en ugentlig agende post i hver retning på ruten
København-Hamborg. Ejeren af Krebshuset søgte kongelig krobevilling i 1727 og 1731, men fik
afslag. Da han søgte igen i 1733 fremgår det dog af Amtmandens indberetning, at Krebshuset
”i Soroe byes District er et gammelt Krohold og iblandt de, hvorpaa kgl. Privil. nu søges.”
Generalpostamtet skriver 5.2.1733 ”at dette sted er bequem for de Altonaische agende Poster”, og
29. Maj 1734 skriver Amtmand v. Osten, at i Sorø Amt ”findes ingen deslige Kroer undtagen
Krebshuset aleene, som ligger bequem ved den almindelige Landevej, hvor de agende HamborgPostmestre med de i Svitte med dem følgende Personer og andre skikkelige Rejsende Folk kan have
deres Comoditet, og med hvad de behøve, vel blive forsynede, der imod Soroe Bye ligge afsides og
Umagelig, at komme til helst ved Nattetide udi Mørk og ond Vei og Veirlig, og derfor Reisende best
tient der med det nærmeste Sted ...”
Efter anbefaling fra stiftamtmand, generalpostmester, amtmand og byfogeden i Sorø fik Peder
Hansen krobevillingen ”naar den nuværende Consumptionsforpagtning i Sorø udløber i 1736”
Dette blev approberet af Chr.VI 23. september 1735.
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I 1799, da diligencen i juli måned blev indsat på ruten København-Korsør, kunne man være i Korsør samme dag. Men om vinteren kørte man fra København lørdag, overnattede i Krebshuset og
kørte videre søndag morgen. Denne første diligence holdt kun til 1803. Herefter kørte man med holstenske vogne, som regel med kalesche eller lukket på anden vis, op til omkring 1834.

Placat angaaende en Post-Diligences Gang mellem Kiøbenhavn og Corsøer af 12. Juli 1799 (udsnit):
Stk 3. Om Vinteren behøver Diligencen ikke at gå længere Lørdag Aften end til Krebshuset, hvorfra den
igien maa afgaae Kl. 5 om Søndag Morgen, paa det at de Passagerer, der agte dem over Bæltet, kunn
komme Betids nok til Corsøer.
Stk 4. … I Tilfælde at samtlige Passagerer ikke blive eenige om at overligge i Corsøer Natten til Mandag og
Diligencen altsaa strax derfra afgaaer, fortsætter den Reisen uafbrudt uden videre Ophold end det som er
bestemt på Stationerne i 2den Post, og ansees Krebshuset som det bequemmeste Sted, hvor Passagererne
kunne tage Fordriskning eller spise, hvis Aarsag Diligencen skal opholden sig der i en Time.
Bem. Første afgang fra København lørdag d. 27. juli 1799 kl. 7 morgen
Bem. Stationer på Sjælland: Roskilde, Ringsted, Slagelse.

Først fra omkring 1834 drejede dagvognen, diligencen, som også medbragte post af fra hovedvejen
og kørte til byens port. Her kunne den dog ikke komme igennem porthullet, så postmesteren måtte
ihvertfald i 1850´erne leje et lokale i en nyopført ejendom uden for porten. I 1859 blev den vestlige
del af porten revet ned, og postvognen kunne slippe ind i byen.
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Sorø Stræde, byvold og port
Vejen fra Pedersborg, som syd for kongevejen hed Sorø Stræde var ikke i nogen god forfatning.
Som en almindelig, smal jordvej vistnok flankeret af to stengærder kunne den være så temmelig
ufremkommelig.
I 1784 anlagde Akademiet derfor Reizensteins Alle, opkaldt efter den tidligere overhofmester, øst
for strædet – en bedre, bredere kørevej flankeret af to rækker lindetræer. Men den var forbeholdt
akademiets folk og var spærret med bom og lås. Så skønt man forsøgte at få lov at bruge den, gik
der en del år, før den aflastede Sorø Stræde.
Til forståelse af adgangsforholdne til byen skal endelig nævnes, at man d 18. August 1654 fik kongelig tilladelse til at opføre en byvold i ½ trenché, idet man samtidig blev pålagt at opføre et hus
med en port på tværs af Realgaden mod nord. Den vestlige halvdel af dette porthus, ”Vagthuset”,
stod til 1859 og selve porten til 1863. Den sidste del blev revet ned så sent som i 1876-77.

Reizensteins Alle med det tidligere Sorø Stræde - nu Alleen - til venstre
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Posten i de ældste tider
Såvel i middelalderen som efter skolens start i 1586 har der naturligvis været behov for at bringe
budskaber til og fra Sorø. I 1549 pålægger et kongebrev, at der skal holdes to postklepperter –
postheste - i Sorø, og det gentages i 1555 (Sorø I s.16). Og fra 1567 havde det reformerte kloster
pligt til at holde to postheste og postridere, der havde en postvognsstald op mod muren et stykke
vest for Klosterporten (Sorø I s 280). Men endnu handlede det om besørgelse af kongens post på
ruten fra København til Haderslev. Det var ikke et almindeligt postvæsen.
Efter starten på Chr IV´s Akademi og grundlæggelsen af byen i 1623 gik der mange år, før man så
en postillon i Sorø, skønt det omtrent faldt sammen med Chr. IV´s forordning af 24. december 1624
”Om Post-Budde”. Posten var til 1640 agende, og dens vej over Sjælland gik simpelthen uden om
Sorø – fra Ringsted syd om Sorø Sø evt. med skift af hest i Lynge og videre til Antvorskov og
Slagelse. Det er derfor ligetil, at der ikke er underretning om postmestre i Sorø fra denne tid.
Men noget nyt skete, da Chr. IV´s kongevej blev åbnet for trafik. På et tidspunkt i slutningen af
1600-tallet har postvæsenet naturligvis også lagt rejseruten om og valgt denne kortere og bedre vej,
og hermed kom Sorø tæt på rutenettet, så ihvertfald den ridende post kunne dreje af fra kongevejen
og betjene et posthus her. I 1771 lønnes et bud fra Sorø By til Vindelbro Huset, ”hvor posten” –
formodentlig pakkeposten - ”tog Skifte”, og der skulle gå endnu en rum tid til 1834 før den agende
post, dagvognen, vovede sig gennem Sorø Stræde. Den gjorde holdt ved Krebshuset øst for byen for
at skifte heste og give passagererne et tiltrængt hvil – evt. med spisning eller overnatning.
Desværre er der ingen dokumentation fra 1600-tallet for, at denne ændring fik betydning for postgangen i Sorø, men da staten overtog postvæsenet i 1711, fremgår det, at Sorø har en postmester,
byfogeden, der dog boede i Bjernede (!). I 1734 kom han til byen, da han efter ansøgning fik hjælp
til at flytte, idet han klagede over, at de mange ”rejser”, hans hverv gjorde nødvendige, var meget
plagsomme for en mand i hans høje alder.
Postvogn ved Krebshuset ca. 1790
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De første postmestre: 3 byfogeder. 1711 – 1758.

Bjernede Kirke og den Povelsenske ejendom, Storgade 21. Billeder på Sorø Akademi.

Jørgen Sørensen (– 14.05.1738) Postmester 1711 – 1738. 1711 - 34 Bjernede, 1734 - 38 Storgade 14
Jørgen Sørensen (Søfrensøn) blev by- og birkefoged i Sorø d. 2.7.1701. På det tidspunkt boede han
i Bjernede, men anmodede 19.8.1734 om hjælp til at anskaffe sig en bolig i Sorø. Det får han, og i
”Sorø Bys Bygningers Taxation” (1736) under nr. 18 ses han at bo ”i en Gaard, som Byens Fattige
tilhører. En 2etages Bygning paa 12 Fag liggende paa Storgade (nu Storgade 14) og en Længe i
Gaarden til den østre Side paa 17 Fag”.
Sorø Kirkebog 1738
”Den 22 May blev Byfoged Jørgen Sørensen begravet i Kirken i den store Gang ved .. dørren”
Han var ”i hvert fald i 1711 og lige til sin død postmester” (La Cour: Sorø Bys Historie s. 246).
Hermed knytter han an til spørgsmålet om, hvornår man første gang får et postkontor i Sorø. De
fleste værker skriver ”1711” eller ”før 1711”, men siden 1653 han man kunnet sende breve i porto
til Sorø. Hvordan kunne det ske uden en postmester til at opkræve portoen?
Knud Jensen (– begr. 17.08.1757) Postmester 1738 – 1757. Storgade 21 (sikkert 1750 – 1757)
Knud Jensen (Jenssøn) blev byfoged i Sorø og birkefoged ved Sorø Birk d. 1.8.1738 efter Jørgen
Sørensens død. I årene 1750 – 1757 ejede han ejendommen på hjørnet af Storgade og Vestergade,
”Den povelsenske Ejendom”, hvor der nu er bageri, Storgade 21.
Da Knud Jensen døde, arvede hans søn, Jens Knudsen Thillerup, præst i Magleby, ejendommen.
He(i)nric Jessen (6.3.1718 – begr. 19.07.1799) Postmester dec. 1757 – marts 1758. Storgade 21
Udnævnt 1757 til byfoged, birkedommer og postmester i Sorø. Han købte ant. umiddelbart efter ankomsten huset på hjørnet af Storgade og Vestergade efter den tidligere byfoged Knud Jensen.
I marts 1758 tog han sin afsked som postmester, idet han ikke kunne overkomme både embedet som
byfoged og embedet som postmester (la Cour s. 276)
Han overtog senere, 1777, Scavenius Stiftelse (la Cour s.77) og blev pensioneret som byfoged i
1789 (la Cour s. 246). Herefter levede han endnu 10 år i Sorø. Begravet 19.07.1799 i Sorø.
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Marcus Mathiasen (11.2.1711 – 29.11.1759) Postmester 1758 – 1759. Storgade 46.
Markus Mathiasen var en driftig købmand, som efterhånden beklædte en række andre embeder.
Hans børn havde faddere blandt byens fornemme folk, bl.a. Akademiets hofmestre. Hans meget
sigende gravsten i Sorø kirke giver en række oplysninger.
Følgende oplysninger skyldes en slægtsforsker på nettet. Dåb er i Sorø Kirkebog..
Markus Mathiesen (11.2.1711 - 29.11.1759) Begravet 5.12.1759
Gift m Gertrud Elisabeth Nyegaard (14.10.1712 - 3.6.1767).
Børn:
Sofia Birgitte Mathiesen d. 9.8.1745, Sorø g1. 7.8.1765 m Kbm. Hans Hartvigsen Sorø. (g2. Wolcke)
Mathias Petter Mathiesen d. 16.8 1746
Mathias Georg Mathiesen d. 29.3.1748 På Akademiet 1769 – 1770. Sognepræst Rye-Sonnerup
Petter Johannes Mathiesen d. 1.8.1749
Jacob Jersin Mathiesen d. 28.12.1751 og Jacob Severin Mathiesen d. 28.12.1751

Det er sandsynligt, at han i 1841 ejer den ejendom, der nu er Storgade 46. Den får ny ejer jan.1761.
Her kaldes han Negotiant, og i E.Dam: ”Sorø Apotek gennem 300 aar, 1906, står s. 9: ”I Schmidts
Historisches Taschenbuch über die Entstehung der Apoteken in Dänemark (Flensborg 1835) omtales en Apoteker Mathiesen i Sorø; antageligt er han den samme som Bye- og Birke-skriver, Postmester og Købmand Markus Mathiasen, der døde 29. November 1759, og i sin Købmandsvirksomhed
har søgt at erstatte sine Medborgere Savnet af et Priviligeret Apotek”. Det var der ikke i Sorø i
årene1673 – 1748.
I Familien Nyegaard på Frederikskilde af S. Nygård, 1933 skriver han: ”Bedstefars farfar havde en
søster, der var gift med postmester Marcus Mathiesen i Sorø”

Marcus Mathiasen var lotterikollektør 1753 – 1754. han
blev udnævnt til byskriver 24.1.1755 (La Cour s. 250),
og han var postmester fra marts 1758 til sin død i 1759.

Markus Mathiesens blev begravet d. 5.12.1759 og på hans
ligsten i Sorø Kirkes gulv står:
”I håb om en ærefuld Opstandelse er i denne Grav nedlagt
det Forkrænkelige af Den i Livet Og nu hos Gud Salige
Marcus Mathiesen, som var Bye- og Birkeskriver, samt
Postmester og Kiøbmand i Sorø og levede i Werden Fra den
11te Feb. Anno 1711, til den 29de Nov. 1759, da Gud kaldede
Ham fra sin Egtefelde Giertrud Elisabeth Nyegaard med
Faderløse 3 Sønner og 1 Datter som sørgelig igen lever. Han
var i Guds-Frygt Oprigtig, i Egteskab Kierkelig, i Embede
flittig, i Handel Retsindig og derfor i Døden frimodig og
salig. Den efterladte Enke Giertrud Elisabeth Nyegaard født
den 10. april 1712, Død den 3. Juny 1767 ligger og her under
Begraven – Var i sin tid En gudfrygtig og god Christen, en
ærlig og kierlig Kone. Lev Læser som disse i Live, Beskæmmet skal du da ey blive.”
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Ove Elling (o.1709 – 30.9.1788 i Sorø) Postmester 1760 – 1788. Realgaden 11.
Ove Elling var søn af sognepræst i Skallerup-Vennebjerg Sogn Jens Christensen Elling (1666-1716)
og hustru Karen Tøgersdatter Rosenberg (o. 1665- ?). Han var gift med Birgitte Willumsdatter (o.
1702 – 22.4.1793). Ved faderens død i 1716 arvede han ligesom sine søskende 65 Rd.
Ove Jensen Elling var i 1750 kammertjener hos kammerherre Plessen. 15.2.1760 fik han stillingen
som byskriver i Sorø, og denne stilling havde han sammen med bestillingen som postmester til sin
død i 1788. På et tidspunkt blev han også birkeskriver (Oeder 1771). Ved siden af sine øvrige hverv
havde Ove Elling ”Oplag af Snustobak”. Han ses i kirkebogen bl.a. som fadder d. 1.august 1760.
FT-1787 nævner, at han havde en fuldmægtig, Christian Plum, 22, og to tjenestepiger.
Ove Ellings løn som postmester var i 1771 60 Rdl. (P&T´s hist II s.133. Ringst: 160, Slag:105)
I Sorø boede han Realgade 11 (nu Storgade 11 –13, matr.nr. 33b og 33a), ifølge La Cour ihverfald
fra 4.9.1764 til sin død i 1788. Det var en stor bindingsværksgård, mod gaden 22 fag egebindingsværk med udmurede tavl og teglhængt tag, én etage høj og med to kviste på hver fire fag. Dette
stuehus var indrettet til beboelse og havde portgennemkørsel. Mod gården var der to sidehuse, fortrinsvis til beboelse, men også til udhusformål. I 1771 nævnes to kældre under huset.

Kilder: La Cour: Sorø Bys Historie, Oeders Efterretninger (1.5.1771), FT 1787 Sorø Købstad
Danmarks og Norges Speil for 1777, Helge Torm: Historiske huse i Sorø. Diverse stamtavler på nettet.

Fra 1802 til 1878 var Realgade 11 skole. Billedet fra 1877 viser skolen set fra gårdsiden.
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I 1771 viser postvæsenets regnskaber, at man har kontrakt på 10 Rdl. med ”Postbudet mellem Sorø
By og Vindelbro Huset, hvor Posten tog Skifte” (Fr. Olsen. Postv. i Danm. 1711-1808 s. 168). Man
må tro, at det er pakke- og værdiposten, der blev udvekslet her, f.eks. pengebrevet nedenfor (s.14).
I Oeders Efterretninger fra samme år finder man
Kilde:
OE-1771
Mandens navn:
Lars Hansen Mandens erhverv:
Postbud
Mandens alder:
67
Mandens civilstand:
Gift
Mandens nr. ægteskab: 2
Mand død (ja/nej):
Nej
Hustru død (ja(nej):
Nej
Hustrus alder:
41
Hustrus civilstand:
Gift
Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn:
Sorø Købstad Herred:
Alsted
Amt:
Sorø
Indtastningsnr:
C0629
Løbenr.:
131

Om det er ham, der har udvekslet post ved Vindelbrohuset, eller om han har haft anden funktion,
kan man naturligvis ikke vide. Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om Lars
Hansen i Sorø Kirkebog eller i folketællingen 1787. Som nævnt har Ove Elling en fuldmægtig i
1787, og titlen kunne måske pege på, at han kunne have noget at gøre med udvekslingen af pakker
og værdibreve.
I øvrigt finder man i Oeders Efterretninger fra 1771 oplysningen om
Kilde:
OE-1771
Mandens navn:
Niels Jensen Mandens erhverv:
Huusmand og Postbud
Mandens alder:
44
Mandens civilstand:
Gift
Mandens nr. ægteskab: 1
Mand død (ja/nej):
Nej
Hustru død (ja(nej):
Nej
Hustrus alder:
45
Hustrus civilstand:
Gift
Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn:
Fjenneslev Herred:
Alsted
Amt:
Sorø
Stednavn:
Mørup
Indtastningsnr:
C0626
Løbenr.:
7

Man må vel tro, at der her er tale om et sognebud eller om en privat ansat landpost.
Ove Elling oplevede i sin tid som postmester Struenses reformer af postvæsenet, bl.a. indskrænkninge af portofriheden i 1777. Den fik givet betydning for intraderne ved Sorø Postkontor, idet Sorø
Akademi ved den lejlighed mistede den portofrihed, man hidentil havde nydt. (Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark 1711 -1808 s. 179 – 180)
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Postkariolen
Byskriver Siersted i Ringsted fik i 1781 som den første i landet
tilladelse til at besørge den ridende post med vogn på ruten fra
Ringsted til Slagelse. Det var en tohjulet kariol, som ikke måtte
medtage passagerer. (P&T s historie bd 2 s 35).
Når den lette vogn kunne erstatte hesten på dette tidpunkt, skyldes det, at Fr. V´s nye chaussé blev anlagt i disse år
På billedet nedenfor kører postkariolen ind til Krebshuset.
Billedet må være fra slutningen af 1700-tallet:
Chr VII´s monogram viser, at det er fra før1808. Men på den anden side viser et andet billede af Krebshuset fra år 1790, at der i
de følgende år er foretaget ombygninger af huset.

Billedet hænger på Sorø Akademi, Røde Gang. Udateret og af en ukendt kunstner. Skolen har modtaget billedet som gave 1935 / 36 fra fru proprietær Brusch, tidligere Krebshuset. Hun skænkede skænket skolen maleriet efter sin mands ønske.(Sorø Akademis årsskrift 1936)
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Et pengebrev fra 1783

Bancobrev s. Sorø – København 29. juni 1783

I dette brev indsender lotterikollektør, købmand Søren Rosbierg lotteriets penge til lotteriinspektør Baumgarten i København. Brevet lyder:
Pro memoria !
Herudi sendes af min Beholdning 70 Rd hvor for udbedes en liden Efterretning at de Rigtig er ind löben,
Resten skule med første blive indsent,
Soröe = 29 Juni 1783
S Rosbierg

På de følgende sider følger en analyse af brevet med en redegørelse for de forskellige påtegninger, en portoberegning og en præsentation af lotterikollektøren, Søren Rosbierg.
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Analyse af bancobrev sendt 29. juni 1783

fra
Lotterikollektør, købmand Søren Rosbierg, Sorø
(Kollektør ihvertfald i årene 1771–1784)
til
Velædle Hr Joh: Frid: Baumgarten, Kongl: Mayst Lotterie Inspecteur
(Insp.marts 1770–nov 1790)

Påskrifter
Forside
No 7
No 2 pto 3 s

(Baumgartens nummerering af brevet)
(Kartenummer – porto)

C7timus
a /
med Attest
Kiøbenhavn
Herudi i Banco 70 Rd
Soröe
Bagside
No 7
2–3
Kollektørsegl ”SR”
og postsegl ”SO C7 RÖE”

(Kgl. insignier og attest. Overflødigt da Baumgarten
kunne frigøre brevet med sin attest og skulle kvittere
for modtagelsen)

(Baumgartens nummerering af brevet)
(Kartenummer – porto)
(spejlmonogram)

Indvendig
Pro memoria !
Herudi sendes af min Beholdning 70 Rd hvor for udbedes en liden Efterretning at de Rigtig er ind löben,
Resten skule med første blive indsent,
Soröe = 29 Juni 1783
S Rosbierg
til Velædle
Hr: Joh: Fr: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
a /
Kiöbenhavn
På flappen indvendig
dat. d. 29 Juny 1783
ank. d. 1 te
besv: d. 5 te

N. 83(3)

(Baumgartens nummerering af besvarelse ?)

Seglene (udvendig) er påsat efter forskrifterne
I skrivelse af 23.09.1747
bliver det fastsat, at indlevereren af bancobreve skal forevise postmesteren indholdet for at dokumentere, at
beløbet stemmer med angivelsen på brevet, og at han derefter i postmesterens påsyn skal forsegle brevet.
Af cirkulære af 14.06.1766 (med fremsendelse af nyt postsegl ”C7”)
fremgår det, at postmesteren også skal forsegle bancobrevene med postseglet.
Dette gælder, til der kommer nye regler med ”Tre-Segls-Plakaten” med virkning fra 1.1.1805.

16

Forudsætninger for portoberegningen

Brevet er sendt d. 29. juni 1783 (søndag)
Ankommet d. 1. juli 1783 (tirsdag)
Besvaret 5. juli 1783 (lørdag).

Sorø Postkontors segl

Med Generalpostamtets Placat af 31.12.1773 blev det forbudt at sende bancobreve med den ridende post af
hensyn til sikkerheden, og samtidig nedsatte man taksten med den agende post, så brevet /omslaget ikke
længere skulle takseres for sig, medens bancosedlerne takseres efter deres værdi : 1–100 Rdl. 1 enkeltbrevstakst, 100–150 Rdl 1½ enkeltbrevtakst, 150–200 Rdl 2 enkelt-brevstakst osv.
Dette var gældende til Forordningen af 23.2.1788 trådet i kraft d. 1.4.1788.

Porto 3
Takst for brev
iflg Generalpostamtets Placat af 31.12.1773

0 LSk

Takst for 70 Rd sedler
Takst for enkeltbrev Sorø – København
i perioden 31.12.1734 – 1.4.1788 3 LSk.
iflg Generalpostamtets Placat af 31.12.1773: 1 – 100 Rd

3 LSk

Porto ialt 0 LSk + 3 Lsk

3 LSk

hvilket stemmer med angivelsen på brevet.

Udestående problem:
Brevet er sendt fra Sorø søndag (evt. mandag), og som nævnt skulle bancobreve efter 31.12.1773 sendes med
den agende post. Men denne afgik fra Hamborg lørdag og brugte normalt seks dage til turen til København
om sommeren.
Den ridende post afgik fra Hamborg tirsdag og fredag og brugte 2-3 dage til turen.
Der er således to muligheder: Den agende post har været (meget) forsinket, hvad ankomsten til København
tirsdag kunne bekræfte, eller brevet er mod reglerne ekspederet med den ridende post, som siden 1781 på
strækningen Slagelse – Ringsted skete med en tohjulet vogn, kariol. (P&T´s historie bd. 2 s. 35). Det kunne i
så fald være ekspederet fra Sorø mandag d. 30 juni.
Svarbrevet er sendt fra København en lørdag, hvor både ridende og agende post på Hamborgruten afgik.

17

Lotterikollektør Søren Rosbierg (1722 - 1790). Lotterikollektør ihvertfald 1771 – 1784, Realgaden 31
Søren Rosbierg eller Rosberg stammede fra Herlufmagle, men han kom tidligt til Sorø. Han skriver i 1786:
”Jeg har været her i Sorø By 50 aar og Borger i nogen og 30dive Aar”.
I 1753 giftede han sig med købmand Eickhorns enke, Anna Kirkeberg, og overtog porthuset, forretningen i
det og nabohuset mod øst. Da hun døde i 1759 giftede han sig med Maria Helvig Høeberg fra Kalundborg.
Han døde d. 6. april 1790, og i kirkens regnskab ses, at han blev begravet d. 12. april 1790.
Den gamle byport lå ud for den nuværende Storgade 48
Han varetog en række offentlige hverv. Var en årrække ”Medinspektør ved de fattiges Væsen” og i mere end
25 år brandinspektør i byen og for Akademiet, et hverv, han efter ansøgning blev fritaget for ved kongelig
resolution af 8. januar 1790.
Byfoged Jessen skrev om ham, at ”han er den formuenste Mand af Borgerstanden og har den største borgerlige Næring her i byen”, og at ”han er meget habil, paapasselig og nidkier”..
FT-1787 viser, at familien havde 1 karl og 4 piger samt 1 karl og 1 dreng i købmandshandelen.

Kilder:
La Cour: Sorø Bys Historie. Matthiessen indledning til Harhoffs Breve i Soransk Tidsskrift V.
Oeders efterretninger 1771. FT-1787.

Søren Rosbiergs segl

Søren Rosbiergs købmandsgård
i den gamle byport.
Udsnit af maleri fra slutningen
1700-tallet. Ukendt kunstner
Sorø Akademi. Røde Gang.
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Magnus Hosum Klein (d. 15.3.1745 – 4.2.1815) Postmester 1788 – 1815. Nordlig del af apoteket
Magnus Hosum Klein er født i Saxkøbing. Han kom i apotekerlære i Haderslev og arbejdede senere
på en lang række apoteker i Nakskov, Bergen, Odense, Maribo, Haderslev igen og København.
D. 27.1.1778 bestod han Examen chemico-pharmaceuticum med karakteren ”Laudabilis”
D. 28.7.1779 fik Klein privilegium som apoteker i Sorø. Han boede først til leje, men købte1780,
1782 og 1784 tre huse på hjørnet af Realgade (Storgade) og Vester Brøndstræde (Vestergade) og
slog dem sammen til apotek, Realgaden nr 6, 7 og 8. De tre huse mod Realgade fremstod som en
toetetages bygning på 19 fag egebindingsværk (7+6+6 fag) med udmuret gavl og teglhængt tag.
Mod Brøndstræde lå en enetages bygning i 16 fag egebindingsværk, ligeledes med udmuret gavl og
teglhængt tag, indrettet til bryggers, lo, lade og vognremise.
Magnus Hosum Klein blev gift d. 10.6.1783 med Karen Wædele (d. 29.11.1750) på Einsedelsborg
på Fyn. De fik tre døtre: Margrethe Elisabeth – kaldet Grethe - f. 1785, Vilhelmine Andrea – kaldet
Mine – f. 1786 og Anna Elisabeth – kaldet Lise – f. 1790.
Som apoteker havde han desuden brændevinsudskænkning og pligt til at holde gæstesenge.
D. 12.9.1788 fik han ekspektance på postmesterembedet, og d. 30.9.1788, da forgængeren døde,
blev han postmester. I årene 1798 – 1814 er han nævnt som lotterikollektør.
Han solgte apoteket og gæstgiveriet 1807 til Søren Christian Ørsted, men ved salget beholdt Magnus Hosum Klein selv den nordligste del af huset mod Realgade, og han var postmester og lotterikollektør til sin død d. 4.2. 1815. Han blev begravet i Sorø d. 10. februar 1815.
Tegning sign. J P C Gjorslev. Udateret. Tv. ses apoteksbygningen bl.a. med de 6 nordligste fag, hvor postmester Klein boede i årene 1807 – 1815.Der ses ikke noget postskilt på bygningen, men det er måske postkariolen, der svinger op foran posthuset. Kariolen blev brugt på stykket Ringsted – Slagelse fra 1781.
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Magnus Hosum Kleins hilsen i
professor G H Olsens stambog
d.18 juni 1794 prydet med hans
og hustruens silhuetter (BAS).

I ”Fortegnelse over Embedspapirer vedkommende Sorøe Postmester 29 julii 1777 – 29 dec. 1827”
nævnes bl.a.
”1788 d. 11. Novbr.Instrux for Postmester Magnus Hosum Klein i Sorøe”
”1794 d. 14. Octob. Generalpostamtets Skrivelse til Postmester Klein, at han imod hvert Quartals Slutning
har at begjære det fornødne Forskud af Postkassen til Pensionens Udbetaling m.v.”
”1807 d. 18. Aug. Skrivelse til Postmester Klein angaaende Estafetter under Fjendtlighederne, som da fandt
Sted”

I ”Harhoffs Breve”, der opbevares på Sorø Akademis Bibliotek (trykt i Soransk Tidsskrift V), bliver postmester Magnus Hosum Klein og hans familie ofte nævnt. Det drejer sig om godt 150 breve,
som amtsfuldmægtig Conrad Johan Christian Harhoff skrev til sin ven og tidligere kollega Jacob
Severin Lund i årene 1810 – 1815. Nogle er privat befordrede, enkelte med fragtmand, men langt
den overvejende del er sendt med posten og bærer kun påtegningerne kartenummer og ”betalt”.
Om Kleins død skriver Harhoff, der på det tidspunkt er flyttet til Ringsted, d. 10. jan 1815:
”I Tirsdags i forrige Uge var jeg i Sorøe, og denne Dags Aften blev Postmester Klein, som om
Dagen havde været frisk og rask, angrebet af et apoplektisk Tilfælde i den venstre Side. Da det er
anden Gang at han faar dette Tilfælde og han nu er saa gammel, saa er der kun saare lidet Haab
om at han gaar Sygdommen igennem og endnu mindre kan det haabes at han, om han end skulde
komme sig saaledes at han kunde være oven Senge, skulde blive gengivet sin Førlighed i den ene
Side. Jeg talte igaar med Wendelboe (note: distriktslæge) paa hans rejse herigjennem og hans
Haab var kun svagt.”.
Og i et senere, udateret brev: ”Postmesteren døde sig da ihjel, og blev jordet med et temmelig stort
frivilligt Følge, hvoriblandt ogsaa jeg var. Enken er constitueret i Vacancen, men skal ikke attraae
at beholde Tjenesten, og jeg har hørt at de skulle vilde drage til Kbhvn.”

Udsnit af
Harhoffs brev
feb. 1815
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Brev s. Sorø – Gyldensteen pr. Bogense d. 10.7.1813
Bagside: Kartenummer ”2”.
Forside: ”betalt” ”3” m. rødt.
Afsenderen, Harhoff, har betalt portoen i Sorø, og i
Bogense er opkrævet 3 Sk. i bærepenge eller udleveringsgebyr.

Indkørslen til byen
Den ridende post var på strækningen Ringsted-Slagelse i 1781 blevet erstattet med kørsel i en let vogn, en
postkariol. Det gjorde det imidlertid vanskeligere at komme gennem Sorø Stræde, og kort efter Kleins
tiltræden som postmester skrev General-Postamtet d. 24. oktober 1789:
”Strædet, som løber fra Vejen ind til Sorø, efter Indberetning fra Postkontoret i Ringsted er saaledes opkørt
og bedærvet, at der medgaar over ½ Time til at passere bemældte Stræde frem og tilbage.”

og man henstiller til Amtmanden:
”at Postillonen, som befordrer Brevposten mellem Slagelse og Ringsted, maatte ved Postmesteren i Sorø
overlades en Nøgle til Alleen ved Sorø for at kunne tage derigennem, indtil den anden almindelige Vej bliver
istandsat.... Det ønskes snarest muligt at maatte ske til Brevpostens skyndigste Befordring, hvorom Hans
Kongelige Højhed Kronprindsen nyligen haver ladet gøre Erindring.”

Hvorvidt postillonen fik nøgle til Reizensteins Alle vides ikke, men man tog dog fat på at udbedre
Sorø Stræde, som i 1792 fik en stenbelægning, der dog ikke var særlig holdbar.

Postmesterens løn

I 1803 var Postmester Kleins løn 182 Rdl. De 60 Rd. for brevposten, 40 Rd. for pakkeposten, 5 Rd.
fra gebyrer og så hele 77 Rd for avissalg. Postvæsenet havde gode indtægter ved avisdistribution.
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Privat befordring

Brev privat leveret i Sorø d. 1. 3. 1803
”Pro Memoria
Da den mig i aaret 1798 til Sorøe Academie udstedte Obligation for 400 Rd allerede for et halvt Aar siiden
har været udbetalt, saa skeer herved min ærbødige Begiæring til De Herrer professorer, at bemældte Obligation, forsynet med behørig Quittering maa blive mig tilbageleveret til Udlysning af Panteprotokollen.
Sorøe d: 1 Martii 1803
Magnus Sommer”

Magnus Sommer, præst i Sorø 1798 – 1848, boede på Realgaden – nuværende Storegade 22. I løbet af 1803
overtog amtmand Stemann bestyrelsen af godset efter professorerne.
Dette lokale brev er afleveret personligt eller med bud og er ikke ekspederet af postvæsenet. Andre muligheder for at korrespondere uden om postvæsenet var at sende brev med venner, med fragtmand, med skippere
osv. Men det var ikke alt sammen lovligt. Kirken havde sin egne forsendelsesveje med degnepost.
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Udbetaling af pensioner
Som nævnt ovenfor foreligger bl.a.
”1794 d. 14. Octob. Generalpostamtets Skrivelse til Postmester Klein, at han imod hvert Quartals Slutning
har at begjære det fornødne Forskud af Postkassen til Pensionens Udbetaling m.v.”
Siden Fr IV´s tid blev en væsentlig del af postvæsenets overskud brugt til pensioner til statens embedsmænd, deres enker og deres uforsørgede døtre. Disse pensionsmidler fra Postkassen udbetaltes således af
postmesteren.
Et eksempel på dette ses af to breve på Sorø Akademis Bibliotek som er sendt i anledning af, at Distriktskirurg Hindrick Frederich Müller, Skælskør, fik sin afsked efter ansøgning d. 30 januar 1801. Med afskeden
fulgte en kongelig bevilling af pension på 50 Rdl. af PostPensionskassen.
Kongen skrev til Amtmand Stemann og pålagde ham at underrette Müller, hvilket skete d. 7. februar, idet
Amtmand Stemann samtidig bad Müller varetage embedet, til hans efterfølger er udnævnt.
Efterfølgende, d. 27. juni 1801, fik Müller så brev fra den ”Kongelige Postkasse – Pensions – Directionen”
som indeholdt den endelige besked om pensionen og om de praktiske forhold ved udbetalingen.
Når H.F.Müllers papirer befinder sig på Sorø Akademis Bibliotek, skyldes det, at Müller i 1827 oprettede et
legat, som uddelte 16 portioner á 50 Rdl. til sønner af kongeligt udnævnte embedsmænd på skolen. Ophold
og undervisning kostede på det tidspunkt 200 Rdl. årligt.

Brev s. Sorø – Skielskør d. 7.2.1801. Forside ”KT” Bagside 12 – 6.
Brevet har fået kartenumer 12 og portoen 6 Sk er noteret på bagsiden
Portoen er ikke opkrævet, men noteret af hensyn til regnskabet, da det er et KT brev.
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Brev s. København – Skielskør d. 27. juni 1801
med det endelige pensionsdokument.
Man bemærker, at seglet (indsat) staver afsenderen
KONGL POST-CASSA PENSIONS DIRECTION
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Feldpostkontor i Sorø 1810 i Byportens vestlige del
I krigens tid var der oprettet et feltpostkontor i Sorø. Bestyreren
hed Johannes Lund, og kontoret havde til huse i den vestlige længe i den gamle byport.
Harhoffs godt 150 breve på Sorø Aakdemis Bibliotek er overvejende sendt med det almindelige postvæsen. Nogle er dog privat
overbragte, enkelte sendt med vognmand, men to af brevene er
sendt med FpEst, feltpost-estafette.
Når Harhoff sender brevet nedenfor med feltposten, må det skyldes, at det haster:
”Hvad der ellers anlediger mig til at skrive til Dem er at vi trænge høilig til Papir, som vi endelig
maa have paa Søndag. Hav derfor den Godhed at kjøb 1 Riis Propatria Nr. 2, som maae være ubeskaaret, da det tildeels skal indbindes og et Riis godt Concept-Papiir. Send det med næste Agepost,
med mindre De skulde spore anden Lejlighed.” (Note. Ageposten afgår fra København lørdag)
Brev s. Sorø – København 28.11.1810. Kartenummer ”1”.
Betalt. pr. FpEst.af Vigtighed fra Amtsfuldmægtig Harhoff.
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Også det følgende brev er ”af Vigtighed”. Indholdet lyder:
1´ Dec.
I Morges Kl. 4 er en af de bedste – om ikke den allerbedste – gl. Mand i Sorøe ved Døden afgaaet.
Den gl. Bredahl er nemlig død. For den hjemmeværende Datter er i dag indgivet Ansøgning om
Bevilling til at være Myndig under Curator, som med Feltpost er sendt Cancliet. Jeg har privatim
tilskrevet Cancelisekretair Rimestad i 1´ Departement at sørge for Bevillingens hurtige Expedition,
da det siden Byfogden gjerne vilde have Fingre paa Skiftet, er af megen Vigtighed at erholde denne.
Hav nu den Godhed paa Mandag at høre op til ham i Canceliet for at faae Kundskab om, naar
Bevillingen kan faaes, og løs den da saasnart mueligt og send mig den med Feltpost. Jeg tænker
den koster henimod en 50 Rd. Penge skal blive sendt Dem naar paafordres.
Da jeg er ene om alt i disse Dage , kunde jeg ei tilskrive Dem med sidste Post.
Fr. Olsen skriver om denne mulighed i ”Postvæsenet i Danmark 1808-1848 s. 35:
”En kort Tid, nemlig fra 1. Juli til Decbr. 1810, medtog Feltposten ogsaa Breve, som private Folk i
vigtige Tilfælde ønskede afsendte. For saadanne Breve, der skulde afgives til et Postkontor og af
dette leveres til Feltpostekspeditøren, maatte betales en halv Gang mere Porto end den sædvanlige”
Brev s. Sorø – København d. 1.12.1810
pr. FpEst betalt fra Amtsfuldmægtig Harhoff af Vigtighed
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Johan Christopher Schnabel ( 16.6.1783 – 27.9.1827) Postmester 1815 – 1827. Torvet 1817 – 1827
Da Magnus Hosum Klein døde i 1815, blev han d. 1.7.1815 efterfulgt af tidligere underofficer i
Livgarden, Johan Christopher Schnabel, født i Rendsborg. Han var postmester de følgende 12 år.
Uden at vi ved det, kan det vel tænkes, at han lejede sig ind hos Apoteker Glahn i Kleins lejebolig,
men i 1817 købte han den store gård med sidebygning på Torvet, det nuværende Torvet nr 6 og 8.
Sidebygningen solgte han fra i 1823 og ejede herefter den nuværende ”Scavenius´s Stiftelse”
Overlærer F.C.C. Matthiessen skriver i Soransk Tidsskrift VI s 350 ff bl.a.:
Note a: Torvet 8, matr.nr. 39. c: Torvet 6, matr.nr. 38 i 1817 med to lejeboliger.

”Jacob Hansen sælger året efter (1817) til postmester Johan Christopher Schnabel for 3400 Rbdl.
N.V. Schnabel har lånt penge og købt dyrt. Han må lade en stor prioritet, der kræver svære afdrag,
stå i stedet. Man får det indtryk, at han har siddet ret hårdt i det. Noget større lejeindtægt skaffer
han sig af sidehuset ved at tage 2½ fag fra de 4 fag, der hidtil havde hørt til a som forstue, kammer
og brændehus, og af disse 2½ fag lave en tredje lejebolig. Og 1823 sælger han disse tre lejeboliger,
dvs. sidehuset på 9½ fag til malermester Steinlein. Af sidehuset vedbliver så de 1½ fag, der er
nærmest a, at høre hertil. Steinlein skal mure de to døre til, der fra forstue og loft fører ind til hans
ejendom, og fra det øjeblik er ejendommen a og c for stedse adskilte. Undtagen i en henseende, thi
Steinlein bevarer efter kontrakten del i fælles brønd, ret til indkørsel ad porten fra Søgade og til at
lede sit spildevand gennem ejendommen a´s gård. Efterat den gamle gård så havde været posthus
fra 1817 til 1829 solgte Schnabels enke til Etatsråd Mandix for 2400 Rdlr.N.V”
Matthiessen skriver uden yderligere kommentarer, at her også er posthus 1827 - 1829
I 1819 får Schnabel opført en bindingsværksbygning som brændeskur på grundens sydvestligste
hjørne, hvad der var nødvendigt for at lave den tidlige omtalte ekstra lejebolig. Schnabel og hans
hustru nævnes et par gange i Sorø Kirkebog som faddere.

Scavenius Stiftelse før restaureringen 1910.

27

Et pengebrev sendt 1815 eller 1816

Bancobrev s. Sorø – København 1815 eller 1816 i en af følgende peioder
feb. 1815 – 5. maj 1815, 4 juli.1815 – 1.marts 1816, 9.november – december 1816.

Det er et brev, hvori lotterikollektør, apoteker Hans Egede Glahn indsender penge til lotteriinspektør Bie i
København. I årene umiddelbart efter statsbankerotten i 1813 ændrer portoen for sådanne breve sig meget
ofte, så det kræver en omfattende analyse at indsnævre de perioder, hvor portoen, 24 Rbsk., passer.
På de følgende sider gøres der rede for dette forhold, og apoteker Glahn, som postmester Schnabel meget vel
kan have boet til leje hos på dette tidspunkt, præsenteres.
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Analyse af pengebrevet
sendt feb.1815–5.5.1815, 4.7.1815-1.3.1816 eller 9.11.1816–dec.1816
fra Lotterikollektør, apoteker Glahn, Sorø til
S(alve) T(itulo) Hr Inspecteur Bie, Kronprindsensgade, København.

(kollektør 1815 – 1826)
(jan. 1801 – dec. 1816)

Påskrifter
Forside
10 – 6 (???)
Heri 6 rbd 5 (mark) 9 s N.V.
og 6 rbd S.M.
Lotteriet tilhørende

(navneværdi)
(sølvmønt)

Bagside
3 – 24
To postsegl, ”SOR FR VI ÖE”, et kollektørsegl, ”G”

(kartenr. 3 porto 24 rbsk)

Brevets format, foldning og forsegling er efter forskrifterne
I skrivelse af 23.09.1747 bliver det fastsat, at indlevereren af bancobreve skal forevise postmesteren indholdet for at dokumentere, at det stemmer med angivelsen på brevet, og at han derefter i postmesterens påsyn
skal forsegle brevet.
Af cirkulære af 14.06.1766 (med fremsendelse af nyt postsegl ”C7”) fremgår det, at postmesteren også at
forsegle bancobrevene med postseglet.
I General Postamtets Placat af 24.11.1804 med virkning fra 1.1.1805, ”Tre-Segls-Plakaten”, præciseres hele
proceduren ved forsendelse af bancosedler:
”Bancosedler, som forsendes med Posten, blive
at indpakke paa følgende Maade: "Først bøies et
firkantet Stykke Papiir af behørig Størrelse omkring dem, saa at dets Ender paa alle fire Sider
næsten naae heelt over dem; herpaa lægges denne Pakke i en Convolut, som, naar den udfoldes, har den ved Siden staaende Form.
Stykket b, som maae være lige eller næsten ligesaa stort, som a, lægges først over, derpaa c,
som ikke maae naae længere, end til midt paa a,
og tilsidst d og e; c lakkes fast paa b, og d og e
paa b og c. Dernæst sættes først Afsenderens
Segl i Midten, og endelig i dennes, eller Overbringerens Nærværelse af Postmesteren i egen
Person Postseglet paa begge Sider af hiint Segl,
saa at alle tre Segl komme til at staae i en
skraae Linie.
Saaledes erholder Brevet vedstaaende Figur,
hvor a betyder Afsenderens Segl og p p Postseglene. . .. til Brevenes .. Forsegling skal Afsenderen levere Lakket ”.

(tekst og fig. gengives med tak til Toke Nørby)
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Forudsætninger for portoberegningen
Afstand Sorø – København 10 Mil
Der fremgår af kollektør Glahns tiltrædelse og Inspektør Bies afgang, at brevet er sendt 1815-1816.
I denne periode er portoen for enkeltbrev Sorø – København 12 Rbsk.

Omregning af 6 Rbd S.M. (sølvmønt) til N.V. (navneværdi) efter
gældende postkurs (værdien af 200 Rbd S.M. i Rbd N.V.):
31.12.1814 – 06.02.1815
07.02.1815 – 05.05.1815
06.05.1815 – 03.07.1815
04.07.1815 – 05.01.1816
06.01.1816 – 01.03.1816
02.03.1816 – 04.10.1816
05.10.1816 – 08.11.1816
09.11.1816 – 02.05.1817

kurs 550
kurs 600
kurs 700
kurs 600
kurs 650
kurs 700
kurs 750
kurs 650

6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =
6 Rbd S.M. =

16,5 Rbd N.V.
18,0 Rbd.N.V.
21,0 Rbd N.V.
18,0 Rbd.N.V.
19,5 Rbd N.V.
21,0 Rbd N.V.
22,5 Rbd.N.V.
19,5 Rbd N.V.

Porto 24
Takst for brev / kuvert
.
Takst for 6 Rbd 5 Mark 9 Sk N.V. sedler
Iflg. Cirkulære 9.10.1813 nedsættelse til ½ porto for bancobreve med indtil 10 Rbd N.V
(gælder 9.10.1813 – 31.7.1818). Brevtakst Sorø – København i perioden er 12 sk.
iflg 8.8.1813 brevtakst og 9.10.1813 cirkulære

6 sk

Takst for 6 Rbd S.M.
Iflg cirkulære af 5.11.1814 gældende fra 16.11.1814 om portoforhøjelser skal sølvmønt fortsat takseres efter
N.V (cirkulære af 7.8.1813) og portoen tillægges 50% (jvf. cirk. 7.8.1813).
iflg.05.11.1814 cirkulære: 10–20 Rbdl N.V. (kurs.550–650)
iflg 07.08.1813 cirk. tillæg 50%

12 sk
6 sk

Porto ialt

24 sk

Note: Da forsendelse af sedlerne koster 6 sk., må betalingen for sølvet incl. de 50%´s forhøjelse være 18 sk.
Dvs. taksten for sølvet må være 12 sk., iflg. taksttabel takst for 10 - 20 Rbdl N.V. Dvs. relevant kurs 550650.
Den beregnede porto stemmer med angivelsen på brevet i perioderne 31.12.1814 – 5.5.1815,
4.7.1815 – 1.3.1816 og 9.11.1816 – 2.5.1817. Under hensyn til Glahns tiltræden (den foregående kollektør,
postmester Magnus Hosum Klein, døde 4.2.1815) og Bies afgang kan det konkluderes, at
Brevet er sendt i perioderne feb.1815 – 5.5.1815, 4.7.1815-1.3.1816 eller 9.11.1816 – dec. 1816
Udestående problem: Påtegningen på forsiden: 10 – 6 er indtil videre uforståelig
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Hans Egede Glahn (22.4.1783 – 3.5.1874) Lotterikollektør 1815 – 1826

Hans Egede Glahn er født i Riserup på Falster og uddanet på apotek
i København. Han bestod Examen chemico-pharmaceuticum med
karakteren ”Haud laudabilis” i 1806.
Glahn købte Sorø Apotek og medicinudsalg i Ringsted af apoteker
Ørsted til overtagelse d.1.oktober 1811, og han fik apotekerprivilegium d. 8. november 1811 samt retten til at hergergere og bespise
fremmede for en billig betaling.
Retten til gæstgiveriet blev efter hans egen ansøgning frataget ham i
1835. H.E.Glahn var apoteker i Sorø i 40 år til hans søn overtog
apoteket i 1851.
.
Han var gift med Anne Birgitte Margrethe Jensen f. 23. November
1811 og død i Sorø d. 12. Maj 1823.
Sammen fik de seks børn – 5 sønner og en datter.
Efter hustruens død giftede han sig med Henriettte Jacobine Scharling
f. 5.1.1783 og død i Sorø 8.3.1845.
Han foretog store ombygninger, så apotekerejendommen mod
Storgade og Vestergade i hovedsagen har fået sit nuværende
udseende i årene 1847 – 1850

Apoteksbygningen fik sit nuværende udseende ved apoteker Glahns ombygninger 1847 og 1850
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Brev s. Sorø – København (Kronprindsensgade 401 d. 12.10.1827
Sendt franco ”fr.” Kartenummer ”35” (uden efterfølgende streg).
Ingen påtegning af udleveringsgebyr / bærepenge.

På Sorø Akademis Bibliotek ligger en række breve fra Christian Wilster (1797 – 1840, lektor i
græsk på akademiet 1827 – 1840) ) til hans bror, Ernst Wilster, fra årene 1824 -1838.
I perioden 7. jan 1824 – 14. dec. 1827, medens Schnabel var postmester, skrives kartenummeret på
disse francobreve uden den streg, der normalt følger nummeret, ”35” for ”35 –”.
Brevene er sendt til København, og de er alle uden påtegning med rødt af udleveringsbebyr eller
bærepenge. Det ser ud til (jf. Harhoffs breve, Tillæg 3), at man i København i en længere årrække
ikke noterede dette på brevene.
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Peter Enevold v Braes (13.9.1779 – 15.4.1829) Postmester 1828 – 15.4.1829. Scav.St. 1827 – 1829.
Efter postmester Schnabels død beholdt hans enke Torvet 6, matr.nr. 39, til hun i 1829 solgte til
Etatsråd Mandix, B.S.Ingemanns svigerfader. F.C.C. Matthiessen skriver uden yderligere kommentarer (Soransk Tidsskrift 6, 1912), at der er posthus i Scavenius Stiftelse 1827 – 1829. Braes har i så
fald lejet sig ind i det eksisterende posthus.
FT-1801 København (Staden) Hof- og Militæretaten, Landcadet Akademiet, Academigaden 2:
Peder Enevold v Braes 20 ugift Kadet ved Landkadet Kompagniet
P&T´s historie II s. 318 skriver:
Fra gammel tid stod postførere opregnet på en fremtrædende plads i Hof- og Statskalenderen.
I 1820: ”Postføreren var den betroede, kongeligt udnævnte embedsmand , som fulgte – førte –
pakker, penge og passagerer og dermed store værdier på de velkendte ruter” ....
Okt. 1812 – feb. 1814 postfører mellem København og Kolding. Derefter på vartpenge. I 1818
skulle stillingen som postfører på ruten mellem Kolding og Aalborg besættes. ”Embedet gik til
Peter Enevold Braës, en postfører fra krigens tid, som senere havde været på ventepenge, mens han
supplerede sine indkomster som underlærer ved Søetatens drengeskole”. Fra april 1825 tilbage på
ruten København – Kolding. Braes blev herefter beskikket postmester d. 20.11.1827 og postmester i
Sorø fra 01.01.1828
Iflg. Sorø Kirkebog døde Peter Enevold v. Braes, Krigsassessor og Postmester i Sorøe d. 15.4.1829,
og han blev begravet på kirkegården d. 22.4. 1829.

Scavenius Stiftelse før restaureringen 1910.
Posthus 1817 – 1829 (?).
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To breve til B.S.Ingemann tilhørende Sorø Akademis Bibliotek

Brev s.Hamborg – Sorø d.3. oktober 1827 Bagside ”1 - 9”. Forside ”12” m rødt. (BAS)
Indleveret i Hamborg d. 3. oktober 1827. Her er på bagsiden skrevet kartenummer 1 og portoen
9 Sk. Det var en onsdag, og brevet er afgået med den ridende post på ruten Hamborg – København.
I Sorø påført modtagers betaling: porto 9 Sk, udleveringsgebyr/bærepenge 3 Sk. Ialt 12 sk.

Brevet vist ovenfor er ankommet til Sorø godt en uge
efter, at postmester Schnabel d. 27. september 1827
var død, så den nye postmester, Enevold Braes, var
næppe startet i embedet endnu.
Men postkontoret var som nævnt under alle omstændigheder på Torvet i ”Scavenius´ Stiftelse”.
Brevet vist til højre ankom til Sorø knap 14 dage før
postmester Enevold Braes´ død.

Brev s. Stenalt v. Randers – Sorø d. 1.3.1829
Bagside :Kartenummer ”2”
Forside: ”frit” ”3” med rødt.
Brevet er sendt franco, dvs forsendelsen er
betalt kontant i Randers.
I Sorø er påført modtagers betaling:
3 Sk. i udleveringsgebyr / bærepenge..
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Nicolai Siemsen (1804 - 1880) Konstituret postmester 15.4.1829 – 30.6.1829 (Storgade nr 50)

Nicolai Siemsens kvittering på regnskab for 2. kvartal 1841. Sign d. 12. juli 1841
”betal hvorfor quiteres. N. Siemsen” (Lokalhist. Arkiv for Sorø og Omegn)

Efter Peter Enevold v. Braes´ død blev bager og vognmand Nicolai Siemsen konstitueret som postmester i Sorø til postmester Lebels tiltræden d. 1.7. 1829. Han fungerede fortsat som vognmand i
Lebels tid, men efterhånden opstod der så mange problemer, så postvæsenet fra 1842 ikke ønskede
at bruge ham (se herom: Tillæg I Postvæsen og befordringsvæsen).
Nedenstående brev er ekspederet af den konstituerede postmester.

Brev s. Gudbjerg - Sorø d. 16.5.1829. Bagside: ”7” Forside ”betalt” ”2” m rødt
Afsenderen, Caspar Wegeners far, var sognepræst i Gudbjerg på Fyn lidt nordøst for Svendborg. Brevet er
ant. indleveret til postbesørgelse i Svendborg, hvor portoen til Sorø er betalt. I Sorø er brevet udleveret til /
bragt ud til modtageren, og der er opkrævet 2 Sk i udleveringsgebyr / bærepenge.

35

Christian Peter Lebel (8.3.1789 – 9.12.1866) Postmester 1829 – 1842. Realg. nr 2. (Storgade 29)
Som det ses af nedenstående skrivelse fra Generalpostdirektionen, blev bager og vognmand Nicolai
Siemsen konstitueret som postmester i perioden fra v. Braes død til Lebels tiltrædelse
Før han blev postmester i Sorø d. 1.7. 1829, var Christian Peter Lebel fuldmægtig ved de militære
uldmanufakturer. Han var gift med Margrethe Larsen (1797 - ?), og de havde 5 børn, hvoraf de to
yngste, som var tvillinger, blev født i Sorø d. 21.11.1829, efter at familien var flyttet hertil tidligere
på året. De fire sønner kom på akademiet. Kun den ældste blev student. Den yngste udgik i 1743.
Lebel fik meddelelsen om sin udnævnelse i en skrivelse fra Genaralpostdirektionen d. 19. juni 1829,
som også rummer detaljerede anvisninger på, hvad der herefter skal ske:

Til
Fuldmægtig ved den Kongelige Kommission for de militære Uldmanufakturer
Hr Christian Peter Lebel
Mikkelbryggersgade 102 1
Ved allerhøieste Resolution af 6. dennes har det behaget Hs Majestæt Kongen at udnævne dem til
fra 1ste July næstkommende at være Postmester i Sorøe, med den til dette Embede reglementerede
aarlige Gage af 100 rbd Sølv med Brevposten, og 50 rbd Sølv i Litzenbroderpenge med Pakkeposten, ligesom Hs Majestæt derhos allernaadigst har tilladt, at de maa vedblive at nyde 150 rbd Sølv
aarlig af Finantskassen saalænge indtil deres Kaar paa anden Maade forbedres.
Forinden dette Embede af dem tiltrædes, haver de at stille Postkassen Sikkerhed for Oppebørslerne
ved at deponere kongelige 4 % rentebærende Obligationer til Beløb af 800 rbd Sølv og tilstilles
dem i dette Øjemed hoslagt en Formular hvorefter det Dokument med hvilket Obligationerne deponeres maa affattes og som i øvrigt kan skrives paa ustemplet Papiir.
Som Postmester er de pligtig til at rette dem efter den med Embedet forefindende Instrux der tillige
med det Postvæsenet tilhørende Inventar vil blive dem overleveret af den Constituerede Postmester
Siemsen, med en tredobbelt specificeret Fortegnelse, hvoraf den ene indsendes til direktionen med
deres paategnede Forpligt om at holde dem saavel Instruxen som øvrige Anretninger, Postvæsenet
vedkommende nøje efterrettelige, den anden forbliver i deres Værge og den tredje tilbageleveres
den konstituerede Postmester med Quittering for Modtagelsen.
Den for dem udfærdigede Embeds Bestalling, som vil vorde Hs majestæt Kongen forelagt til allerhøiste Underskrivt, naar de har stillet Postkassen den anordnede Sikkerhed, maa de derefter indløse i Generalpostdirektionens danske Sekretariatskontor, hvortil de maa afgive en bekræftet Gienpart af samme.
Bestallingen maa de forinden Embedets Tiltrædelse lade læse ved Sorøe Byeting og derom(?) …
Byfogdens Attest, som gratis meddeles dem og som derefter indsendes til Generalpostdirektionen.
Medfølgende Skema om Indskuddet til den almindelige Enkekasse haver de at udfylde og derefter at
indsende til Direktionen.
I Øvrigt giøres de hermed opmærksom paa at de ifølge allerhøiste Resolution af 2. Febr. 1816 ikke
har Adgang til de Postkontorerne i Fortiden tillagte taxtmæssige Gebyrer for Rigtighedsholdelse
med Kontoen af Penge og Regnskabssager som af vedkommende kongelige Kollegier forsendes med
Pakkeposterne.
Generalpostdirektionen den 19 Juny 1829
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Brevet fra Generalpostdirektionen til Christian Peter Lebel af 19. Juni 1829.
Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn
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I folketællingerne 1834 og 1840 opføres postmesterfamilien som nr 2 på Realgade. Tællingerne
starter fra nord med gadens vestlige side, så Lebel har antagelig straks lejet sig ind i ejendommen,
der var ejet af spækhøker Nilaus Christiansens enke, Giørild Kirstine.
Huset blev 31.12.1833 overtaget af Købmand Niels Christian Christensen., men postkontoret forblev her lige nord for det nuværende Hotel Postgården, omtrent hvor vi nu har Storgade 29. Af
folketællingen 1840 ses, at der på det tidspunkt var ansat en skriver på kontoret, Wilhelm Adolph
Reinkamph, kun 15 år gammel.
Over for postkontoret, på Realgades østlige side, boede bager og vognmand Siemsen, der var
konstitueret postmester, før Lebel kom til byen.
På nettet er fundet følgende:
”Den anden ejendom langs gadens vestside, matr. nr. 2 (note: der er ikke tale om matr.nr.), brugte
Christensen til udlejning. I 1834 boede her en præsteenke m. fire sønner og byens postmester fra
1829-42: Christian Peter Lebel. Han boede endnu på dette sted i 1840, men fraflyttede det vel, da
han gik på pension. At postmesteren boede så tæt ved byporten, var ingen tilfældighed og skal
forklares senere. I 1840 beboedes huset også af to konsumtionsbetjente: Hans Fr. Hansen m. familie og den ugifte Michael Chr. Fog, som vi straks træffer på igen.”

Brev s. Sorø København d. 19.7. 1829. Bagside: ”37 -” Forside ”fr” (BAS)
Brevet er sendt kort efter postmester Lebels tiltræden. Portoen er betalt i Sorø, hvor brevet er påført kartenummer med efterfølgende streg som normalt, men i modsætning til postmester Schnabels praksis (se s. 31).
I København er brevet ikke påført udleveringsgebyr eller bærepenge (normalt med rødkridt på adressesiden)
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Brev s. København – Sorø d. 21.7.32. Bagside ”13 – 8” Forside ”13 -------” ”11” med rødt
I København er skrevet kartenummmer og porto på bagsiden og kartenummer og markering af, at vægten er
kontrolleret på forsiden. Afsenderen har betalt 1 Sk i indleveringsgebyr (porto 8 sk eller mere, gældende
1818 –1849). I Sorø er betalt porto og udleveringsgeb./bærepenge 3 Sk., ialt 11 Sk.
Kvittering d. 28 september 1833 for bancobrev. ”under egen Forsegling og ”ei talte”: beløbet er ikke
kontrolleret af postkontoret. Som bancobrev sendt med pakkeposten. Sign C.P.Lebel
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Brev s. Sorø – København d. 28.8.1837. Forside ”fr” og ”12”. Bagside ”34 –”. (BAS)
Brevet er sendt fra Sorø. Afsenderen , Chr Wilster, har betalt indleveringsgebyr 1 Sk. og porto 12 Sk. På
postkontoret er påskrevet kartenummer 34 -, og portoen 12 sk. er lidt usædvanligt noteret på forsiden. Det er
1½ gange enkeltbrevsporto, ant. fordi brevet har bestået af flere ark og har vejet under ¾ lod (til 1.7.1838).
Dette brev er ligesom det følgende uden påtegning af udleveringsgebyr / bærepenge i København.

Brev s. Sorø – København d. 5.6.1836. Forside ”fr” og ”16”. Bagside ”27 –” (BAS)
Brevet er sendt fra Sorø. Afsenderen, Chr. Wilster, har betalt indleveringsgebyr 1 sk. og porto 16 Sk. På
postkontoret er påskrevet kartenummer 27 -, og portoen 16 Sk. er lidt usædvanligt noteret på forsiden. Det er
2 gange enkeltbrevsporto, ant. fordi brevet har bestået af flere ark og har vejet ¾ - 1 lod (til 1.7.1838).
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Brev s. Sorø – København d. 16.2.1832. Forside ”fr.” og ”17”. Bagside ”22 –” (BAS)
Brevet er ekspederet som de to forrige, men portoen 17 er speciel. Man finder de 17 Sk. noteret på nogle få
af Wilsterbrevene og det lader til, at man i disse tilfælde – i modsætning til det normale – har noteret portoen
16 Sk. tillagt indleveringsgebyret på 1 Sk., i alt 17 Sk. Gebyrskillingen, indført 1.6.1812 og fra 1.8.1818 –
1.1.1849 pålagt breve med porto på 8 Sk. og derover, var til 1845 et supplement til postmesterens løn.
Påfaldende er påtegningen ”4” på en del af Wilsters breve fra omkring 1837. Er påtegningen sket i Sorø,
hvor man har opkrævet et gebyr (for sent indleveret ??), eller er det påtegninger fra København, hvor man på
denne måde har angivet det udleveringsgebyr, som ellers tidligere ikke er set noteret på brevene ?

Brev s. 15.5.1837 Sorø – København
Påskrevet ”4” med blyant. Udsn.(BAS)
Brev s. 31.1.1837 Sorø – København
Påskrevet ”4” med blæk (BAS)
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Kongeligt Tjenestebrev med Attest s. Sorø – Skjelbye pr. Næstved d. 25.4.1837
Forside ”K T mA” Bagside ”19 –”
Brevet er sendt fra Sorø, hvor det er påtegnet kartenummer 19. Det bærer Sorø Amts segl, og indholdet
vedrører revision af en fattigkasse. Det er derfor påtegnet KT mA, frigjort ved fremvisning af amtets attest
og befordret portofrit.

I tiden kort efter 1830 blev dagvogne, vogne til persontransport, der på en given rute kørte på bestemte dage og bestemte tider, almindelige. De nævnes første gang officielt på tryk i 1834 (P&T´s
hist. II s236). Dagvognene medtog også brevpost. Man kan læse om dagvognen i Sorø i ”Diligencen, af en gammel Dames Erindringer” i Almanak for det danske Postvæsen, 1894:
”Men skjøndt det berømmelige Sorø i mange Tider havde været Købstad, blev det dog ikke betragtet som ”Station”, og Diligencen bedede i Begyndelsen af sin Tilværelse slet ikke her, men lod de
lærde Fædre og deres lærde Disciple selv hente deres Post i ”Krebshuset” ¼ Miil uden for Byen.
Dette blev dog senere forandret, den store Vogn og dens fire Heste maatte vige af fra Kongevejen
ned ad ”Rønne-Alleen” lige til Byen og derfra tilbage for at naa den slagne Landevej igen; ind i
Sorø kom den derimod aldrig; den var altfor høj og maaske ogsaa for bred til at vove sig gennem
den, en privat Mand tilhørende Port, der dengang dannede Indkørslen. Vognen holdt paa den
grusbelagte Plads uden for, medens Brevene til Byen udleveredes, og Skrivelserne fra samme bleve
modtagne”
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Ifølge Fr.Olsen (Postvæsenet i Danmark III s. 506) startede dagvognskørsel på ruten København,
Roskilde, Ringsted, Slagelse i 1831, og i 1832 blev Sorø indlemmet i denne rute, der samtidig blev
forlænget til Korsør. Hidtil har man lokalt ment, at dagvognen drejede ned til byporten fra ”omkring
1840”, men det kan udmærket være sket allerede i 1833.
Det vides således, at H.C.Andersen d. 22. juni 1832 tog dagvognen fra København om morgenen,
og at han nåede Krebshuset, hvorfra han gik ned til Ingemann om aftenen. Anderledes d. 2. august
1842. Her havde dagvognen fra Ringsted til Korsør et kort ophold i Sorø, og Andersen nåede at tale
med flere. Det må være sket ved byporten (Torm: H.C.Andersens Sorø s. 90)

Brev
s. Odense-Sorø d. 4.9.1844
Bagside: Kartenummer ”4”
Forside: ”fr.” ”3” m rødt
Portoen er betalt i Odense.
Modtageren betalte bærepenge, 3 Sk

Brev s. København – Sorø d. 22.12.1840
Bagside: kartenummer (utydeligt) Forside: ”frit” ”8” ”3” m rødt.
Brevet er indleveret og portoen betalt i København. Her er noteret kartenummer og ”frit” på brevet, men
desuden, hvad der er lidt specielt, den betalte porto 8 sk. Desuden er betalt et indleveringsgebyr 1 Sk.(for
porto på 8 Sk. eller mere, gældende 1818 – 1849). I Sorø betalte modtagen 3 Sk i udleveringsgebyr eller
bærepenge. Det har således ialt kostet 12 Sk. at få brevet ekspederet.
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De regelmæssigt kørende dagvogne eller dilligenser varetog persontransporten på postens store
ruter, men der var også behov for en mere individualiseret transport. Den stod vognmændene for,
men postmesteren havde undertiden til opgave at organisere og føre tilsyn med denne kørsel. Så
vidt vides, sker det for første gang i Sorø med postmester Lebel i 1839. Se herom i tillæg 1.
Det var i Lebels tid, at Ingemann i 1842 fik bevilget portofrihed for besørgelse af korrekturark til
Samlede Skrifter, der udkom på Reizels Forlag i 1843 (P&T´s historie II s 362).

Anbefalet brev s. Sorø – Messina. På bagsiden har postkontoret skrevet ”Sorøe i Dmk 24/3 1841”.
Forordningen af 5. septemper 1820 pålagde postkontorerne at skrive afsenderstedet på bagsiden af breve
sendt til udlandet over Hanborg. Derved lettede man returneringen af uanbringelige breve.
Sendt franco til den italienske grænse, og afsender har betalt 29 rbs (til Hamborg) + 48 rbs (Hamborg –
Italien), i alt 77 rbs. Modtager er opkrævet den italienske porto 45 bajocchi. (tilhører OL)
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Christian Peter Lebel blev afskediget i nåde og med pension d. 31.12.1842. Det ser ud til, at han er
flyttet til København, hvor han er opført i folketællingen 1845, men i 1850 var han tilbage i Sorø,
hvor han 61 år gammel boede i Lynge By som enkemand med datteren Emilie på 21.
I 1850 var han flyttet til Helsingør, og her boede han sammen med sine to yngste børn, tvillingerne
Emilie og Johannes Adolf.
En ansøgning til generalpostdirektoratet i juni 1843 om tillæg til pensionen resulterede efter en
måneds ventetid i et afslag, men Lebel fik dog samtidig et pænt vidnesbyrd:
”forsaavidt det af dem forlangte Vidnesbyrd om deres Embedsforhold som Postmester angaar,
skylder dem at be… , at de til Direktionens Tilfredshed har forestaaet Bestyrelsen af det dem
anbetroede Postmester Embede i Sorøe og stedse til rette Tid med Orden og Nøiagtighed aflagt
medbørlig Ret og Rigtighed for de dem anbetroede Oppebørseler.
Generalpostinspektionen den 29de Juli 1843” (Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn)

Bedre gik det året efter, da han fik et pensionstillæg på knap 20% fra Finantskassen:
”Hr Christian Peter Lebel, forhen Postmester i Sorø

No 130

Paa en af Finants - Deputationen nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget Hans
Majestæt Kongen med Resolution af 14de d.M. allernaadigst at bevilge dem som forhenværende
Postmester i Sorø, fra deres Entledigelses datum at regne, et aarligt Tillæg af Finantskassen af
83 1/3 rb til den dem tilstaaede Pension af 460 rb.
Dette undlader man ikke hermed at meddele dem tuilo fornøden Efterretning.
Finants-Deputationen, den 16. November 1844”

(Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn)

Lebel døde d. 9.12.1866, og på Lokalhistorisk Arkiv for
Sorø og Omegn ligger regningen for begravelsen:
Regning over Omkostningerne ved pensioneret Postmester
Christian Peter Lebels Begravelse den 16 December 1866
Kl. 1 ½ til Johannes Assistents Kirkegaard.
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Dominico Bojesen (28.12.1813 – o.1870) Postmester 1.4.1843 – 1850. Realg. nr 30, Vestergade 32
Dominico Bojesen er født i Middelfart d. 28. december 1813. Han var kopist, ansat i postvæsenet og
han var således allerede i etaten, da han i d. 1.4.1843 blev postmester i Sorø.
Samme år blev han gift med Engelcke Jensine Busch (1815 –1870), og i 1840´erne fik de tre børn.
I 1850 forlod han pludselig familien og embedet og rejste til Amerika, hvor han menes at være død i
New York omkring 1870. På grund af misligt embedsforhold blev han afskediget i oktober 1850.
Han havde to fætre i Sorø: Distriktslæge Rasmus Bruun Bojesen og rektor for Sorø Akademis skole
E.F.C. Bojesen. Han forærede den zoologiske samling et udstoppet egern i 1847 (Årsskrift 1854)
.
Da han kom til byen lejede han sig ind på adressen Realgaden 30, vistnok nord for Østergade. Det
var ihverfald i nærheden af Trautner, som boede i matr.nr 19, nu Storgade 42. I huset boede også en
anden familie, bagermester Soelbergs, men i 1848 fik sadelmagermester Trautner opført en ny toetagers ejendom med sidehus og baghus i Baggaden lige nord for sin gård.
Den passede godt til familien og postkontoret, og Dominico Bojesen flyttede dertil – matr.nr. 78,
Vestergade 32 samme år. Han havde personale i postkontoret: i 1845 en 20 år gl. fuldmægtig, Jens
Nielsen og i 1850 en anden fuldmægtig, Peter Renoire, 36 år gammel.
Postombæring i byen.
I 1845 gennemførtes en lønreform, så postmesteren kom på en fast løn med tillæg af en sum til
kontorhold medens alle gebyrer, bærepenge osv gik i den centrale postkasse (Se Hof- og Statskalenderen, 1845). Hvor tidligere al post skulle bringes til og hentes på posthuset – med mindre
man havde en privat aftale med postmesteren om andet – betød reformen, at posten herefter blev
omdelt til adressater i byen. I landdistriktet og i landområderne fortsatte den gamle ordning (P og
T´s historie bd. III s 325). Der må således i hvert fald fra 1845 have været postbude i Sorø,
Postkontoret i Vestergade for enden af Søndergade. Et lidt senere foto.
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Kugleposten kørte brevpost tværs over Sjælland fra 1815, men den var afløst af bl.a. dagvognen i
starten af 1830´erne. Den standsede ved Krebshuset, og fra ca. 1833, drejede den ned til byporten.
”Diligencen og kugleposten bragte breve og aviser; med Diligencen var der plads til 6 Passagerer
indvendig og to hos Kusken. Der var den Ulempe ved Diligencen, at den var for høj til at køre
igennem byporten i Nærheden af Hotel Haabet eller, som det dengang hed, Hoppes Gæstgivergaard, og maatte holde uden for Byen. I Krigsaarene 1848-50, naar Postvognen kom med Aviser et
par Gange om Ugen, samledes Folk oppe i Hoppes Gæstgivergaard for at høre Nyt. Det var da
gerne Professor August Rothe, der stod oppe paa en Tønde og læste det, der havde Interesse fra
Krigen, for de forsamlede. Det var nemlig ikke i Brug den Gang, at hver Familie havde sin Avis,
men man var gerne 2-3 Familier om en saadan, der saa gik paa Omgang; det vilde ellers vare saa
længe, inden man fik rede paa, hvordan det gik derovre.”
Som det ses af det følgende klip fra Sorø Amtstidende nr.188 d. 24.11.1849, kunne man som postmester også blive inddraget i lokale valgkampe, således i valgkampen i 1849, hvor landet var i krig:
”Aftvungen Erklæring. Hvor højst ugjerne jeg hidtil har villet trooe det, saa nødes jeg dog næsten
til nu at antage, at et eller flere Mennesker føle Drift til at forfølge mig med ondskabsfuld Omtale.
jeg mente hidtil rolig at burde unde de Letsindige Glæden med deres løse Snak, men jeg maa nu
her, udtrykkelig efter agtede Medborgeres Tilskyndelse, træde disse Forfølgere imøde med den
Erklæring, at et i disse Dage i Slagelse udspredt Rygte – der nævner Sorø By som sin Kilde – om en
fortsat Brevveksling mellem Augustenborgerne og mig; er rentud Løgn. Til Bestyrkelse af dette mig
aftvungne Ord offentliggjøres det Efterstaaende:
”Paa Opfordring af Hr. Professor, Ridder Hjorth undlader jeg ikke herved paa Embedsvegne at
erklære følgende: ”Det er fuldkommen usandt , at Hjort efter Oprørets Udbrud har indleveret
Breve eller Pakker her paa Contoiret til Hertugen af Augustenborg, endsige at jeg skulde have haft
Disputer med Professoren om saadanne.””Som privat Mand griber jeg tillige gjerne den meget
uventede Lejlighed, der tilbyder sig, for at tilføje, at jeg af en aldeles paalidelig Mand i Kjøbenhavn, som har gjennemlæst den hele Brevvexling imellem Professoren og Hertugen, som Regieringen er i Besiddelse af, har hørt disse Ord: ... at det var ønskeligt, Alle stode saa rent i sit Forhold til
Hertugen, som Professor Hjort.””
Sorø Postcontoir den 22 November 1849. D. Bojesen.
Enhver videre Betragtning over dette Rygtes
enfoldige Sammensætning overlader jeg naturligvis til Læseren selv.
Sorø den 22. November 1849. P.Hjort”

Kortet fra 1.udg af Traps Danmark, 1858
viser, at posthuset endnu på det tidspunkt lå
i lille Brøndstræde un for enden af Baggade.
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Den ovenfor nævnte lønreform betød, at postmesteren i Sorø fik 700 Rdl. i løn og 150 Rdl. i kontorhold. For postmestrene i Slagelse og Ringsted var beløbene 1200 Rdl. og 400 Rdl.

Brev s. Odense - Sorø d. 4.9.1844.
Bagside: Kartenummer ”4” Forside: ”fr.” ”3” med rødkridt.
Brevet er indleveret i Odense og portoen til Sorø er betalt her. Derfor er den ikke angivet på brevet. I Sorø er
brevet bragt ud til modtageren, og der er betalt 3 sk. i ”bærepenge” for udbringelsen.

Postkvittering. Sorø Postkontoir d. 6.1.1849 for pengebrev s. Sorø – Vordingborg
med 19 Rbd. 60 Sk ei talte. Porto og gebyr 7 Sk Lak 3 Sk ialt 10 Sk. Signeret af postexpedienten(?)

Det indlagte beløb er ikke kontrolleret på postkontoret, men bancobrevet er forseglet på kontoret, så afsenderen må betale 3 Sk for lak. Som pengebrev – bancobrev - sendes det af sikkerhedsgrunde med pakkeposten
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Et soldaterbrev fra treårskrigen

Brev sendt fra Slesvig d. 30. 9. 1850 fra Soldat Lars Fuldbye ved 3die Batallion 3. Compagni No. 101.
Til: Kalen Jens Peder Nielsen som tjæner Gaardmand Hans Olsen Fuldbye Beddes at aflevere hus
Her Kjøbmand Christensen i Sorø paa Sjælland (Tilh. Lokalhist. Arkiv)
Porto 4 Sk. påskrevet med blyant på adressesiden. Intet udleveringsgebyr eller bærepenge

Da der var ombæring i byen har postkontoret leveret brevet til Købmand Niels Chr. Christensen, der havde
forretning i byporten. Han måttee betale porto 4 skilling (se nedenfor). Han har så haft en privat aftale med
modtageren eller med Gårdmand Hans Olsen om opbevaring eller udbringning til Fuldbye.
Lars Fuldbye hedder Lars Jonas Nielsen. Han blev født 29. marts 1825 i Fuldby (Bjernede S) og konf. 1840
Efter krigen blev han husmand i Lynge. Han blev gift, fik et par børn. Han blev genindlkaldt og deltog i
krigen i 1864 og han faldt ved Dybbøl d. 18.4.1864. Hans enke fik senere understøttelse af invalidefonden.
dag (Vilhelm Cohen »Krigene 1848-1864 og de faldnes Minde«: Nielsen, Lars Jonas, Fuldby, 22de Infanteri-Regiment, 2det Compagni, Menig nr. 61, 18 apr, bog 1864, side 165).
Broderen, Jens Peter Wilmann Nielsen er et par år ældre, født i Pedersborg d. 5. maj 1823 og konf i Bjernede
1838. Allerede ved sin konfirmation tjente han i Fuldby.
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Om feltpostvæsenet i treårskrigen skriver Fr. Olsen (Postvæsenet i Danmark 1848 – 1878 s. 91 – 92):
”Under Krigen var der etableret et særligt feltpostvæsen, saalede at Forsendelser til de ved Armeen tjenstgørende Personer nedlagdes i særlige Postsække eller Brevpakker, der forsendtes enten med de almindelige
Poster eller med Poster, som alene befordrede militære Breve. Breve og Penge til Armeens og Flaadens
Personel befordredes i Begyndelsen Portofrit. Fra Vaabenstilstandens Ophør den 26. Marts 1849 bestemtes
det imidlertid, at der for Breve skulle erlægges en Porto af 4 Sk. pr. Enkeltbrev uden Hensyn til Afstanden,
… ligesom der fastsattes en modereret Pris for Pengeforsendelser. Portoen for Forsendelser til Militære
skulle forudbetales af Afsenderen, hvorimod Forsendelser fra Militære skulle betales af Modtageren. Forsendelserne kunne ikke belastes med Gebyrer eller Bærepnge.”.
Efter slaget ved Isted d. 25.7.1850 blev feltpostkontoret flyttet fra Flensborg til Slesvig, hvorfra Lars Jonas
Nielsen har sendt brevet. Indholdet belyser, hvor usikker postgangen - trods anstrængelserne - var under
krigen og skal derfor citeres:
”Jeg har i Dag modtaget dit Brev af 17. denne Maaned med stor Glæde og di 2 Rbd. Takker jeg dig mange
gange for og jeg har faaet fra Jørgen Hansen i Dag ogsaa, med en Rbd. I og det var skreven den 3die i
denne Maaned og jeg bekom dem bæge to paa en Gang og det af Jørgen Hansens hafte ogsaa været i Flensborg og ledt efter mig paa Hospitalet og nu det kom var der saa megen Udenskrift paa det saa det havde nær
og gjort Kaptainen Taarset med Kommanderskjersanden kunde dog see hvem det var til saa jeg fik det.
Jørgen Hansen hafte skrevet et Sivildt (cvilt) Brev til for nogen Tid i Forvejen men det har jeg ikke faaet
saavel som en Heel Del af dem som du har skrevet, det er knapt 8 Dage siden jeg fik 3 gamle Breve som har
lagt hos vor Kommandersiergent Det ene hafte Fader begøndt og du endt det og det andet hafte Moder
begønt og du endt det tredje var fra Fyen og jeg troer ganske sikkert at der er flere Breve skrevet mig til som
er gaaet Feil end dem som jeg har Opdaget fra Hjemmet som er gaaet Forkjert i Byen ….”

Brevpapiret er med illustration og meget tyndt, som i senere tider blev brugt til luftpost. Det ser ud til at være
udleveret til soldaterne.
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Tildeling af stempel 1845

Efter forordning af 5. September 1820 skulle breve til udlandet sendt over
Hamborg på bagsiden forsynes med oplysning om afsendelsesstedet. Det var
så ikke nødvendigt at åbne uanbringelige breve for at kunne returnere dem.
I starten af 1840´erne var korrespondencen med udlandet imidlertid forøget,
og en overenskomst med det Thurn og Taxiske postvæsen indebar, at breve
sendt over Hamborg skulle afgangsstemples. Derfor besluttede man midt i
1845 at forsyne 105 postkontorer - herunder Sorø - med datostempler af typen
Antikva IIb, de såkaldte ”halvandenringsstempler”..
Stemplet med fast ”Soröe” og ”18” og udskiftelig dato, måned og år (to sidste cifre) er fremstillet af gravør
H.W.Köbner fra Altona, og det antages at være leveret til Sorø Postkontor i slutningen af juni 1845
Det var kun pålagt postkontorerne at stemple post til udlandet over Hamborg, men måske især i starten skete
det også, at man stemplede den indenlandsk post. Således findes den tidligst kendte brug af Sorø-stemplet på
et brev fra Sorø til Roskilde d. 9.7.1845. Det er muligvis samtidig den tidligst kendte anvendelse af halvandenringsstemplerne i kongeriget.
På et tidspunkt, muligvis ret tidligt, har stemplet fået en defekt, så man ikke kunne angive dato og måned,
eller nogle af typerne er bortkommet. Herefter blev dato og måned skrevet i hånden, og stemplet blev anvendt resten af postmester Bojesens tid.

Brev s. Sorø – Messina d. 12.7.1845 (Ant Iib). Transit Hamborg 15.7.1845, Napoli 2.8.1845 (tilh. OL)
Afsenderen, G S W Sarauw, har på bagsiden skrevet 1845 Sorø 9 Juli og Danmark. Et par dage senere er det
bragt til postkontoret, hvor det er afgangsstemplet 12.7.1845.
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Brev s. Nidløse – Roskilde d. 9.7.1845. Forside: ”fr.”, porto ”5”, udleveringsgebyr ”2” m rødt
Bagside: Kartenummer ”2”, Afgangsstempel ”SORÔE 9/7 1845 (Ant. IIb.)
Tidligst kendte anvendelse af halvandenringsstemplet (Tilh. OL)

Brevet er skrevet af sognepræsten i Nidløse d. 7.7.1845. Det er svar på en skrivelse med spørgsmål om
hvilke gårde i Nidløse skoledistrikt, der hører under Bidstrup Gods. Denne skrivelse har åbenbart været
sendt forkert, for præsten tilføjer: ”NB. Breve til Nidløse gaar over Sorö, og ikke over Holbæk.”
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Brev s. Sorø – Sebberkloster d. 15.12.1845. Forside ”fr” ”20” ”2” m blyant
Bagside:Kartenummer ”1” Afgangsstempel ”SORÖE 15/12 1845” (Ant.IIb)
Brevet er skrevet på Kvellinghøj ved Stenlille og indleveret på postkontoret i Sorø. Her er brevet betalt med
20 Skilling, som er portoen til Nibe. I Nibe er brevet afhentet af en privat ansat landpost, der ved afleveringen på Sebberkloster (nu Sebbergård) vest for Nibe har fået de 2 skilling.
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Adam Vilhelm Frederik greve Knuth (17.8.1829 - 12.6.1902). Postmester 2.1.1851 – 31.10.1900
Til 1856 (?) Helmershus, Storgade 33
1856 (?) -1874 Lille Brøndstræde (Vestergade 32)
1874 - 1900
Urnes Gård, Søgade 11

Grev Knuth meldte sig 19 år gammel som frivillig i 1848 og blev samme år sekondløjtnant. I slaget
ved Fredericia d. 6. juli 1849 blev han hårdt såret af en spidskugle og mistede højre ben. Han fik
ridderkorset og premierløjtnants rang.
Efter krigen blev han d. 2. januar 1851 udnævnt til postmester i Sorø, hvor Dominico Bojesen havde forladt familie og stilling i slutningen af 1850.
I maj 1852 blev han gift med Annette Maria baronesse Haxthausen (1828 - 1898), og de fik i årene
1853 – 1870 en datter og fire sønner.
Postmesteren var desuden leder af befordringsvæsenet, der blev udliciteret fra d.1.1.1857 og af
telegrafstationen en kort periode 1870 – 1871.
Helmershus o. 1880. Byporten er revet ned, men huset ligge fortsat frit.
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Søn af

Geheimekonferensraad, Kammerherre, Stiftamtmand
Frederik Christian Julius greve Knuth (1787 - 1852) og
Georgine Frederikke Vilhelmine Hauch (1796 - 1841) kusine til Carsten Hauch (fædrene var brødre)

Soldat:

Frivilig i krigen 1848-50. Hårdt såret 6.7.1849 i slaget ved Fredericia

Gift:

12.5.1852 m. Annette Maria baronesse Haxthausen (1828 - 1898)

Børn:

Anna Georgina Elisa komtesse Knuth (22.6.1853 - 1916)
Frederik Christian Julius greve Knuth (7.4.1855 - 15.12.1912)
Adam Vilhelm greve Knuth (22.6.1860 - 19.11.1942)
Eigil Valdemar greve Knuth (5.12.1866 - 8.12.1933)
Henrich Maximillian greve Knuth (9.7.1870 - 23.9.1939)
(kilde: Soranerbiografier)

Udn:

Ridder af Dannebrog
Postmester i Sorø
Dannebrogsmand
Kammerherre
Kommandør af Dannebrog
af 2den Grad

9.9.1849 (Niels P. Larsen: Begravelsespladser i Sorø)
2.1.1851 (f.eks.: Hof og Statskalenderen 1897)
24.7.1889 (Niels P. Larsen: Begravelsespladser i Sorø)
8.4.1891 (Sorø Avis d. 10.4.1891)
29.10.1900 (Sorø Folketidende 1.11.1900)

Pens:

31.10.1900 (Sorø Folketidende 31.10.1900)

Død:

12.6.1902. Ligger sammen med sin kone begravet på Sorø Kirkegård
(N.P.Larsen). Graven sløjfet og gravstenen flyttet til lapidariet.

Postmesteren var også leder af Befordringsvæsenet (Protokol og Trap 1.udg),
som udliciteres fra 1.1.1857, og af Telegrafstationen 1.9.1870 - 1.4.1871

Danmarks første frimærke 4 Rbs. udgivet 1. april 1851

Brevet s.Holbæk - Sorø til Greve A. v. Knuth R: af D. Postmester i Sorø er et af kun fem
kendte breve sendt i provinsen på den første dag, hvor breve kunne frigøres med frimærker.
I ca. 14 dage var det foreskrevet, at det stumme stempel skulle ramme både frimærke og brev.
.
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Den vestlige del af byporten blev revet ned i 1859 og selve porten i 1863 for at give plads til trafik.
Resten faldt i 1876-1877 for at undgå, at børnene på vej til den nye Borgerskole, indviet i 1878, skulle ud på
gaden (Jul i Sorø 2000 s .12, 18)

Diligencen var fra omkring 1833 drejet ned gennem ”Strædet” til Sorø uden dog at kunne komme
gennem porten ind i byen, så det var naturligt, at Knuth ved sin udnævnelse lejede sig ind i murermester Jacobis ejendom Helmershus - nu Storgade 33 - der lå lige uden for byporten. I en periode lå
postkontoret derfor i Sorø Købstads landdistrikt, således ved folketællingen i 1855.
Åbningen af jernbanestrækningen Roskilde – Korsør i april 1856 betød imidlertid en markant omlægning af postgangen til og fra Sorø. Befordringen med diligence og dagvogn blev afløst af befordring med toget, og postmester Knuth kunne flytte ind i byen, hvor han lejede ejendommen med det
tidligere postkontor i det nuværende Vestergade 32.

Postkontoret i Vestergade 32.
Foto fra mellem 1863 og 1874.
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Stempler I

Da postreformen d. 1.4.1851 indførte brug af frimærker, fik Sorø Postkontor tildelt et stumt 4-rings-stempel,
som blev brugt til d. 1.12.1852. Breve skulle de første 14 dage stemples med det nye annulleringsstempel, så
det ramte både frimærke og brev, men fra o. 15.4.1851 skulle det placeres midt på frimærket. Desuden skulle
brevene stemples med det eksisterende halvandenringsstempel (Ant. IIb) på forsiden som afgangsstempel.
Dagstemplet var imidlertid, som tidligere nævnt, på det tidspunkt defekt, så dato og måned måtte skrives i
hånden. Det vides ikke, hvornår det er sket. Man kender ikke til brug af stemplet i årene 1846 – 1850, formodentlig fordi man allerede sidst i 1845 er ophørt med den overflødige stempling af indenlands post.

Brev s. Sorø – Sebberkloster pr. Nibe d. 28.7.1851. Takst 4 Rbs.
Frigjort med frimærke, 4Rbs. Ferslev Pl. I nr. 96. Annulleret med stumt stempel midt på mærket.
Datostemplet med Ant II b med håndskrevet dato.Sidst kendte anvendelse af stemplet.

Det defekte stempel havde været anvendeligt, sålænge det kun var den beskedne mængde post til udlendet,
der skulle afgangsstemples, men efter reformen skullle stemplet jo bruges langt oftere, og det var en uholdbar situation, at hvert eneste stempelaftryk skulle påføres dato og måned i hånden.
Postmester Knuth gør da også straks opmærksom på problemet:
”Postmester Knuth i Sorø udbeder sig tilstillet et nyt Poststemplingsaggregat” (Pjl af 1. april 1851).
Der sker dog ikke noget i sagen, og postmesteren må gentage sin anmodning d. 2. maj 1851, men tiden går
helt frem til slutningen af juli måned, før der kommer et svar på anmodningen, og stemplet indsendes d. 16.
august 1851.
Den sidst kendte brug af Ant II b er d. 28.7.1851
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Den stempelløse periode 16.8.1851 – 30.8.1851.

Med Skr. 1246/984 til Sorø Pkt., som ankom til Sorø d. 29. juli.1851 iflg. Sorø-protokollen, indløb omsider
svaret på kontorets anmodning om et nyt stempel:
”Under 1´. April og 2. Maj sidste har Hr. Greven indberettet, at adskillige Mangler findes ved Sorø Postcontoirs Brevstempel og at navnlig flere Typer er gået itu. I denne Anledning meddeles herved, at der for at
erholde disse completteret eller muligen samtlige gamle ombyttet, vil være nødvendigt, at ovennævnte
Stempel tillige med Typerne indsendes, men det skal i saa Fald blive besørget uopholdeligen istandsat og
derefter tilbagesendt. Midlertidigen maa De da paaskrive de afsendende Breve Stationen og Datoen”
Der gik nu igen godt fjorten dage, før det d. 16. august 1851 (modtaget d. 18. august) hedder:
”Sorø PKT fremsender Brevstempel til Rep.” (J. 1740),
og den følgende periode er Sorø Postkontor så uden dagstempel til det returneres d. 30. august 1851:
”at Sorø Pct´s Brevstempel med Dags Pakkepost er foranstaltet tilbagesendt , udbedret og forsynet med
Messingtal” (Skr. 1372/1740)
Reparationen er foretaget af gravør Buntzen, der var eneleverandør til postvæsenet fra midten af 1851.

Brev s. Sorø – Nakskov d. 28.8.1851. Takst 4 Rbs. Frigjort med frimærke 4 Rbs.Ferslev pl. I.
Annulleret med stumt stempel midt på mærket. Håndskrevet ”Sorø d. 26.8.1851”.
Eneste kendte brev fra den stempelløse periode 16. august – 30. august 1851 (Tilh. OHC)
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Stempler II
Da Sorøs dagstempel kom tilbage d. 30.08.1851, var det repareret og ændret til en anden type, Ant. III, idet
halvringen var slebet væk. Det blev anvendt sammen med det stumme annulleringsstempel til 1.12.1852, og
derefter sammen med nummerstemplet ”67” – 1.

Brev s. Sorø – Skjelskør d. 25.8.1853. Portofri Embedssag. Stempel Ant.III før reparation.

I september 1857 blev stemplet igen repareret. Det blev vistnok indsendt d. 7.9.1857 og kom tilbage tidligt i
oktober 1857. Der kendes p.t. 4 eksempler på håndskrevet station og dato: 8.9. , 9.9. , 23.9. og 1.10. 1857.

Brev s. Sorø – Gimlinge Præstegaard, Slagelse d. 9.9.1857. Takst 4 sk.
Håndskrevet ”9 / 9 57”. Annulleringsstempel ”67”-1. (Tilh. OL)
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Kongeligt Tjenestebrev s. Sorø – Holbæk d. 24.2.1861 K.T . Porto 6 Sk. Stempel Ant.III efter reparation.
Da brevet ikke er frigjort af afsender, er taksten 1½ x 4 Sk = 6 Sk opkrævet hos modtageren
Fra d. 1. april 1860 blev dagstemplet ligeledes anvendt til ankomststempling af indkommen post.
I november 1865 fik Sorø et nyt dagstempel, Ant IX, og Ant. III blev reservestempel, til det blev kasseret
d. 11.06.1873 (sidst kendte brug er d.14.11.1871). Fra april 1869 sammen med annulleringsstempel ”67”-2.

Brev s. København – Sorø d. 19.11.1860. Takst 4 Sk. Ankomststemplet på bagsiden.
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Stempler III
Annulleringsstempler. Sorøs stumme annulleringsstempel blev indsendt 1.12.1852. Det blev erstattet med et
stempel med nummeret 67 omgivet af tre cirkler, ”67”- 1. Dette første nummerstempel blev i april 1869 på
grund af slid udskiftet med et lignende, ”67”- 2.

”67” – 1. 1.12.1852 – 22.4.1869

Adressebrev s. 22.4.1869 fra Sorø Postkontor til Postvæsenets første Secretariat og Bogholdericontoir I
Kiøbenhavn. Påskrevet: ”Postsag Hermed 1 pk. Mrk. S:P: No 67” og ”16 Qv” (80 g). Det blå X et et
afkonfereringsmærke påført af det Københavnske postkontor. Det godtgør, at såvel adressebrev som pakke
var til stede ved ankomsten. Alt viser, at pakken indeholdt ”Num 67” – 1. (Tilh. OL)

Det blev efterhånden normalt mange steder at bruge dagstemplet til at annullere frimærkerne med, men
nedenfor ses ”67”-2 bl.a. på et frimærke af våbentypen, 5 øre grøn, hvoraf 1. tryk udkom juni 1882. I Sorø
brugte man således ”67”-2 helt frem til omkring d. 1.4.1884, hvor alle nummerstempler blev inddraget.

”67-2” 19.4.1869 – 1.4.1884
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Sorø Postkontor fik et nyt dagstempel 30.10.1865 af typen Ant. IX. Foruden dato angav stemplet tiden:
1´ - 6´ Tog, men ikke årstallet. Stemplet er fremstillet hos firmaet Buntzen, der siden gravør Buntzens død i
1864 blev drevet af hans enke. Det gamle dagstemplet, Ant III, blev nu reservestempel (kasseret 11.6.1873).
Ant. IX blev indsendt til reparation d. 20.11.1871 med ønsket om ændring af tidsangivelsen til 1´- 8´ Post.
Stemplet blev imidlertid kasseret, og d. 18.12.1871 fik postkontoret et nyt dagstempel af typen Lap IIa-1.

Ant IX. Håndskrevet måned 25.5.1868

Ant IX. Sidst kendte anvendelse 19.9.1871

Brev s. Sorø – København 15.01.1866 (?). Takst 4 Sk. Stempel Ant. IX. Annullering ”67”-1
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Sorø Jernbanepostexpedition 27. april 1856
Et par breve fra 1853 - 54 viser, hvor problematisk en rejse fra København til Sorø kunne være,
specielt om vinteren. Frederik Wagner skriver hjem (Soranerbladet 1940 s. 44):
”Sorø d. 11. Oktober 53.
... Jeg sov i Jernbanen til Roeskilde. Derpaa gik jeg hen til Diligencekontoret. hvorhen jeg bar min Kuffert
og fik en Billet for 2 Rbd. 28 Sk.. Kl. 12 kørte jeg i en meged god Bivogn til Ringsted, hvorfra jeg kjørte i en
stinkende Vogn til Sorø, saa jeg fik ganske ondt. Kl. 5 kom jeg til Sorø, hvor jeg strax gik iseng. ....”
”Sorø d. 14. Januar 54. Løverdagsaften Kl. 6.
Jeg er lykkelig og vel ankommen igaar Morges Kl. 9 ¼. ... Fra Posthuset (note: i København) til Jernbanen
kom jeg til at kjøre i Omnibus med onkel Fenger (note: Johannes Fenger, sognepræst i Lynge), hvis Lammeskindspeltz jeg laante til Ringsted, og til hvem jeg sagde Farvel i Sorø. Paa Jernbanen satte vi os i en Coupe
sammen. I Roeskilde maatte vi vente til Kl. 1 ¾, da kjørte Diligencen frem i Skikkelse af 5 usle Vogne paa
Kjelker, og vi kom ikke afsted før Kl. 2 ¼. Vi kjørte ¼ Mil ned ad Holbækvejen, og jeg havde rigtignok
betænkt mig i Roeskilde, om jeg skulde blive der eller kjøre med disse skrækkelige aabne Slæder, da kjørte vi
ind over Grøfter og Gjærder for at naa Hovedvejen. Slæderne væltede hvert Øjeblik og saa faldt Passagererne paa Ryggen i Sneen, lykkeligvis væltede jeg ikke, og alle Herrerne (Onkel undtagen) travede bagefter,
naar Hestene gik i Fodgang og sprang op naar de travede. Efter megen møje naaede vi Ringsted, hvor vi
omtrent bedede en Time, Veien til Sorø var kastet, men jeg kunde ikke holde mig fra at sove lidt, saa foraset
var jeg....”

Da jernbanedriften Roskilde–Korsør med station i bl.a. Sorø åbnede d. 27. april 1856, fik det markant betydning for byens samfærdsel med omverdenen. Ganske vist lykkedes det ikke at få stationen ved Albertikrydset eller i Pedersborg, som man ønskede, men da banen nu engang skulle gå syd
om byen, anlagde man en dæmning over søens østlige arm, så der blev vejforbindelse mellem byen
og banen. Det skete allerede i 1853, men der skulle altså gå endnu nogle år, før banen var klar. På et
tidspunkt startede man også en diligencekørsel Sorø – Næstved, som medførte post.
Sorø Station. Xylografi 1857
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For postvæsenet betød den nye bane, at posten på hovedruten nu blev sendt med tog. I starten var
der to daglige afgange med persontog i hver retning: fra København kl. 7.00 og 19.00 og fra Korsør
kl. 7.15 og 19.15. Rejsen tog efter planen 3 timer og et kvarter. Desuden afgik et middagstog, et
”Varetog”, som ikke blev brugt til postbefordring. På stationen blev indrettet et lille postrum, hvor
man kunne behandle posten, og man kunne således sende brev med toget fra brevkassen ved ”det
umiddelabrt ved Jernbanen liggende Postkontor”. Dermed var ”Sorö Jernbane Post Ekspedition” en
realitet.
I 1879 var trafikken øget. Hver dag kørte 1 iltog i hver retning, 1 persontog i hver retning, 3 blandettog til Korsør og 2 modsat samt 1 godstog i hver retning. De fleste befordrede post, og af en indberetning om Sorø Postkontors stempler dateret 23. September 1884 (se nedenfor) fremgår det, at
man da afsendte post med otte tog og modtog post med ni tog dagligt.

Sorø Station o. 1870. Over døren i gavlen ses skiltet med Chr IX´navnetræk og posthornet
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Stempler IV

”177”, ”Sorö Jernb.Postexpd.”, ”SORØ JB. PE.”, ”SORØ JB. P.E.”

Sorø Jernbanepostekspedition fik tildelt annulleringsstempel med nummer 177 og et dagstempel af typen
Ant. III d.27.04.1856. Dagstemplet blev muligvis indsendt d. 24.05.1880.
Det blev afløst af et lapidarstempel af typen Lap VIIIb, som kendes brugt aug 1886 – aug 1899. Omkring
1890 fik det en bule i randen over O i SORØ.
Fra o.1900 anvendes et dagstempel af typen Bro 1a. Sidst kendte anvendelse er d. 25.09.1928.

Brev s. Sorø – København d. 23.6.1862. Takst 4 Sk. Annulleringsst. ”177”. Dagst. Ant III

Lapidar VIII b uden og med skade. Nedenfor Bro 1a
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Postvogn og Omnibus.

Post og passagerer skulle jo til og fra byen, og det skete dels med postvognen, dels med ”Omnibussen”. En privatmand, gæstgiver Hoppe, som ejede ”Haabet” – som Hotel Postgården dengang hed organiserede persontransporten fra jernbanens åbning, idet han som det det er bekendtgjort i et
averertissement i ”Sorø Amtstidende” d. 27.4.1856:
”trende Gange daglig til de Reisendes Bequemmelighed vil lade en Omnibus afgaae fra Hotellet til Banegaarden og tilbage mod en Betaling af 2 Mk. for Personen pr. Tour og kan enhver Reisende frit medtage
Kuffert, Vadsæk, Hattefoutteral eller lignende Smaasager indtil 25 Punds Vægt”

At Omnibussen også befordrer post fremgår af et avisindlæg fra d. 24.3.1864:
.. .Hr. Postmesteren maa ikke indvende, at ifølge Bekjendtgjørelse udleveres Posten først 1/2 Time efter
Omnibussens Ankomst, samt at denne angives ved Hornsignaler for Publikum. Han kan dog ikke forlange, at
de svage, skrattende Toner, som kunne aflokkes det Instrument, der benyttes, skal tildrage sig almindelig Opmærksomhed ...

Postvæsenets havde selv aftale med en postkontrahent (postholder) om kørsel med ”postvognen”.
Kontrahenten sørgede for heste, vogn og kusk (postkører), som bragte en pakmester frem og tilbage. Pakmestertitlen er muligvis lokalt opfundet, for ”pakmester” er normalt titlen på den poststembedsmand, der forestod postbureauerne i togene.
”Løbsk Hest Da Postvognen i Torsdags Aftes kjørte til Byen fra det første Aftentog, blev Hesten sky for en
Drift Køer, som kom gaaende paa Søveien, og sprang op i en af Grusbunkerne, der ligge paa Veien, hvorved
Kudsken og Pakmesteren styrtede af Vognen. Kudsken slap ret heldigt derfra, men Pakmesteren har faaet
den høire Haand og Hovedet beskadiget. Hesten, der efter Vognens Væltning var løbet løbsk, blev kort efter
stoppet ” (Sorø Avis d. 24.4.1865).

I Folketællingerne og i Sorø kirkebog finder man nogle af disse personer:
Pakmester Hans Andersen får en dødfødt datter 21.2.1858 (hans hustru er 40)
Pakmester Jens Nielsen, 35 år gl., født i Løng, Pedersborg S. bor tæt på posthuset i Baggade, hus
nr.76 2.sal med sin kone og en lille søn (FT-1870). Han kaldes også pakmester i Sorø Kirkebog
1869, hvor sønnen bliver døbt, men da en anden søn bliver døbt i juni 1871, er han flyttet til Priorgade og er nu blevet omnibuskusk. Han afløses tilsyneladende af pakmester Hans Jensen
(Pakmester Petersens har næppe noget med Sorø at gøre. Han nævnes indirekte, idet hans fraskilte
hustru bor i Søgade no 54 med tre børn på 11, 9 og 6 år og forsørges af pakmester Petersen (FT1880). Da den næstældste datter, Vilhelmine Christine Petersen (f. 9.7.70, døbt 11.9.70 Ringsted)
bliver konfirmeret i 1885 står der om forældrene: Banekonduktør Julius Petersen og Hustru Trine f.
Jørgensen i Ringsted. Moderen bor nu som forladt Hustru i Sorø. Den yngste søn Marius Valdemar
(f.29.3.73, døbt 17.7.73 i Vordingborg) bliver konf. 1887. Om forældrene: Jernbanekonduktør i
Vordingborg Julius Petersen og Hustru Aqnna Katrine f. Jørgensen. Faderen nu i Kallundborg.
Moderen bor som forladt Hustru i Sorø.)
Pakmester Hans Jensen er 26 år gammel, født i Borød, Pedersborg S. tjenestekarl hos Postmester
Knuth (FT-1870). Han bliver gift d. 14 juni 1872 – pakmester i Sorø (Realgade), 28 år - og får en
datter døbt i februar 1874, en søn i marts 1878 og en anden i november 1880. Samme adresse ”Sorø
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Søgade”. I FT-1880 er adressen dog Søgade Matr.nr.52.
Hans Jensen er fadder i 1878 hos postkører Hans Larsen og i juli 1881 hos postbud Jens Stephen
Jensen. I juli 1883 bliver hans egen datter døbt. Han bor nu ”i Sorø Realgade ved Klosterporten i
Sorø landsogn”
Postkører Hans Larsen får døbt en søn i oktober 1874 og en datter i 1878. Hans adresse er begge
gange i Sorø Baggade. Han er flyttet inden FT-1880, hvor han bor Realgade 21, sidehuset, stuen. I
1880 og i januar 1881 får han igen døtre døbt boende på Realgade. Pudsigt nok figurerer han i en
tøjhandels regnskabsbog: ”4.1.1881 H. Larsen, postkører, Sorø. 1 Vest 5, 00 ” (Jul i Sorø 1961).

Persontransporten var som sådan postvæsenet uvedkommende, men samarbejde har der været, og
man ser da også, at pakmester Jens Nielsen (FT-1870) året efter er blevet omnibuskusk.
Omnibuskører Søren Andersen nævnes flere gange i årene omkring 1880. Da er han 46 år og bor i
Rolighedsgade matr. nr. 95 (FT-1880), så det må være hans ”forretning”, Hans Clausen overtager,
da han kommer til Sorø og flytter ind opå denne adresse (se senere). Onibuskører Søren Andersen
er fadder i juli 1881 hos postbud Jens Stephen Jensen, og han optræder også i tøjhandelens regnskabsbog: ”21.9.1881 Søren Andersen, omnibuskører, Sorø. 1 Kastet 3,00” (Jul i Sorø 1961).
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Postkontor i Lille Brøndstræde (Vestergade) 1856 (?) - 1874
Postmesteren var ikke alene om at varetage de daglige forretninger. Han havde i en årrække en ugift
postfuldmægtig boende: Carl Gustav Schmith, 33 år, født i København (FT-1855), og i Vestergade
Niels Jørgen Pedersen 29 år, født i Kolding (FT-1860). Han var ansat i juli 1859 og blev 1. oktober
1863 postekspedient på den nyoprettede bane Århus–Randers–Viborg. I Sorø Avis står i 1863:
”Annonce Bekjendtgørelser. Da Hr. N.J.Petersen har fratraadt Pladsen som Fuldmægtig her ved
Contoiret, ophæves herved den af mig ham - ifølge Bekjendtgjørelse i "Sorø Amtstidende" - i sin Tid
givne Bemyndigelse til at meddele Kvitteringer i Embedsanliggender, hvilket saaledes bringes til
offentlig Kundskab.
Sorø Postcontoir den 1ste October 1863
Knuth”
Derudover findes i Sorø kirkebog Postfuldmægtig Frederik Christian Schiøt gift med Nielsine
Schiøt f. Bøtcher (?), som får døbt en søn d. 7.11.1857
I FT-1870 hedder postfuldmægtigen Christian Knakkegaard Fjeldgaard, 25 år, født i Thisted.
Mærkeligt nok er det ikke lykkedes at finde titlen postbud i folketællingerne før 1880, skønt der
ifølge reglerne skulle omdeles post i byen siden 1845. Det kunne give anledning til den formodning,
at omdelingen er sket med den tjenestekarl, som postmesteren til enhver tid har ansat.
Postkontoret i Vestergade blev moderniseret i 1863. D. 20.10.1863 bragte Sorø Avis følgende
”Annonce”
At Brevkassen ved Postcontoiret fra imorgen Onsdag er anbragt paa en ny indsat Gadedør ved
Siden af Porten til den af mig beboede Gaard, samt at Indgangen til Contoiret ligeledes fra imorgen
alene finder Sted gjennem denne Gadedør, bekjendtgjøres herved.
Sorø Postcontoir, den 20de October 1863
Knuth”
De nye forhold gav dog straks anledning til kritik. Således i Sorø Avis d. 31.10.1863, hvor man
kunne læse følgende muntre indlæg - skrevet under psudonym. Ingen kendte ”Hans Nielsen, Post”:
”Sorø Avis d. 31.10.1863
Ærbødigst Spørgsmaal til Redaktøren af "Sorø Avis *)
*)
Retskrivningen er aldeles som i den til os indsendte Artikel.
Jeg vilde nu tage mig den Frihed at spørge Dom, Hr. Redaktør, om der er nogen Rederlighed i den
Maade, hvorpaa Folk behandles paa Sorø Postkantor, hvor Postmesteren kanskesens maa have
meget fine Fornemmelser, siden ham ikke kan være bekjendt, at orendtlige Folk maa komme ind
paa Kantoret. Nu har jeg hentet Post her i Soer i nogle og tive aar, men i al den Tid er det aldrig
faldet nogen Postmestere ind, at ornedlige Folk, som kommer i lovligt Ærende til Kantoret for at
hente eller aflavere Noget, skal lukkes ind som Fæ i en Baas. Der er nu lavet saadant et Indelukke
til Folk, hvori man skal staae som Faar i en Fold, og hvor der ikke en Gang er saa meget som som
lidt Næsevarme at faae, naar man har gaaet en lang Vei, da Døren, der gaaer lige ud paa Gaden,
kan bestandig lukkes op og i. Der er nu sandt nok et Hul i Muren ligesom ind til Tivaali, hvor man
faaer Ballietter, men der er da hængt en Klud for, saa deraf skal man da intet blive fælt varmet, og
nu kan det jo nok hænde sig, at Kvinden sommetidens maa gaae til Byen for mig, og saa skete det
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da, at hun blev saa fælt betaven af Kulde og Trækken der i Postmesterens Hul, at hun siden har
dravedes med Utingen i 8 Dage, og hverken Kaffe eller Brændevin med Pever eller slige Deler har
villet hjulpet noget. See med fine Folk er det jo en anden Sav, for dom lukker de helt ind paa Kantoret, hvor de da inte fryse som en anden En, der ofte maa staae længe og vente, førend man kan
blive espederet. Er ded en Redelighed ded? Nei, det er Dælen rive mig en stor Feiler! Og kommer
der nu saadant et pænt Pigebarn med desse herne Kriveliner paa, saa er det dog fælt at see, hvor
hun bliver knøvet. Jeg vilde nu spørge Dom, om jeg har nødigt at taale sligt? Jeg har mit eget Hus
og Bord og er Væller til Rigsdagen, og jeg har i "Morgenposten" læst, at Embedsmanden er Statens
og Kongens Tjennere, som vi føder og klæder, for jeg kan da inteikke troe, at ded at Postmesteren
er Græve det kommer hans Embede ved, for ded regederer jeg inte paa ikke. For naar han er i sit
eget Hus, saa kan han for mig være Græve længe nok, men nærenstid han er paa Kantoret, er han,
den Onde revne mig, kun Postmester og Kongens og Statens Tjenere, og saa synes det mig lovligt
hart, at ornedlige Folk inte maa Forlov til at komme ind paa Kongens Kantor, men skal staae paa
Gaden som andre Stoddere og Landstrygere, for andet er det dog ikke. See derfor vilde jeg nu
spørge Dom, Hr. Redaktør, om jeg har Ret eller ikke, og dersom De giver mig Ret heri, vilde jeg
bede Dom sætte saadan en Klage op for os, for der er da manne, manne flere end som jeg, som
klaver sig, til Overste Tscherning eller en anden saadan stor Bondeven, for at Folk paa døres
Gammelalder ikke skal drave sig en Helsot paa Halsen, som vor Mo´er gjorde, for hun forvinder
det aldrig, fordi de er nødt til at hente Posten i Sorø, og han skal maveligt faae Bogt med disse
herne Levebrødsmænd, ja Penedød skal han saa, dersom det ikke skulde forslaae, at det kom i
Avisen, hvad jeg dog først vilde prøve paa for saadan at faae Saven bilavt i Mindelighed, for ded
raadede Per Larsen mig til fra føstfærd af.
Hans Nielsen, Post
Få dage efter blev sagen fulgt op med endnu et indlæg:
”Sorø Avis d. 5.11.1863
Højstærede Hr. Redaktør!
Det er bleven mig meddelt af Flere, at jeg ansees for at have affattet den i "Sorø Avis" for den 31te
f.M. indrykkede Forespørgsel til Dem fra "Hans Nielsen Post", hvori udhæves formentlige Misligheder ved Sorø Postkontors Lokale og Maaden, hvorpaa Expeditionen skeer ved dette Kontor.
Eftersom jeg ikke har mindste Del i Affattelsen af bemeldte Skrivelse og jeg ønsker det oplyst, at jeg
ikke er dens Forfatter, saa tager jeg mig den ærbødige Frihed at anmode Dem om, at De ved en
Annonce i "Sorø Avis" vil frikjende mig i saa henseende. Sorø den 5te November 1863 Ærbødigst Kruse
Skjøndt vi ikke kunne indlade os paa at fylde Bladet med slige Fralæggelser af Fadderskabet til de
indsendte Artikler til Bladet, skulle vi dog for denne Gang gjøre en Undtagelse fra Reglen idet vi
offentliggjøre Ovenstaaende.”
Kruse er formodentlig Søren Marinus Kruse, Godsassistent ved Sorø Akademi.
Postvæsenet stod også for omdelingen af aviser:
”Sorø Avis d. 17.11.1863 (Annonce)
Det kongelige Postkontor i Sorø bedes godhedsfuldt behage at oplyse, hvorfor den Løbeseddel om
Hs. Majestæts foruroligende Sygdom, som af "Berlingske Tidende" udsendtes Søndag Formiddag
Kl. 11, og som altsaa maa være afgaaet med Middagstoget fra Kjøbenhavn, hvilket ogsaa bekræftes
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derved, at Reisende have seet den i Ringsted om Eftermiddagen, først uddeltes her i Byen tilligemed
den Løbeseddel, der kom med Aftentoget, altsaa paa samme Tid som Efterretningen om Hs. Majestæts Død kom hertil. Jeg haaber ikke, at det skal afholde Postkontoret fra at besvare dette mit
ærbødige Spørgsmaal, at jeg ikke kan andet end undertegne mig som
En ikkebeundrer af det soranske Postvæsen”
”Sorø Avis d. 19.11.1863 (Annonce)
Bekjendtgjørelser. Paa given Foranledning meddeles herved til Underretning for samtlige ved
dette Contoir værende Abbonnenter paa "Berlingske Tidende", at begge de i Søndags den 15de
dennes henholdsviis Kl. 11 Fmd og Kl. 5 Eftmd. i Kjøbenhavn udsendte Extrablade til bemeldte
Avis, ankom samtidig hertil først med Aftentoget, hvorefter Ombæringen i Byen strax fandt Sted.
Det tilføjes sluttelig, at ifølge indhentet Meddelelse fra Ringsted Postcontoir ankom bemeldte
Extrablade for begge ovennævnte Klokkeslet ogsaa først dertil med Aftentoget fra Kjøbenhavn.
Sorø Postcontoir den 19de Novbr. 1863
Knuth”
Men klagerne over forholdene på postkontoret fortsatte. Postmesteren havde åbenbart set sig nødsaget til at træffe særlige forholdsregler efter nogen uro i venteværelset, og det gav anledning til følgende indlæg, der som de forrige er anonymt:
Sorø Avis d. 24.3.1864 (Indsendt)
Om Høflighed og Forekommenhed (En lille Undersøgelse, helliget den soranske Postexpedition)
Hr. Redaktør! Saavidt Forfatteren af disse Linier ved, ansees Generalpostdirektionen i Regelen for
en af de Institutioner, der vise den største Høflighed og Forekommenhed mod Publikum. Hvis nu
dette forholder sig rigtigt, hvorledes kan det da i al Verden være dens underordnede Embedsmænd
tilladt at vise sig ganske anderledes, fordi ikke en streng Kontrol tvinger dem til det Modsatte, og er
det ikke en ligefrem Pligt mod Generalpostdirektøren at paavise, naa disse ved at træde al Høflighed under Fødderne bibringe Folk en ufordelagtig Mening om den høje Administration.
Jeg ledes til at fremsætte disse Spørgsmaal og til at bede Dem optage dem i Deres ærede Blad ved
de Foranstaltninger, Hr. Postmester, Grev Knuth har fundet det passende at træffe i den sidste Tid,
hvilke, som det forekommer mig, fortjene en offentlig og alvorlig Paatale.
Som De maaske veed, indrettede den ovennævnte Postembedsmand for længere Tid siden en Slags
Ventesalon en miniature, ja, om jeg ikke tager feil, aflagdes der endog i "Sorø Avis" Hr. Knuth en
Kompliment for den uforlignelige Artighed, han havde vist Publikum ved Indrettelsen af denne Baas. Jeg skal nu ikke her opholde mig ved en Betragtning af dennes Hensigtsmæssighed (der
iøvrigt snart vilde føre til et Resultat); nei jeg ønskede blot at spørge Dem, Hr. Redaktør, om de
kunde fatte Hensigtsmæssigheden af, eller opdage noget af den Høflighed, Publikum er berettiget til
at fordre, i den Foranstaltning, at bemeldte "Ventesalon" vel staar aaben ved Expeditionen af
Morgen- (og Middagstogs-) Posten, men derimod er lukket om Aftenen, saaledes at de, der ønske at
hente Aviser osv., tvinges til at vente paa den aabne Gade uden Hensyn til Vejrliget, blot fordi nogle
Haandværksdrenge en Aften gjorde lidt Spektakel derinde? Er det Høflighed?
Hr. Postmesteren maa ikke indvende, at ifølge Bekjendtgjørelse udleveres Posten først 1/2 Time
efter Omnibussens Ankomst, samt at denne angives ved Hornsignaler for Publikum. Han kan dog
ikke forlange, at de svage, skrattende Toner, som kunne aflokkes det Instrument, der benyttes, skal
tildrage sig almindelig Opmærksomhed, og kommer man saa blot to Minutter efter, ja saa "stehen
wir" osv. Intet kan undskylde denne Mangel paa Høflighed, naar der er en "Ventasalon" (!), da at
benytte den aabne Gade i Stedet for hin; thi man tør da ikke antage det ærede Expedotionsparsonale for saa skjørhovedet, at de ikke kunne udholde Lyden af en Konversation uden Strax at blive
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forstyrrede ved det vanskelige Arbeide at udpakke nogle Aviser og stemple nogle Breve?
Det var om Høfligheden! Er det dernæst forekommende mod Publikum i en Tid, hvor alles Interesser dreie sig om Et og det Samme, hvor tusinde Rygter ophidse Folket, da at lade hengaae 1/2 Time,
før Uddelelsen af de officielle Efterretninger kan finde Sted, skjøndt det med lidt god Vilie maatte
kunne skee paa paa næppe den halve Tid ?
N.N.
*

*

*

Den ærede Indsender fordrer sandeligt formeget af os, naar han forlanger, at vi skulle fatte Hensigtsmæssigheden for Publikum af det soranske Postvæsens Foranstaltninger eller Spor af Forekommenhed og Høflighed mod Publikum fra dets Side.
Red
Disse indlæg afspejler det forhold, at posten siden 1845 normalt bringes ud til adressaterne i byen,
men at adressaterne i landdistriktet og oplandet selv må afhente posten på kontoret.

Postmesteren Privat
Den ældste af Grev Knuths sønner blev døbt d. 6. juni 1855. Blandt fadderne var B.S.Ingemann, og
blandt gæsterne H.C.Andersen, som det fremgår af følgende uddrag af hans brev til Jonas Collin:
Sorø d. 9. juni 1855. Min kjære faderlige Ven!
...........Forleden Dag var jeg til stor Fadderstads hos Postmesteren grev Adam Knuth. De veed han
mistede sit ene Been ved Fridericia og er puur ung. Etatsraad Ingemann og gamle Exellence Wilhelm Moltke fra Bregentved vare Faddere. Foruden disse vare indbudne til Middag Kammerherre
Hoppe (Amtmand Thorkil Hoppe), lægen Black (Akademilæge Andreas Black), Magister Zeuten
(Sognepræst i Sorø 1849-1860) og jeg, det var hele Selskabet. .......”
I et brev d. 9.juni 1855 til Henriette Wulff (Helge Torm: H.C.Andersens Sorø s. 119) beskriver
Andersen rejsens fortrædeligheder: Søndag. d. 3. juni kl 10 om aftenen rejste han fra København
med tog til Roskilde, hvorfra han tog diligencen, men
”Rejsen herud var slet ikke behagelig! Det blev et skrækkeligt Uvejr med Lynild og Torden, og da
dette var trukket over, gik der pludselig, ved Friktion, Ild i Forhjulet paa den store Vogn, hvori jeg
sad, vi vare da tre Fjerdingvej fra Ringsted og fem fra Sorø, der gik vi paa den vaade Landevej, i
en kold, taaget Nat, endelig havde vi det Held, at der kom nogle tomme Vogne forbi, disse fik vi og
jeg naaede Sorø Klokken henimod syv om Morgenen.”
I forbindelse med krigen i 64 blev der udskrevet en særlig krigsskat. Sorø Avis bragte d. 9.6.1864
en ”Skattefordelingsliste over Krigsskatten her for Byen”. Postmester Knuth optræder med ”den
anslåede fulde indtægt” på 3.000 Rdl.. Han overgås på listen kun af Amtmand Hoppe med 4.400
Rdl., Etatsråd Leuning, byfoged og birkedommer, ligeledes 4.400 Rdl og Enkemadamme Christensen, enke efter Købmand Christensen, med 3.500 Rdl. Postmester Knuth betalte 60 Rdl. i krigsskat.
Naturligvis havde Postmesteren også brug for tjenestefolk i hjemmet:
”Sorø Avis d. 1.2.1870 Annonce
Paa Grund af Giftermaal bliver til 1 Marts en Plads ledig for en dygtig Kokkepige hos Postmester
Greve Knuth Sorø”
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Hungeren efter nyheder i forbindelse med krigen er åbenbar. Og krigen havde også andre konsekvenser for postvæsenet, hvad man ser af dette brev fra krigen i 1864:

Brev s. Magdeburg – Sorø d. 4.5.1864
Bagside: transitstempel Lübeck 5.5. Kjøbenhavn 6.5. Ankomststempel Soröe 6.5.1864 (Antikva III)
Forside: Afgangsstempel Magdeburg 4.5.” via Lübeck”.Ruten over Hamborg afbrudt af krigen. Derfor blev
der oprettet postdampskibsforbindelse Lübeck – København, evt. via Malmø tre gange ugentlig.
Startet 13.2.1864
”fr 3 / 2 5 (rødt) ” Forudbetalt porto: Preussisk portoandel fra tysk rayon 3 + dansk portoandel til dansk
rayon 2 udgør = 3 + 2 = 5 silbergrochen = 22 Sk. ”fr 2 (blå, overstreget)” ?

Postkontoret i Lille Brøndstræde fik delvis heligdagslukning d. 1.9.1865, hvad der fremgår af følgende bekendtgørelse:
Sorø Avis d. 31.8.1865
”Bekjendtgjørelse. Fra den 1ste September d. A. vil Postcontoiret paa Søn- og Helligdage være lukket:
Formdg. fra Kl. 10 til 12 og Eftmdg. fra Kl. 1 til 6.
Paa disse dage vil Indleveringstiden for Pakkepostsager være om Eftermiddagen fra Kl. 6 til 7 og fra kl. 71/2
til 81/2, hvilket herved bekjendtgjøres.
Sorø Postcontoir den 31te August 1865
Knuth”
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Befordringsvæsenet
Postmesteren havde foruden det daglige arbejde med posten en ledende rolle i forbindelse med
transportvæsenet, hvor det var hans – eller opsynsmandens opgave – at den individuelle persontransport fungerede. Se mere om forholdene i Sorø i tillæg 1.
Landdistrikterne
Det var i Postmester Knuths tid, at man startede på mere en organiseret betjening af landområderne, der hidtil havde betjent sig af sognebude, privat ansatte postbude osv. Se mere herom i tillæg 2.
Leder af telegrafstationen 5.9.1870 – 1.4.1871
Sorø fik sin telegrafstation i 1870. Den åbnede den 5. september under bestyrelse af postmesteren.
De ændrede åbningstider på postkontoret bekendtgøres i Sorø Avis hhv. d. 3.9 og d. 5.9, og der
bringes en kort avisomtale. Telegrafen har indskrænket dagtjeneste.
Det varede dog kun kort, for allerede d. 1. april 1871 fik telegrafstationen eget lokale i oldfrueboligen i Akademiets søndre udhus, og samtidig fik den sin egen bestyrer, Frk. Julie Damkier.
Telegrafens videre skæbne var, at boghandler P. Sørensen på Torvet, hvor stationen så fik til huse,
var bestyrer fra 1. maj 1883 til 1. oktober 1889
Herefter blev en telegrafist, Christian Sophus Møller, bestyrer, og stationen lå i hans lejlighed, så da
han 1.april 1898 fik ny lejlighed på Trautnersvej, flyttede stationen dertil. Og her var Sorø Telegrafstation så, til den d. 1. april 1928 blev overført til posthuset, fordi Post- og Telegrafvæsenet blev
forenet.
Telegrafist Chr. Sophus Møller tjente iflg. Hof- og Statskalenderen 188 Kr. i 1897.

En annonce i Sorø Folketidende
d. 31.10.1900 fortæller, at telegrafstationen d. 1.11. 1900 blev
udvidet med et Statstelefonanlæg.

Telegram s. d.31.3.1893
København V - Sorø.
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Postmester Adam Vilhelm Frederik greve Knuthi fuld galla (blå).
Ridder af Dannebrog 9.9.1849, Dannebrogsmand 24.7.1889, Kammerherre 8.4.1891.
Ved sin afsked blev han d. 29.10.1900 Kommandør af Dannebrog af 2den Grad.
Billedet er formodentlig taget i 1890´erne (uniformsreglement af 1889)
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Postkontor i Urnes Gård i Søgade fra 1874
Ved lejekontrakt af 14. januar 1874 udlejede Akademiet Urnes Gård til postmester Grev Knuth mod
en årlig leje af 900 kr., og postkontoret flyttede dermed fra Lille Brøndstræde til Søgade. Selve kontoret havde til huse i den lille tilbygning mod vest, men mærkeligt nok er det ikke lykkedes at finde
nogen omtale af flytningen i den lokale avis.
I forbindelse med huset var vistnok opført en vognport, hvor postvognen og dagvognen fra Næstved
kunne svinge ind.

Som så ofte, er det beklagelser, der finder vej til avisen, og d. 6. februar 1894, hvor udbygningen af
landpostruterne havde fundet sted, bringer Sorø Folketidende følgende under ”Frit Ordskifte”:
"Lidt om Forholdene på Sorø Postkontor. Som Forholdene er for Tiden, at Postmestrene eller Postexpeditørerne de fleste Steder selv skal sørge for Postlokaler, har det ofte til Følge, at der hist og her findes Lokaler,
der er meget for smaa efter den store Tiltagen, Postforsendelserne har haft i de sidste 15-20 Aar. Men efter
Størrelsen er dog vel nok Sorø Postkontor et af de simpleste her i Landet. Det ligger i den afsides liggende
Søgade. Bygningen, hvori det findes, har efter Provinsforhold en ret anselig Størrelse og afgiver Plads til en
ganske komfortabel og rummelig Lejlighed. Postlokalerne er derimod tildelt en ganske lille Plads i den
vestre Ende af det store Hus. Efter at være kommen op ad en meget ubekvem Stentrappe og gennem en
gammel og snæver Dør, kommer man ind i et lille mørkt "Hummer", 3 a 4 Alen bredt og ca. 6 Alen dybt.
Naar endda dette Lokale saa var forbeholdt Publikum alene, kunde der maaske ikke være saa meget at sige
det paa, men mellem Kl. 9 og 11 om Formiddagen, hvor i Almindelighed de fleste kommer og skal have
Postsager besørget, skal der desuden være Plads til 5 gaaende Landposter med hver en Taske og 4 Kørende
med hver to Tasker. Enhver vil heraf kunde forstaa, om ogsaa de ikke har været saa uheldige at komme paa
den tid af Dagen, at Hummeret er meget for lille for Postbudene alene, endsige at der skulle være Plads til
Publikum ogsaa. For at bøde herpaa, er det da ogsaa almindelig Kotume, at Landposterne, saa snart Lejligheden gives, sørger for at slippe ud igen, indtil de skal tilbage og have ordnet den fra Banen sidst ankomne
Post. I denne Mellemtid er Landposterne da henvist til selv at sørge for Tag over Hovedet, naar det er
daarligt og koldt Vejr. Om dette er et Paabud fra Postmesteren, eller om det er af egen Drift, at de beskedne
Postbude forlade Hummeret for at give Plads til Publikum, kender jeg ikke; men det er vel nærmest af egen
Drift, fordi det - Hensynet til Publikums behagelighed ufortalt - næsten maa være uudholdeligt for dem at
være derinde alt for længe, da de er henvist til at staa op; der findes nemlig kun Siddeplads til to Personer.
For Publikums Vedkommende behøves der vist ikke at gives lange Kommentarer for at faa Enhver til at
indse, hvor ussel en Bekvemmelighed, der her bydes det. Jeg skal kun gentage, at naar man kommer op paa
Postkontoret i den Tid, Landposterne opholder sig der, kan man kun med stort Besvær komme hen til den
lille Expeditionsrude, der fører ind til Expeditionskontoret, og mere end én har vist faaet at mærke, at det er
heldigst at blive derfra paa den Tid af Dagen. Maaske vilde det være for meget at forlange her, hvad der dog
nu finder Sted ved mange andre Posthuse, at det blev ordnet saaledes, at Landposterne havde deres eget
gode, store Lokale at ordne deres Sager i, og at Publikum selv fik deres. Men man maa være berettiget til at
forlange, at der bliver et saa stort og lyst Fælleslokale, at Landposterne og Publikum ikke har nogen Gene af
hverandre. Postmesteren faar jo Kontorholds-godtgørelse, og er den ikke tilstrækkelig, maa den jo kunne
forhøjes, naar der bliver indrettet større Lokaler.
Forhaabentlig vil rette vedkommende, hvis ikke den stedlige Postmester snart tager Initiativ dertil, sørge for,
at Sorø Postkontors Lokaler bliver noget mere tidssvarende.
U. ”
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Stempler V
I årene 1871 – 1892 bruger Sorø Postkontor ialt 5 forskellige lapidarstempler. De tre første er af samme type,
Lap IIa, og de er meget vanskelige at kende fra hinanden. Her anføres de kendetegn, man normalt bruger til
at skille dem fra hinanden, men på forsendelser og løse mærker er det alligevel en kompliceret opgave.

Lap IIa – 1

Lap IIa – 2

Lap IIa – 3

Lap IIa - 1: Bogstaverne SORØ står relativt langt fra kransen. POST er ret lille
Lap IIa – 2: Bogsteverne SORØ står relativt tæt på kransen. POST er ret stort
Lap IIa – 3: Meget smalt Ø i SORØ. Meget lille POST, oftest kun OST

I 1867 var man begyndt at udsende de første egentlige lapidarstempler, men der går fire år, før Sorø postkontor modtager Lap. IIa-1. Typen Lap. II har nederst angivet POST på en lige linje.Undertypen IIa har i indskuddet taltyper i antikva, medens de i undertypen IIb er i lapidar.
Alle postvæsenets stempler blev frem til 1880 fremstillet hos den traditionelle leverandør, firmaet Buntzen,
der siden 1864 blev drevet af hans enke. Det gælder også de tre nævnte lapidarstempler på Sorø postkontor,
og desuden et fjerdes af typen Lap VIIb med buet POST forneden. Disse fire lapidarstempler er alle leveret i
denne periode: Lap IIa – 1 (1871), Lap IIa – 2 (1873), Lap. IIa – 3 (1878) og Lap. VIIb (1879).
Frem til 1878 leverede firmaet taltyperne i indskuddet som antikvatyper (undertype a, f.eks. IIa), men derefter som lapidartyper (undertype b, f.eks. VIIb). På postkontoret kan det imidlertid ske, at typer fra ældre
stempler anvendes i nyere og omvendt, så der forekommer blandingstyper, her på Lap VIIb:

Ant. ”3” / Lap. ”3”

Ant. ”3”

Ant. ”7”

Nøjere oplysning om, hvad de enkelte postnumre i stemplerne refererer til foreligger for Sorø Postkontors
vedkommende kun fra september 1884, hvor kontoret indberetning til ”stempelkontrollen” er bevaret. På det
tidspunkt ligger der to stempler på kontoret: Lap IIa-3 og Lap VIIb.
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Brev s. Sorø – Ringsted 9.8.1872. Takst 4 sk. Annull. ”67”- 2. Dagstempel Lap IIa – 1
Lap IIa – 1 blev leveret til Sorø Postkontor d. 18.12.1871, hvor det afløste det indsendte og kasserede Ant IX
Som reservestempel havde postkontoret endnu et par år Ant III.
Uden at det kan dokumenters, ser det ud til, at Lap IIa -1 i løbet af 1878 blev indsendt til reparation, og at det
da blev repareret og omdannet til IIa – 3.

Sorø Postkontor indsendte d.11.06.1873 sit reservestempel, Ant III, og i stedet for at reparere på det, leverede man et nyt lapidarstempel, Lap IIa – 2, til kontoret. Det skete d. 27.07.1873.
Man kender afstemplinger med Lap IIa – 2 i perioden 12.05.1874 – 19.06.1879, og det er formodentlig dette
stempel, der der blev indsendt d. 22.5.1880 og kasseret.

Brev s. Sorø-Ringsted d. 7.10.1874. Takst 4 sk. Annull. ”67”-2. Dagstempel Lap IIa – 2
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Brev s. Sorø – Odense d. 10.12.1886. takst 8 øre. Annulleret med Lap IIa - 3
Som nævnt blev Lap IIa – 1 formodentlig omdannet til Lap IIa - 3 i løbet af 1878, og man ser dette stempel
brugt i to perioder: sept.1878 – jan.1881 og dec.1886 – april 1887.
Det kunne altså se ud til, at stemplet i hovedsagen har ligget som reservestempel, men i den tidligere nævnte
indberetning til stempelkontrollen i september 1884 oplyses det imidlertid, at stemplet med angivelsen ”7
POST” bruges til den afgående og den ankommende post ”Med Tog No 3”. Denne lidt besynderlige brug af
stemplet kan måske skyldes, at man mangler typen ”7” til det nyere stempel, Lap VIIb.
Brugen af nummerstempler som annulleringsstempler blev officielt afskaffet d. 8.4.1884, så i hvert fald efter
denne dato er Lap IIa – 3 brugt såvel som annulleringsstempel og som ankomststempel.
Man ved ikke, hvornår stemplet blev kasseret. Den sidst kendte anvendelse er d. 28.3.1887 (13.4.1887 på løst
mærke, 8ø tr. 45).

78

Stempler VI

Brev s. Sorø – Ringsted d. 14.4. og 20.5. Først regning, så kvittering. Takst 8 øre.
Annul. ”67” – 2. Dagstempel Lap VIIb

Det vides ikke, hvornår stemplet af typen Lap VIIb er leveret til Sorø Postkontor. Men det kendes brugt fra
2.12.1879 – 19.11.1889. Det afløste Lap IIa – 2, der vistnok blev kasseret i maj 1880.
Fra april 1884 blev Lap VIIb også brugt til annullering.
Med Officielle Meddelelser d. 18.9.1884 indkalder poststyrelsen oplysning om postkontorernes stempler og
deres anvendelse. På næste side ses kopi af postmester Knuths indberetning d. 23. September 1884.
Heraf fremgår, at kontoret bruger to stempler, Lap VIIb med ”1 – 6 POST” og Lap IIa – med ”7 POST.”
De tognumre, der svarer til postnumrene er så anført for hhv. den afgående og den ankommende post.
Det ses, at det for tog nr. 7 og 8 drejer sig om ladepost, og at tog nr. 9 ikke medfører ankommende post.
Derudover fremgår det af indberetningen, at der (dagligt ?) ud over postforbindelsen med togene er en lokal
postforbindelse med Næstved, hvor den afgående post stemples med (”2 POST), medens den ankommende
post stemples med (”4 POST”).
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Stempler VII
Det sidste lapidarstempel er af typen Lap IIb med vandret POST og lapidartal. Der foreligger ikke oplysning
om, hvornår det er leveret. Stemplet kendes brugt i peioden 13.06.1889 – 23.08.1892, hvor man tog en ny
type stempler – brotypestemplerne - i brug.
Lap IIb blev dog liggende på postkontoret, og enkeltstående senere afstemplinger kendes. Man blev opmærksom på det på postkontoret d. 25.01.1945, og man tog et aftryk og afleverede det til postmuseet.
Stemplet er i modsætning til de fire første lapidarstempler fremstillet af gravør Batz.

Brev s. Sorø – Svendborg d. 29.7.1891. Takst 8 øre. Helsag. Annull. Lap IIb.

4ø tk 12 ¾ annulleret med
Lap IIb d. 11.11.1902(?)
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Personale

Postekspedienter.
Inden flytningen havde Postmester Knuth en postfuldmægtig boende, men det fremgår af FT-1880,
at postfuldmægtig Carl Henrik Berg, 22 år, der er søn af postmesteren i Skælskør, bor på Torvet i
malermester Lindboes ejendom, matr. nr. 38, nu Torvet 6. Og derudover nævnes en postassistent
Valdemar Benthin, 17 år på Torvet matr.nr. 43, omtrent Torvet nr.1.
Frem til 1889 var der en postekspedient på kontoret, herefter to frem til år 1900, hvor yderligere en
kom til, da postekspedienterne blev statsansatte. Årslønnen var 1100 kr for den ene og 900 kr for
den anden. Lønningerne blev dog hævet i 1899 til henholdsvis 1250 kr, 1100 kr og 900 kr.
I mere end ti år måtte man altså klare sig med to ekspedienter, men i 1899 citerer Sorø Folketidende
fra anmærkningerne til finansloven:
”Ved Sorø Postkontor er Expedienternes Antal ikke forøget siden 1889, ogsaa her er Forretningerne steget ganske betydeligt i den forløbne Tid. Brevtallet saaledes fra ca. 283.500 til 422.200
altsaa med ca. 48 Pct., men hertil kommer for dette Kontors Vedkommende den Omstændighed, at
der til Tjeneste paa Banegaarden paa Grund af dennes Beliggenhed et Stykke udenfor Byen medgaar en Time 5 Gange daglig hvilket ikke kan undlade at virke forstyrrende ind paa det øvrige
Arbejde. Det maa derfor anses for nødvendigt at forsyne Sorø Postkontor med en 3dje Exspedient
og Lønning til en saadan foreslaas bevilget.”
Kendt er navnene på postekspedienterne Hemmingsen og Schultz, der d. 1.juni 1895 flyttes til henholdsvis Svendborg og Viborg. De afløses af postekspedient S Petersen, som kommer fra Korsør,
hvortil han vender tilbage 1. juni 1896, og postassistent cand.phil Jacobsen, der bliver postekspedient i Sorø. Postekspedient Jacobsen gik det dog ilde. D. 30.maj 1899 skriver Folketidende:
”Mislig omgang med Pengeforsendelser. For 8 Dage siden indleverede Forpagter Ranthe, Næsbyholm, et
Pengebrev indeholdende 1400 Kr. da han i Gaar modtog Underretning fra Adressaten om, at denne ikke
havde modtaget Brevet, telefonerede han til sin Købmand i Sorø om at forhøre Posthuset i Sorø; hvorledes
det kunde hænge sammen. Købmanden traf Postekapedient Haunstrup, der imidlertid ikke kendte noget til
det omtalte Pengebrev, men da det oplystes, at Postkvitteringen for Pengene var underskrevet af Postekspedient Jacobsen, opsøgte Hr. Haunstrup denne, der ogsaa straks tilstod, at han ikke alene havde tilbageholdt
de 1400 Kr., men tillige forskellige andre Pengeforsendelser, ialt til Beløb 3953 Kr. Samme Tilstaaelse afgav
Jacobsen kort efter til Postmesteren, og da han ikke kunde anvise nogen Udvej til at dække Beløbet, blev
Sagen meldt til Politiet som anholdt Jacobsen og straks modtog samme Tilæstaaelse.
Besvigelserne strækker sig tilbage til 1895, da Jacobsen blev udnævnt til Postekspedient og er foretaget paa
den Maade, at Jacobsen tilbageholdt Pengeforsendelserne i nogle Dage. Efter hvad han skal have forklaret,
er Underbalancen ikke bleven forøget i det sidste Aarstid.”

Postekspedient Jacobsen forklarede i retten i august, at ”Underbalancen” stort set stammede fra tiden før februar 1898
”ved hvilken Tid Domfældte foranlediget af af Moderens Død angrede sin hidtidige Levevis og derfor kun
tilegnede sig ny Pengeforsendelser for dermed at skaffe Dækning for Underbalancen og holde denne skjult.”

Han var allerede d. 1.juni 1899 blevet afskediget, og blev nu idømtl 2½ års tugthusarbejde.
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I Hof- og Statskalenderen findes listen over kontorets postekspedienter. Denne oversigt er suppleret
med oplysninger fra de to lokalaviser:

HS år

1100 kr (fra 1899 1250 kr)

900 kr (fra 1899 1100 kr)

1890

Henrik Nicolai Winther f. 66

Axel Nielsen f. 67

1891

do

do

1892

do

do

1893

Friederich Herman Anton Drøge
Hasselmann f. 63

do afg 1.2.93

1894

Ansgar Marius Schultz f. 67

Peter Frederik Aagaard f 68
udn 26.1.93 afg 1.6.94

1895

do til Viborg 1.6.95

Axel Henningsen f. 69
udn 26.5.94 til Svendborg 1.6.95

1896

Søren Petersen f. 66
fra Korsør 1.6.95
til Korsør 1.6.96

Christian Joachim Ritmer Jacobsen
f. 66 Cand.phil.
udn 14.5.95, start 1.6.95

1897

do

1898

Moritz Kruse Haunstrup f. 65
fra Maribo 1.6.96
do

1899

til Slangerup 1.11.99

anholdt 29.5.99 afskediget

1900

Albert Jørgen Riis f. 71
fra Roskilde 1.11.99
til Roskilde 1.6.01

Anders Beyer Clausen f. 69
fra Bogense 1.6.99
til Fredericia 1.2.01

1901

Johannes Emmanuel Høyer f. 66
til Sorø 1.6.00
konst postmester 1.11.00

do
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De følgende oplysninger om de nævnte postekspedienter er hentet i Toke Nørby: ”DPPE. Den danske
Postetat 1624-1927 (1983). I – II - III”. Forlaget Nørbyhus 2008.
Henrik Nicolai Winther. f. 8.8.1863 Holbæk. 1.9.1884 fra Slagelse til Sorø, postassistent. 1.6.1886 postfuldmægtig, Sorø. 1.10.1889 postekspedient, Sorø. 1.5.1892 fra Sorø til det Fynske Jernbanepostkontor.
Axel Nielsen. f. 13.12.1867 Aarhus. 1.10.1889 fra Aarhus til Sorø, postekspedient. 1.2.1893 fra Sorø til
Aarhus.
Friedrich Herman Anton Drøge Hasselmann. f. 16.10.1863 Tyskland. 1.5.1892 fra Svendborg til Sorø,
postekspedient. 1.8.1893 fra Sorø til Faaborg.
Ansgar Marius Schultz. f. 4.7.1867 Hals. 1.8.1893 fra Skive til Sorø, postekspedient. 1.6.1895 fra Sorø til
Viborg.
Peter Frederik Aagaard. f. 5.12.1868 i Ulriksdal, Falster. 1.2.1893 fra Næstved (3. postfuldmægtig) til Sorø,
postekspedient. 1.6.1894 fra Sorø til København.
Axel Henningsen f. 23.3.1869 i Rønne. 1.6.1894 fra Odense (postfuldmægtig. Militærtjeneste fra marts 1891)
til Sorø, postekspedient. 1.6.1895 fra Sorø til Svendborg.
Søren Petersen f. 29.4.1867 i Kolding. 1.6.1895 fra Korsør til Sorø, postekspedient. 1.6.1896 fra Sorø til
Korsør.
Christian Joachim Ritmer Jacobsen, cand.phil. f. 22.5.1866. 1.6.1895 Fra Vallø (postassistent) til Sorø,
postekspedient. 30.5.1899 afskediget.
Moritz Kruse Haunstrup f. 7.1.1865 i Frederiksværk. 1.6.1896 fra Maribo til Sorø, postekspedient. 1.11.1899
fra Sorø til Slangerup (postekspeditør).
Albert Jørgen Riis f. 13.6.1871 i Vordingborg. 1.11.1899 fra Roskilde til Sorø, postekspedient. 1.6.1901 fra
Sorø til Roskilde.
Anders Beyer Clausen f. 18.4.1869 i Bastholm, Brede i Sønderjylland. 1.6.1899 fra ? (postfuldmægtig) til
Sorø, postekspedient. 1.2.1901 fra Sorø til Fredericia.
Johannes Emmanuel Høyer f. 18.7.1866 på øen Nyord ved Møn. 1.6.1900 fra Randers til Sorø, postekspedient. 1.11. – 31.12.1900 konstitueret postmester i Sorø. 1.8.1901 kgl. udnævnelse i 4. lønningsklasse.
1.6.1904 fra Sorø til Faaborg.
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Postbude
Udbringning af post til adressaten i Sorø By skulle finde sted fra 1845 og omtales i 1863 (se avisart.
17.11.1863 ovenfor). En tid var der mulighed for nybyggeri i selve købstaden, således byggede man
i årene efter 1857 ved Priorgade og Rolighed, men ”Den næste bebyggelse skete ikke i selve Byen,
men udenfor i Landsognet ved Indkørselsvejen (Strædet) til Byen. Der reiste sig i faa Aar den ene
Villa efter den anden, og herved fremkom en Forrykkelse i Skatteforholdet imellem Byen og Landdistriktet, der foranledigede Byrådet til at forberede Indlemmelsen af det paagældende Terræn. I
1883 gik det i Orden, og dette var Byens første større Udvidelse.” (N.Trautner: Af Sorøs Historie,
1902 s. 14-15).
Det gav anledning til følgende klage over postvæsenet i Morgenbladet no. 261, november 1884:
”Postvæsenet i Sorø. Tillad mig, Hr. Redaktør, at jeg i Deres ærede Blad faar Lejlighed til at indfri
et Løfte om i et Hovedstadsblad at fremdrage en Mangel ved Sorø Postvæsen, som jeg forleden Dag
tilfældig hørte drøfte af de gode Soranere. De tænker vel, Hr. Redaktør, at det gaar med Postvæsenet i Sorø som i alle andre Kjøbstæder her i Landet, og at Folk der faar bragt Breve og Aviser
omkring i deres Boliger ? Ja, det skulde man jo også mene. Kjøbstaden er saa lille og Postvæsenets
Personale lige saa stort der, som i andre Byer, der er meget større baade i Omkreds og Indbyggerantal end Sorø, at man skulde synes, at det det let maatte kunne overkomme Ombæringen, og det
kan det sikkert ogsaa, naar blot Overbestyrelsen vil give den fornødne Tilladelse eller Befaling
dertil.
Sagen er nemlig den, at Sorø – ligesom de fleste andre Byer – har udvidet sig noget, og da den
omkring den gamle Kjøbstad liggende Jord ikke hørte til Bygrunden, men til Landdistriktret, maatte
Udvidelsen selvfølgelig ske paa Landdistriktets Grund. En del af disse ved den gamle By nærmest
beliggende Grunde blev indlemmede i Kjøbstaden i December Maaned forrige Aar, og det er
Beboerne heraf, som indtil Dato forgjæves har ventet paa at blive stillet paa lige Fod med de andre
Beboere i Byen med Hensyn til Ombæringen af Posten.
At Akademiet og de deromkring boende Lærere faar bragt deres Postsager samtidig med Byboerne,
uagtet de hører til Landdistriktet, er maaske i sin Orden, især da dette også fandt Sted før Indlemmelsen, men det ser dog lidt underlig ud, at der indrømmes Akademiet i Landdistriktet, hvad der
nægtes en Del af Kjøbstadens egne Beboere.
Nu kunde man jo mene, at de Arealer, som i Fjor blev indlemmede i Kjøbstaden, var saa betydelige,
at Postvæsenet ikke uden forøgelse af Personalet kunde overkomme Ombæringen til alle Beboerne.
Men dette er ikke Tilfældet – Den af de 11 indlemmede Grunde, der ligger længst borte fra den
gamle By, skal nemlig kun have en Afstand af 940 Alen fra Byens Torv, som dog er beliggende i den
modsatte Side af Byen. Naar hertil kommer, at Grundene er beboet af ialt 15 Familier og ligger
bekvemt i to Rækker, kan Enhver let regne sig til den Forøgelse i Arbejde, som Ombæringen af
Posten til disse Beboere vil medføre.
Jeg kan derfor heller ikke andet end slutte mig til den almindelige Mening i Sorø, der omtrent blev
udtalt saaledes: Naar blot det ene Postbud fritages for at udføre privat Arbejde, kan Personalet
med Lethed overkomme at bringe Posten omkring til alle Byens Beboere, og det skulde glæde mig,
hvis disse Linjer kunde bidrage til, at dette snart skete! Deres ærbødige -g.
Af kontorets korrespondencebog fremgår, at Overbest. For Postv. d. 12. nov 1884 forlanger en erklæring ”ang. en Artikkel i ”Morgenbladet” no. 251 om ”Postvæsenet i Sorø”. Det videre forløb af
sagen kendes desværre ikke.
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Det er påfaldende, at man i perioden 1845 til 1880 ikke finder postbude i folketællinger eller kirkebøger. Jeg har tidligere formodet, at postmesterens tjenestekarl de første år havde dette arbejde, og
måske har de tidligere nævnte ”pakmestre” også har haft til opgave at bringe posten ud, men i 1880
finder man så et postbud i folketællingen: Postbud Jacob Jensen, der bor med sin kone og sin lille
datter på Realgade 29, nu Storgade 21, i stuen i baghuset.
Endnu et postbud optræder i Sorø Kirkebog juli 1881, hvor Postbud Jens Stephen Jensen, Søgade i
Sorø, får døbt en søn. Blandt fadderne er Omnibuskører Søren Andersen (se seneree, det må være
tæt på skiftet til Hans Clausen) og pakmester Hans Jensen.
I 1897 dør postbud i Sorø Købstad Lars Peter Olsen 41 år gammel (Sorø kirkebog). Han har adressen Rolighed nr. 90, hvor han bor med sin hustru Helene Sofie f. Johannesdatter.
Et vist overblik over forholdene får man, da personalet på postkontoret lod sig fotografere, da postmester Knuth fyldte 70 år d. 17.8.1899. (se nedenfor). På billedet optræder fire postbude, som det er
lykkedes at identificere: postbud Carl Emil Hansen, postbud Jens Christen Christensen, postbud
Anders Petersen og postbud Karl Kristian Knudsen:
Carl Emil Hansen er født i København d. 21.9.1862. Han bliver gift i Pedersborg d. 24.4. 1887,
hvor kan omtales som postbud med bopæl i Sorø. I 1888 kaldes han arbejdsmand i Sorø kirkebog
med adresse Baggade 55, men fra 1890 og frem kaldes han postbud. Han bor i Rolighed (1890), i
Baggade (1892,1894), men fra 1894 fast i Fiskerhuset i Sorø landsogn (1897 - ). Da han dør d.
16.8.1933 kaldes han pensioneret postpakmester, og han bor på Slagelsevej 41.
Carl Emil Hansen optræder på et postkort, fra 1903 eller 1905, som er vist i Sjællands Tidende d.
31.7.1979, hvor en ældre dame skriver om ham: ”Manden ved siden af hed Carl Hansen. Han var
ældre end min far (Jens Christen Christensen), kan jeg huske. Han var pakkepost og kørte rundt
med pakkerne i en lille trillebør” Denne ”trillebør” ses på et andet postkort fra samme tid. I en notits
i Vestsjællands Socialdemokrat d. 24.4.1912 i anledning af hans sølvbryllup kaldes han pengepost.

Udsnit af to postkort (1905 ?). Tv. Carl Emil Hansen og Jens Christen Christensen foran posthuset
og th. de samme og en landpost foran Carl Emil Hansens ”trillebør”.
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Jens Christen Christensen er født d. 15.6.1854 i Pedersborg. Han bliver gift d. 11.11. 1881 og
kaldes året efter ”indsidder” i Pedersborg kirkebog. Fra 1886 er han landpost, til han flytter ind til
Sorø i 1893, hvor han er postbud. Han har fast adresse i ”Trautners Gård”, Vestergade matr.nr. 77,
senere Vestergade nr 3, hvor han bor i sidehuset på 1. sal. I FT-1911 er han stadig postbud, men i
FT- 1916 er han pensioneret. Han døde d. 2.2.1932.
Jens Christen Christensen er den postmand, der er med på vognen, da vognmand Hans Clausen i
1896 kommer ud for en ulykke og bliver dræbt (se nedenfor).
Hans datter, Emma, fortæller i 1979 84 år gammel i den nævnte artikel i Sjællands Tidende om
postkortet, der i artiklen fejlagtigt angives at være fra 1906: ”Manden til højre er min far, Jens
Kresten Kristensen. Da var han 52 år. ….Min far var brevomdeler. Jeg kan tydeligt huske min fars
rute: hele venstre side af Storgade, hele Akademiet, Priorgade og Saxogade. Han havde fire omdelinger hver dag og arbejdede fra 5 om morgenen til 11 om aftenen. Da han blev gift med min mor,
tjente han 800 kr. - om året. Med tiden steg han til 1800 kr. - om året.”
Anders Petersen er født d. 20.6.1849 i Broby. Han bliver gift i 1872 og flytter til Sorø i 1865. Frem
til 1891 benævnes han i folketællinger og i kirkebogen skomagermester med adresse Øster Brøndstræde (Østergade) 85, senere Rolighed nr 90.
Men da han i april 1892 får en søn konfirmeret står der i kirkebogen om faderen: ”Skomagermester
(og Postbud)”. Titlen følger ham, og da han dør d. 4.8.1912 står der ”Fhv.Skomager, nuværende
Postbud Anders Petersen. 63 aar”. I nogle år 1897 – 1901 bor han på Saxovej (Saxogade) 139, men
i 1906 er adressen igen Rolighed nr. 90.
Carl Christian Knudsen er født d. 29.7.1862 i Kindertofte. Han flytter til byen i 1894 og bliver gift i
1899. I Sorø bor han Realgade 5 (1900), Rolighed 5, matr.nr. 97 (1901, 1903), men flytter så til
Sorø Landsogn (1903 - ).
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Postholdere, postkørere
Det forhold, at stationen lå et stykke uden for byen, gjorde en del kørsel nødvendig. Som tidligere
nævnt startede gæstgiver Hoppe ”Omnibussen” i 1856, og persontransporten er - i hvert fald efter
1865 - postvæsenet uvedkommende. Men posten skulle jo også bringes til og fra togene. I årene
omkring 1890 nævnes postkører Mads Hansen, som senere bliver landpost:
Mads Hansen er født i Glumsø v Ringsted, Præstø Amt d. 13.11.1857. I 1883 bliver han gift og
flytter ind hos svigermoderen der en enke efter en værtshusholder i Boldhusgade nr 1.
Da han får døbt en søn i september 1884 kaldes han ”Værtshusholderibestyrer” på hjørnet af Rolighed og Boldhusgade 1, men da hans datter, født d. 21.12.1889, bliver døbt, er han ”Værtshusholdbestyrer og Postkjører”. Således også d. 19.7.1891 i Sorø kirkebog (døbte piger), men i december
samme år, da denne datter dør blot ”Postkører Mads Hansen , Hjørnet af Boldhusgade og Rolighed i
Sorø”. Titlen postkører har han også i FT-1890, men i FT-1901 og i FT-1906 er han Landpost.
I en årrække klares såvel person- som posttransport af familien Clausen, måske sådan at vognmanden kørte omnibussen til persontog og ellers en mindre postvogn med en postfunktionær som passager på bukken.
Hans Clausen kom med sin kone Sidse Clausen og sine børn til Sorø i 1881 og nedsatte sig som
vognmand i Rolighed matr. Nr. 95a, nu Rolighed 26 efter omnibuskører Søren Andersen (FT-1880)
I Sorø kirkebog og i FT-1890 kaldes han dels vognmand, dels omnibuskører i Sorø. Men da han i
maj 1896 bliver slået ihjel i en ulykke, ser man i avisomtalerne, at han i mange år har kørt såvel
omnibus som postvogn på ruten byen – banen som ”postkontrahent” eller ”postholder”:

Sidse Clausen

Hans Clasusen
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Ulykken omtales i Sorø Avis d. 8. maj:
”Ulykkestilfælde. Et sørgeligt ulykkestilfælde, der desværre har kostet et Menneske Livet, er i Formiddags
passeret her i Byen.
Som sædvanlig kørte Postholder, Vognmand Hans Clausen, med Postvognen ud til Nitoget. Paa Baneveien
udfor Fabrikant Johannesens Eiendom holdt en Brødvogn fra Braaby Mølle, og i det samme at Postvognen
passerede denne, kom en af Brygger Bangs Ølvogne kørende ud af Porten i nævnte Eiendom. Et sammenstød var uundgaaeligt, og de to Vogne tørnede saa stærkt sammen, at Hans Clausen – foranlediget ved det
stærke Stød – faldt ud af Sædet og ned paa den haarde Kørebane. I en Fart fik man ham løftet op og transporteret hjem. Distriktslægen, der strax kom tilstede, erklærede at der forelaa et Brud paa Hjernekassen,
samt at et Kraveben var brækket. Den Forulykkede, der henlaa uden Bevidsthed, døde da ogsaa kort efter
Lægens Ankomst.
Bryggerkusken, der er en ordentlig og en ædruelig Mand, er meget ulykkelig over det passerede, men er
øjensynlig uden Skyld.
Den afdøde var livsforsikret i Selskabet ”Skjold” for 4000 Kr.”

Sorø Folketidende har en lidt anden version af historien d. 8. maj:
”Et Menneske slaaet ihjæl. I Formiddags er i Sorø hændet et sørgeligt Ulykkestilfælde. Vognmand Hans
Clausen er faldet af en Vogn og har slaaet sig ihjæl.
Ulykken skete Kl. ca. 9½. Postvognen, paa hvilken Clausen sad som Kusk, var paa Vej til Banen for at
udbringe Post med Formiddagstogene. Paa Priorgade holdt paa dette Tidspunkt en Brødvogn fra Frederiksberg Mølle, og da Postvognen i ganske jævn Fart passerede denne, mødte den en af Brygger Bangs Ølvogne.
Endskønt Vejen er bred, tørnede de to sidstnævnte Vogne sammen. Hvem, der havde Skylden er ikke afgjort.
Men Clausen, der var en ældre, svær Mand og stærkt lidende af Gigt, styrtede som Følge af Sammenstødet
hovedkulds ud over Vognens Forsmæk og blev liggende ubevægelig paa den haarde Vej.
Hurtig kom Folk til og fik Clausen løftet op. Blodet flød ud af hans Næse, Mund, Øren og af et gabende Saar
paa den ene Side af Baghovedet. Godsejer Madsen, Bjernedegaard, der i det samme kom kørende forbi,
holdt stille, og i Hr. Madsens Ponyvogn blev Clausen løftet op og ført til sit Hjem. Distriktslæge Schønning
blev strax hentet og Clausen undersøgt. Det viste sig, at han havde brækket Kravebenet og desuden slaget
Hovedet i saa voldsom Grad, at der var sket et Brud paa Hjærnen. Distriktslægen turde ikke give Familien
noget Haab, og ca. 3 Kvarter efter, at Ulykken var sket, afgik Clausen ogsaa ved Døden.
Budskabet om den afdødes sørgelige Endeligt vakte en ikke ringe Deltagelse i Sorø By. Clausen har boet
hernede i mange Aar – han blev 60 Aar gl. – og han var, paa Grund af sin muntre jovialitet og aldrig svigtende Elskværdighed, afholdt af alle, med hvem han i de ca. 15 Aar, han har besørget Omnibuskørslen
mellem Byen og Banegaarden, er kommen i Berøring.
Den afdøde efterlader sig Hustruen og en talrig Børneflok. Børnene med Undtagelse af et er konfirmerede.
Postbud Christensen, der tillige med Clausen befandt sig paa Postvæsenets Vogn, da Sammenstødet skete,
kom ikke til Skade. Ølkusken slap også med Skrækken, og Postvogenen samt Seletøjet, der hørte til denne,
blev kun en smule ramponeret.”

”Død ved et Fald fra Postvognen paa Sorø Gade”
Hans Clausen blev begravet d. 14. maj 1896. Han blev 51 år og boede i Rolighedsgade nr. 95.
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Endelig omtales ulykken i Sorø Amtstidende under Sorø, d. 8 maj
”Et sørgeligt Ulykkestilfælde skete i Morges her i Byen, idet Vognmand Hans Clausen, der i en 14 – 15 aar
har haft Kørslen med Postvognen og Omnibussen mellem Byen og Jærnbanestationen, kom ulykkeligt af
Dage.Clausen var i Morges paa Vej med den lille gule Vogn til halv ti Toget, da han ud for Fabrikant
Lunges Jernstøberi og Maskinværksted mødte to andre Vogne, en Brødvogn og en Ølvogn.. Han mente at
kunne komme forbi de to Vogne og søgte derfor at komme udenom ved at dreje til Højre, men tørnede med en
saadan Voldsomhed mod Ølvognen, at Skaglerne sprang, og da Hesten blev ved at gaa frem, blev Clausen,
der havde godt fat i Tømmerne, trukket ud over Forlæderet og styrtede lige paa Hovedet ned ad Vognen.
Clausen, der var en meget svær Mand faldt saa tungt mod en Afvisersten, der staar ved Siden af Vejen, at det
ene Kraveben brækkede, og han fik et stort Hul i Hovedet.
Der blev straks spændt for en Vogn i Fabrikant Lunges Gaard for at køre den Tilskadekomne til hans Hjem,
men det viste sig at være meget vanskeligt at faa den meget svære Mand, der straks havde tabt Bevidstheden,
op i den høje Vogn. En Proprietær her fra Egnen, som kom kørende forbi i det samme, tilbød, at man maatte
benytte hans lille lave Vogn. Clausen blev kørt lige til sit hjem, men skønt der straks blev tilkaldt Lægehjælp,
døde han efter en halv Times Forløb uden at være kommen til Bevidsthed. En Beskadigelse af Hjærnen
foraarsagede Døden.
En Postfunktionær, der var paa Vognen sammen med Clausen, kom ingen Skade til.
Den afdøde blev 52 Aar gammel og efterlader sig kone og Børn, hvoraf dog kun eet er ukonfirmeret. En stor
Hjælp for Enken er det, at hun efter sin Mand, der havde sit Liv assureret i Selskabet ”Skjold”, faar udbetalt
4000 Kr. Clausen var desuden forsikret for 1000 Kr. i et andet Selskab.
Clausen var godt kendt ikke alene her i Byen, men også af de mange, som om Sommeren Gæster Sorø. Han
havde længe været daarligt til Bens og maatte betjene sig af en Stok, naar han gik. Dette antages at være en
medvirkende Aarsag til Ulykken, idet han ikke havde den tilstrækkelige Kraft i Benene til at holde igen paa
Hesten, der var et skikkeligt Dyr, som ikke var vanskeligt at holde.
Alle de, der har kendt Clausen, beklager dybt den sørgelige Maade, som han kom af Dage paa, og man
haaber, at hans Enke faar Lov til at beholde Postkørslen, der sammen med Omnibussen omtrent var Clausens eneste Indtægtskilde.
Kusken, der kørte Ølvognen, var tilligemed den Postfunktionær, der var paa Vognen sammen med Clausen, i
Middags i Forhør paa Politistationen. Ølkusken var dog uden Skyld i Ulykken.”

Enken, Sidse Clausen førte vognmandsforretningen videre, og hun bevarede postkørslen, nu med
sønnen Frederik Ferdinand Clausen, der ellers var malersvend, som kusk. Frederik blev gift i 1897
og flyttede til Saxovej matr.nr. 148.
Frederik Clausen kaldes i kirkebogen Postkører, og han er med på et billede af postpersonalet fra
1906, men han kører også passagerer: Skrædermester Vilh. Nielsen havde lejet bolig og forretningslokaler i ”Postgårdens” gård, og hans søn skriver i sine barndomserindringer (Jul i Sorø 1977):
”For hotellets gæster havde man i øvrigt sørget for en fast forbindelse til den gamle banegård, hvor gæsterne blev hentet og bragt i en meget fin gul omnibus med plads til 6 – 8 personer forspændt en dejlig stor grå
hest, som lød navnet ”Holger” og med vognmand Clausen på bukken; ham kunne man altid kende på det
store, pragtfulde fuldskæg.”
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Frederik Clausen med postuniform
Som postkører bar Frederik Clausen postillonuniform, som efter uniformsreglementet af 1889 bestod af blå
bukser, rød uniformsjakke og en særlig tofarvet hue – rød puld og et gult, bredt bånd med et stort ovalt posttegn med kongens monogram. (P&Ts historie 1850-1927 s 363)

I Sorø kirkebog nævnes desuden d. 26.12.1911 Postkører Hans Christian Pedersen, Søndergade 71,
der får døbt en søn.

91

Stempler VIII
I 1890 besluttede postvæsenet at gå over til en ny type stempler efter schweizisk forbillede, så man fik
årstallet tilbage i stemplet efter 30 år uden. Denne type kaldes schweizertempler eller brotypestempler.

Bro Ia-1 uden skade d. 12.5.1893

Bro Ia-1 med skade d. 3.10.1900

Sorøs første brotypestempel, Bro Ia – 1, blev graveret d. 25.9.1892, og den tidligst kendte anvendelse er fra
november 1892. Bro Ia-1 blev anvendt frem til november 1906, og som nævnt findes der i perioden nogle
ganske få afstemplinger med reservestemplet Lap IIb. I slutningen af 1897 blev Bro Ia beskadiget, så det
derefter har brud på den øverste streg i broen.

19.7.1896
uden brud

13.8.1900
kort før Knuths afgang

21.5.1899
med brud

Pengebrev s. Sorø – Slagelse d. 18.02.1896. Annulleret m. Bro Ia - 1
Takst 8 øre + Assrancepræmie for 0 – 200 Kr 16 øre. Ialt 24 øre
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Knuths sidste år
Postmester Knuth fyldte 70 år d.17.8.1899, og Sorø Folketidende havde en notits på dagen:
70 Aar. Postmester, Kammerherre, Greve Knuth, fylder i Dag 70 aar. I den anledning havde Postkontorets
Personale ladet sig fotografere omkring Postvognen med Posthuset som Baggrund, hvilket Billede i Dag blev
overrakt deres gamle Chef, der til næste aar kan fejre 50 aars Jubilæum som Postmester."

Foto august 1899. Postkontorets personale.
Til venstre ses Postkører Frederik Clausen , derefter fire ”røde postbude”: Jens Kresten Christensen f.1854,
pakkepost Carl Emil Hansen f.1862, Anders Petersen f.1849 og Carl Christian Knudsen f. 1862, de to sidste
siddende. I midten står de to postekspedienter Moritz Kruse Haunstrup f. 1865 (i Sorø 1.6.96 - 1.11.99) og
Anders Beyer Clausen f. 1869 (i Sorø 1.6.00 – 1.2.01). Manden uden uniform er formodentlig en privatansat
postassistent..
De ”sorte” landpostbude opfattes åbenbart ikke som hørende til kontorets personale. Manden med den hvide
kasket er ikke identificeret.

Da jeg i sin tid fandt notitsen i avisen, var jeg et par dage senere i selskab med inspektøren for Sorø
Amtsmuseum. Talen faldt på Knuth og på fotografiet, og jeg sagde: ”Bare man havde det”. ”Jamen
det er vist det, vi netop har fået indleveret på museet”, sagde han. Hvilket tilfælde efter 80 år.
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Postmester Knuth fik efter ansøgning bevilget orlov på grund af sygdom i juli 1900, og postekspedient J.E.Høyer fik overdraget de daglige forretninger, dog på postmesterens ”eget An- og Tilsvar”.
I skrivelsen bliver han anmodet om at meddele, når han igen optager sit arbejde, men Knuth kom
ikke tilbage efter sygdommen.

Skrivelse fra Generaldirektoratet for Post- og befordringsvæsenet d. 6. Juli 1900,
hvormed postmester Knuth bevilges ”Permission indtil videre paa Grun af Sygdom” (Tilh. OL)
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I august 1900 var postmester Knuth blevet 71 år, og han havde været så længe i embedet, at han var
den sidste af den gamle slags postmestre – militærfolk og andre uden en egentlig postmæssig uddannelse.
Men nu blev han efter næsten 50 år i embedet ”efter Ansøgning afskediget i Naade og med Pension” d.1. november 1900, og samtidig med afskedigelsen blev han udnævnt til Kommandør af
Dannebrog af 2den Grad.
Ved Knuths afgang blev postekspedient Johannes Emmanuel Høyer konstitueret som postmester,
og postkontoret blev for en tid liggende i Urnes Gård i Søgade. Man havde planerne klar for at nyt
posthus, men man regnede først med at få det færdigt i foråret 1902, så den kommende postmester
var nødt til at finde passende lokaler i mellemtiden. Imidlertid skulle det vise sig sig, at der kom til
at gå yderligere et år, før det nye posthus var færdigt.
Postekspedient Høyer var konstitueret postmester i et par måneder til d. 31.12.1900. Postmesterstillingen blev opslået ledig med ansøgningsfrist d. 24. november 1900
Sorø Folketidende d. 12.11.1900
"Postmesterembedet i Sorø er nu opslaaet ledigt. Lønnen er 2800 Kr. og 1410 Kr. i Kontorholdsgodtgørelse. De uvisse Indtægter har i Finansaaret 1899-1900 udgjort 82 Kr. 87 Øre. Kavtionen er 15.700 Kr. Adgangen til dette Embede er fortrinsvis forbeholdt dem, der har tjent i en af Postrvæsenets 3 første Lønningsklasser, eller som har gjort 3 Aars Tjeneste i 4de Lønningsklasse eller under Postvæsenets Generalbestyrelse.Ansøgninger om dette Embede stiles "til Kongen" og indsendes til Generaldirektoratet for Postvæsenet,
bilagte de fornødne Bevisligheder.
Ansøgningsfristen udløber den 24de November."

Og så fik man en ny postmester i Sorø:
Sorø Folketidende d. 21.12.1900
"Postmester i Hammel, Jørgen Chr. Pedersen
Lind, er udnævnt til Postmester i Sorø. Den ny
Postmester er født i 1842 og saaledes 58 Aar
gammel. Han har været Postmester i Hammel
siden April 1893."
Postmester Knuths hustru døde i
1898 og blev begravet på Sorø
Kirkegård. Lind og Knuth
Postmestrene
ved postmesterskiftet i 1900
Han blev boende i Søgade, også
efter sin afgang, men han døde under et besøg i København, Værnedamsvej 1. 2 sal, d. 12 juni 1902,
73 år gammel..
Han blev begravet på Sorø Kirkegård d. 19. juni 1902.
Gravstedet lå op mod nordmuren
tæt på det nordvestlige hjørne, og
gravstenen blev først fjernet – og
gravstedet sløjfet - omkring 2010.
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Jørgen Christian Pedersen Lind (5.5.1842 - 15.6.1917)
Postmester 1.1.1901 – 31.10.1912
Postkontor:
Søgade 11, Urnes Gård
til 1.5.1901
Regensen på Torvet
2.5.1901 – 24.9.1903
Rådhusvej 6
25.9.1903 -

Sorø fik ny postmester 1.januar 1901.
Sorø Folketidende d. 21.12..00
”Postmester i Hammel, Jørgen Chr. Pedersen Lind er udnævnt til
Postmester i Sorø. Den ny Postmester er født 1842 og er saaledes
58 aar gammel. Han har været Postmester i Hammel siden April
1893.”
.

Jørgen Christian Pedersen Lind
Foto Richard Hansen, Sorø.

Ved ankomsten til Sorø blev han logerende i Søgade hos den afgåede Postmester Knuth, men
naturligvis så han sig hurtigt om efter en passende bolig, så familien kunne komme med til Sorø.
Det fremgår af Meddelelser for Sorø Akademi 1899 – 1908, at Postmester Lind lejede overlærerboligen på 1. Sal i Regensen af Overlærer Ibsen. Den var blevet ledig efter borgmester Kattrups
død i september 1900. Da nu Ibsen døde 24. April 1902, overtog Overlærer Zoffmann lejligheden.
Han flyttede dog ikke ind, men fornyede lejemålet med Postmester Lind, som boede her til april
flyttedag 1903 (3. tirsdag i april).
Postkontoret lå fortsat i Urnes Gård i Søgade, men af meddelelser for Sorø Akademi fremgår, at
Stiftelsen udlejede 3 værelser i Regensens stueetage, som havde været udlejet til borgmesterkontor,
til Sorø Postkontor fra april flyttedag 1901 til oktober flyttedag 1903. (3. tirsdag i hhv. april og
oktober).
Der skulle naturligvis ordnes en del, men torsdag d. 2.maj 1901 kl 3 ½ åbnede Postkontoret i de nye
lokaler i Regensen.
Sorø Folketidende d. 30.4.1901:
”Sorø Postkontor henflyttes paa Torsdag til det tidligere Byfogedkontors Lokaler i Regensen ved Sorø Torv”
Og annonce samme dag:
”Det bekendtgøres herved, at Postkontoret fra Torsdag d. 2. Maj d.A. kl. 3 ½ Eftmd., vil være flyttet til
Regensen paa Torvet. Sorø Postkontor, den 29. April 1901. Lind”
Sorø Folketidende d. 9.10.1901:
”Sorø Postkontor. Flytningen af Sorø Postkontor fra Søgade til Torvet har medført forøgede Udgifter til
Leje, Opvarmning, Renholdelse og Belysning m.m. af 450 Kr. aarlig. dette Beløb er derfor på Finansloven
opført som Kontorholdstillæg for Sorø Postkontor.”
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9.1.1901

29.03.1901

Begge frimærker er annulleret i postmester Linds tid med posthuset i Søgade,
perioden 1.1.1901 – 1.5. 1901

Postkontoret levede under usikre forhold i Regensen. Stiftelsen ville ikke gå med til et længerevarende lejemål, og posthuset skulle flytte omgående, hvis ejeren (Stiftelsen) forlangte det. Så det
var nødvendigt med mere holdbare løsninger.
I løbet af 1902 enedes Sorø kommune og staten så om at bygge et nyt posthus ved siden af den nye
bystation. Byrådet ydede 5000 kr og postvæsenet betalte 20.000 kr mod at blive ejer af ejendommen. DSB´s arkitekt Heinrich Wenck, der også havde tegnet bystationen, tegnede det nye posthus,
som blev opført af lokale håndværkere. Det skulle have stået færdigt til april 1903, men tiden gik,
og selvom postvæsenet formelt overtog huset d. 9. september, blev det nye postkontor først åbnet
den 25. september kl. 3½..

Regensen på Sorø Torv (foto ca. 1920), hvor postmesteren boede på 1. sal 1901 – 1903,
medens postkontoret var i 3 værelser i stueetagen fra maj 1901 – september 1903
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Postmester Lind i fuld galla (blå, uniformsreglement 1889)
fot. 1902 Richard Hansen, Sorø (tilh. Lokalh. Ark. f. Sorø og Omegn)
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Et druknet brev
Den følgende beretning er baseret på tre artikler i Sorø Folketidende d. 19., 20. og 25. januar 1901.
D. 19 .januar 1901 kolliderede to af DS Øresunds skibe, ”Hveen” og ”Gefion”, i Øresund omkring
en mil ud for Malmø. ”Hveen” var sejlet fra København omkring kl. 8 om morgenen, og ”Gefion”
var stået ud fra Malmø kl. 9.
Vejret var forholdsvis roligt, men noget tåget, så de to dampere blev for sent opmærksomme på
hinanden, og ”Hveen” vædrede ”Gefion” midtrskibs lige ved maskinrummet. Passagererne blev
bjærget over på ”Hveen” og herfra i redningsbåde sejlet til dampfærgen ”København” der, tilkaldt
af de to skibes dampfløjter, var sejlet mod ulykkesstedet.
Efter kollissionen blev ”Hveens” stævn hængende fast i ”Gefion”, og det så en tid ud til, at ”Gefion” ville trække ”Hveen ” med i dybet. Det lykkedes dog at få de to skibe skilt, og medens ”Gefion” sank, kunne ”Hveen” med hogle store huller i stævnen klare sig ind til Malmø.
Posten omtales d. 20.1.1901 og d. 25. 1. 1901:
”Posten til København forblev om Bord; den fandtes i et aflaaset Rum, saa det er muligt, at den
senere kan reddes”
”Den sunkne Damper ”Gefion” vil efter al Sandsynlighed ikke blive optagen, da Omkostningerne
herved vil blive altfor store …… Postsækkene, der af Dykkere blev optagne og bragt til Malmø
Postkontor, har ikke lidt synderligt, da Brevene var tæt sammenpakkede.”

Brev sendt Stockholm – Sorø
Afgangsstemplet Stockholm d. 18.1.1901.
Ankomststemplet Malmø d. 19.1.1901.
Gået ned med ”Gefion”, bjærget af dykkere og bragt til Malmø, hvor det er stemplet
”Post fra det forulykkede dampskib
Gefion Malmö den 20 Jan 01”
Igen sendt til Danmark og stemplet:
”Indgået med Mangel af Frimærker”
Og påskrevet ”Vestbanen 21/1 Tog 51.
Jensen E.
Endelig er det ankomststemplet Sorø 21.1.
og bragt ud uden opkrævning af strafporto.
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Frimærker og brev fra perioden med postkontor i Regensen på Sorø Torv
2.5.1901 – 24.9.1903

??.6.1902

24.6.1901

20.8.1901

Brev s. Sorø – Klampenborg d. 22.2.1902. Takst 8 øre. Stempel Bro Ia - 1
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Postmester Linds datter,
Alma Johanne Vilhelmine Pedersen f. 13.6.1878 i Aabybro.
Ansat i postvæsenet 1.10.1894. Postassistent i Sorø 1.9.1902.
1.8.1906 posteksp. i Kjellerup. 1.5.1909 posteksp. i Ringsted.
Død 1.5.1910. Begr. 6.5.1910 Sorø ny Kirkegård.
Fot.1909, Christian Jørgensen, Sorø (Tilh. Lokhist. Ark.)

På postkontoret i Regensen, blev postmester Linds datter, Alma, ansat i 1902 . Hun var landets
første kvindelige postassistent i provinsen, og på det tidspunkt var hun 24 år. Alma Lind døde i
1910, kun 30 år gammel, ifølge familietraditionen fordi ”hun var for god til denne Verden”.

I Sorø fik postvæsenet eget posthus med bolig til postmesteren d. 25. september 1903.
Postkort s. 22.12.1903. Kortet er skrevet af Postmester Linds datter, Alma Lind.
Det er formodentlig hende, der står i indgangsdøren til postkontoret. Hun var postassistent.
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Postkort s 23.12.1903 med de fire bypostbude, et landpostbud og postkøreren. Man ser pakkepostens trillevogn og den gule postvogn, som besørgede posttransporten mellem byen og Sorø Station. Postkøreren er i
postillonuniform med en særlig tofarvet hue, rød og med et gult bånd, der holder et stort ovalt posttegn med
kongens monogram. (jf. billedet med bl.a. postkører Frederik Clausen fra 1899).
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Tillæg 1
Postvæsen og befordringsvæsen.

Det var principielt vognmændenes ret og pligt at stå for persontransporten, men den var jo nøje
forbundet med transporten af posten, og fra 1794 havde postvæsenet det overordnede tilsyn med
befordringsvæsenet. På de store ruter havde man aftaler om kørslen med vognmændene, og for
Sorøs vedkommende afvikledes de praktiske forhold i Ringsted og Slagelse. I 1832 startede kørsel
med dagvogn mellem Ringsted og Slagelse, og Sorø kom på rutenettet i 1833. Dagvogn måtte opr.
kun køre på dage, hvor pakkeposten ikke kørte, men i 1830´erne hvor man startede diligencekørsel
blev brev- og passagertransport blandet.
Men hertil kom så den individuelle og mere lokale transport. Det var postvæsenets opgave at tilse,
at det skete under ordnede forhold og efter faste takster, og der var - hvor det var bedst - en ekstrapoststation drevet af vognmændene med en opsynsmand. Men Sorø var en lille by, hvor begrebet
vognmand først dukker op midt 1800-tallet, og her måtte man klare sig på anden vis. Der skulle
være en opsynsmand, hos hvem man kunne bestille transport – hest og vogn eller bare heste, hvis
man havde egen vogn – og som havde ansvaret for timesedler, regnskab osv. over for Generalpostdirektoratet. Havde man ikke en eller flere vogmænd til at klare transporten, var det opsynsmandens
opgave på omgang at tilsige de borgere, der havde hest og vogn til ”at afgive transport”. De havde i
så fald pligt til at stille disse til rådighed og sørge for en kusk.
Denne ordning gav let anledning til mange uenigheder. Det passede de borgere, som havde hest og
vogn til arbejdsbrug, dårligt at undvære disse til personkørsel, og stillingen som opsynsmand var
ikke eftertragtet. Det var derfor postmesterens pligt også at være opsynsmand for transportvæsenet,
hvis man ikke kunne få andre.
Der er ikke oplyst meget om forholdene i Sorø i de første fyrre år af århundredet. I 1820 nævnes
befordringsvæsenet slet ikke i Sorø. Det ses kun i 5 tilfælde ud af 90. Behovet for transport af folk,
der ikke kunne klare det selv, har næppe været stort, og det er vel sandsynligt, at byfogeden periodevis har været opsynsmand. Men der foreligger en ”Journal over de til Soröe Postcontoir indkomne Breve Befordringsvæsenet vedkommende” for tiden 17. januar 1804 – 30. november 1863.
(Befordringsforordningen kom i 1804). Frem til 31. dec 1842 er den ført med samme hånd, og
medens der fra de første mange år kun omtales Cirkulærer, Placater o.l. med generelle regler,
indføres d. 7. september 1839
”Generalpostd.(iretktoratets) Skrivelse at mine Funktioner som Opsynsmand ikke tager deres begyndelse før
Vognmanden har sine Requisiter i Orden.”

Det kunne altså se ud til, at postmester Lebel har overtaget opgaven som opsynsmand i starten af
1839, og at han i den anledning har modtaget hvad der forelå af generelle regler, hvorefter protokollen er ført løbende.
Af de følgende skrivelser fremgår det, at den omtalte vognmand er vognmand Siemsen. Den eneste
af dette navn i FT-1840 Sorø Købstad er bager Siemsen, Lebels genbo, som også var konstitueret
postmester et par måneder i 1829 efter v. Braes død.
Man kan læse i protokollen, at Siemsen modtager et lån på 600 rbd fra postvæsenet, og at han har to
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”Afregning for Bagermester og Vognmand Siemsen fra 1ste April til 30 Junii 1841.”
Den ene af to afregninger fra 1841, der opbevares på Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.
Regnskabet er først afsluttet d. 12. juli 1842 og underskrevet af postmester Lebel, men med en ekstra tilføjelse er det kvitteret af Siemsen: De 5 rbd 67 sk ”var mig tilligemed de øvrige i Afregningen anførte Summer
rigtig betalt, hvorfor hermed quitteres Sorøe d 20. Julii 1844” ”betal hvorfor quiteres N.W. Siemsen”
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vogne, en wienervogn og en mindre vogn. Postmesteren modtager ”et Stempeljern for Vognene” og
de skal påmales ”Nummer og Stationsstedet”. At noget nyt er sket, fremgår også af, at Akademiet i
februar 1840 indgiver en ”Klage over Vognmandslauget med hensyn til Indgreb i Academiets
Privilegium”. Et vognmandslaug havde eneret på persontransport, men Akademiet hævder at have
privilegium på at lade ”dets Embedsmænd og Elever befordre af hvem de vil paa Academiets
Gods”. Det har man åbenbart fortolket bredt, for Generalpostdirektionen afgør sagen ved at skrive
til Universitetsdirektionen, at det privilegium ”kun er gældende forsaavidt den priviligerede Person
selv medfølger”.
Bager Siemens får tilsyneladende ret hurtigt problemer. Forgæves ansøger han om hjælp til vedligeholdelse af vogne m.v. og i maj 1841 får han udsættelse med afdrag på lånet til september måned.
En afregning for Bagermester og Vognmand Siemens for april kvartal 1841 giver et godt indtryk af
dagligdagen: Listen over timesedlerne viser, at han har haft 16 – 20 ture om måneden, langt de
fleste til en pris på 2 – 3 rdl. Indtægten på i alt godt 138 rdl. har han fået udbetalt løbende i portioner
af normalt 15 rdl. og så er der betalt godt 30 rdl i renter og afdrag på lånet.
En timeseddel, nr. 50, for en tur d. 31. maj er ikke honoreret i første omgang, da der er klaget over
den – formentlig en klage over at vognmanden er mødt for sent med transporten. Afgørelsen fra
Generalpostdirektionen kommer d. 13. juni , så nederst er tilføjet betalingen på 2 rdl og 5 sk med et
fradrag på 1 rdl, som Siemsen er blevet pålagt i bøde.
I oktober 1841 strammer det til. Siemsen får en mulkt på 10 rdl. ”for slet Kiørsel, som af Amtet
besørges inddrevet”, og sidst på året ophører samarbejdet helt: d. 14. december 1841 kommer
”GPDs Skrivelse om Ophævelse af Vognmandskabet i Sorø”.
At postvæsenet ikke ønsker at samarbejde med Siemsen understreges, da postmester Lebel d. 15.
januar får besked om, ”at forrige Vognmand Siemsen ikke mere kan tilsiges som Vognmand”,
ligesom GPD d. 14. februar skriver, ”at fhv. Vognmand Siemsens Tilbud med Hensyn til Befordring
med Eenspændervogn ikke kan antages, hvorimod andre af Byens Indvaanere derom gjennem Amtet
kunne indgive Ansøgning.”
En sjælden gang er et par andre navne nævnt i protokollen: Slagter Sørensen og Pottemager Pihl, og
de optræder også i den kommende tid, hvor man tilsyneladende er tilbage i det gamle system med at
tilsige byens borgere på omgang.
Et år tidligere var postmester Lebel ellers på nippet til at slippe for posten som opsynsmand. I protokollen optræder d.16. jan.1841 en skrivelse fra GPD, ”hvorved Postmester Lebel fritages fra sin
Stilling som Opsynsmand fra 1ste Jan d.A.”, men d. 2. feb 1841 skriver fra GPD, ” at Byfoged ikke
vil overtage Opsynsmandsforretningerne, hvormed forrige Skrivelse ophæves.”. Så Lebel måtte
fortsætte, til han gik på pension med udgangen af 1842
En beskrivelse af situationen i 1840´erne foreligger fra Nic.Trautner i den lille bog: ”Af Sorøs
Historie” (Slagelse 1902), der begynder: ”For 60 aar siden var Sorø en lille by ...” Heri fortæller
han:
”Besørgelse af Posten skete med Deligencen, der maatte holde udenfor Byporten og sætte sine
Passagerer af her, da den ikke kunne køre gennem denne. En Dagvogn fandtes også; det var en høj,
holstensk Vogn, hvis Fadding var kurveflettet. Efter som Trafikken steg, blev de Borgere, der holdt
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Heste, tilsagt til at befordre Rejsende, og Reglementet herfor var meget strængt. Følgelig var denne
Tjeneste lidet yndet af Borgerne, der mente, at Fordelingen ikke var helt ærlig, men at man lidt for
ofte lod de lange Ture tilfalde de Borgere, der for deres Nærings Skyld holdt Heste, medens de
velstaaende fik de smaa Ture.
Det kunne godt hænde, at en Borger slet ikke fik noget for sin Kørsel, naar han mødte for sent med
sin Befordring. Saadan gik det engang min Fader (note: Sadelmager M.Trautner); han fik Tilsigelse
til at køre, men hans Heste var paa Arbejde i Ladegaardsmarken. Inden han fik sendt Bud derud og
hentet Hestene hjem, affodret og pudset dem, og inden Karlen fik lidt Mad og tillavet Muleposerne,
gik der jo en Del Tid tabt. Da nu min Fader skulle have sin Betaling for Turen, idømtes han en
Mulkt for at have mødt for sent, og derved svandt Betalingen ind til nogle faa Skilling. Min Fader
nægtede at modtage disse Penge, og Postmesteren kunne saaledes ikke faa Kvittering for Beløbet.
Det gav Anledning til en Strid, og jeg husker, at min Fader var hos Overpostmesteren i København
med en Klage.
Naturligvis holdt den høje Herre med sin Embedsmand; men min Fader gav ikke tabt. Han hævdede, at han havde opfyldt Lovens Bud saa vidt muligt; thi naar han holdt Heste til at drive sin Jordlod med, kunde han ikke have dem staaende i Stalden for at vente paa Tilsigelse til at køre. Det var
en miserabel Lov, der kunde nægte Betaling for rigtigt udført Arbejde. Og min Fader tilføjede:
”Hvad vilde Deres Ekscellence sige, hvis der kom en Lov, der paabød, at om en Rejsende havde
Behov for en sort Kjole, skulde den, der ejede en saadan, afstaa den saa længe, Tænk om Deres
Ekscellence stod pyntet i sort Kjole for at gaa til Selskab, og der kom Bud om øjeblikkelig at trække
den af og aflevere denne til en Fremmed? Hvis De nu ikke havde to Kjoler eller kunde gaa til
Selskab i Frakke, maate De give Afkald paa en Fornøjelse; men det var dog kun en Fornøjelse. Det
er værre Fortræd, der tilføjen en anden i det Erhverv, der skal ernære min Familie og mig.”
Denne Argumentation var vistnok fremmed for Ekscellencen; men den forfejlede næppe sin Virkning. Om min Fader fik sine Kørepenge, husker jeg ikke; men jeg er tilbøjelig til at tro det. Og det
bedste Resultat var dog det, at Kørslen ikke længe efter bortakkorderedes til en Mand i Byen.”
Fra starten af 1843 ser man en ny hånd i befordringsvæsenets protokol, da Domenico Bojesen blev
ansat som postmester. I Hof og Statskalenden for 1845 fremgår det, uden at det eksplicit skrives, at
han er opsynsmand for befordringsvæsenet.. Og også postmester Knuth havde fra sin tiltræden
stillingen som opsynsmand, men i starten af 1857 overdrog han dette hverv til gæstgiver Hoppe.
Hoppe havde i 1856, da jernbanen åbnede, startet Omnibussen fra byen til banen. Omnibusser –
vogne, der kørte bestemte strækninger til bestemte tider - var blevet almindelige fra omkring 1830,
og nu havde Sorø altså også fået sin første, lokale omnibus. Den blev fra 1861, da Hoppe var gået
fallit, overtaget af hans efterfølger som ejer af Postgården, Julius Frederik Jørgensen.
Et par år senere sagde han imidlertid op, og opgaven faldt tilbage på postmesteren, hvad man kan se
Sorø Avis d. 4.7.1863:

Annonce Bekjendtgørelse At den nuværende Kontrahent af den forenede Post- og Extrapostkjørsel
her ved Stationen har opsagt sin Contract til Fratrædelse den 1ste Oktober førstkommende,
bekjendtgøres herved til Efterretning for alle Lysthavende.
De nærmere Betingelser for denne Entreprise erfares i Løbet af otte Dage fra Dato paa undertegnede Contoir, der tillige indtil den 15de incl. i næste Maaned modtager Begjæringer om sammes
Overtagelse.
Sorø Postcontoir den 30te Juni 1863.
Knuth
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Det affødte en længere artikel i avisen d. 8.8.1863:
Postbefordringen i Sorø
Den Mand, der hidtil har besørget Postbefordringen her i Byen, har opsagt Postvæsenet sin Kontrakt, efter
Sigende fordi Betalingen, han af Postvæsenet erholdt derfor, var saaledes, at det ikke kunde svare Regning
for ham at beholde denne Kjørsel. At dette i Virkeligheden ogsaa forholder sig saaledes, maa vi antage,
dersom det forholder sig rigtigt, hvad der er os berettet, at ingen efter ham vil overtage denne Befordring for
det af Postvæsenet hidtil givne Vederlag. Der er altsaa den skjønneste Udsigt til, at Sorø maa vende tilbage
til den Urtilstand af Befordringsvæsen, hvoraf det for faa Aar siden først er traadt ud, idet at Befordringen af
Reisende da atter maa ske paa Omgang mellem de af Byens Indbyggere, som holde Heste. At dette er en
meget haard Byrde for disse, som ingenlunde kan opveies ved den Betaling, der gives for den ydede Befordring, da denne ofte kun kan ydes med Tilsidesættelse af eget Arbeide, hvis Opsættelse kan medføre langt
større Tab, end der kan opveies ved Indtægten for Postbefordringen, er noget, som næppe trænger til Bevis,
saameget mindre som det er givet, at ingen her holder Heste for sin Fornøielses Skyld, men enhver Hesteholder kun har dem til Brug og nødigt kan afsee dem til anden Anvendelse, da det ikke kan betale sig at
holde flere Heste end man strengt taget har Brug for. Men hvor store Ulemperne herved end ere for Byens
Indbyggere, troe vi dog, at de ere langt større for de Reisende, der skulde benytte en paa saadan Maade
afgiven Befordring. Det kan nemlig ikke paalægges Hesteholderne at at holde Vogne af en særegen Beskaffenhed for Postbefordringens Skyld, og den Reisende maa derfor tage Vognen, som den bydes ham. Han er
saaledes nødt til, enten han kan taale det eller ikke, at sætte sig paa en aaben Vogn, hvorledes Veiret end er,
naar han ikke har Raad eller Tid til at ligge og vente paa bedre Veir, hvad der især om Vinteren kunde blive
langvarigt nok, men ikke nok dermed, selv om han vil give Slip paa Bekvemmeligheden af den lukkede Vogn,
hvorledes er saa den aabne Vogn, som bydes ham, da han ikke kan være berettiget til at stille store Fordringer i saa henseende. Det er saaledes før hændet, at en Mand, der som Hesteholder var forpligtet til at afgive
Befordring for Reisende, ikke har haft anden Vogn dertil end den, hvorpaa han kiørte sin Gødning ud. Til at
anstille stor Vadsk er der ikke Tid, naar han tilsiges, og hvem siger, at han kan faa en Vogn at laane, om
ogsaa han vilde det. Skal han fritages for at kjøre med Posten, fordi han ingen ordentlig Vogn eier, kunde
dette let blive Signalet til, at Ingen holdt ordentlige Vogne, for ikke at tale om, at der vel kunde tænkes
Tilfælde, hvori en mand, der stod for Tur til at kjøre, vilde foretrække den Mulkt, hvori han kunde komme
forat udeblive efter Tilsigelsen, forat opsætte det Arbeide, hvortil han brugte Hest og Folk, et Tilfælde, der
vel kunde indtræffe under en vanskelig Høst, for at nævne et Exempel, for ikke at tale om de mange andre
større og mindre Ubehageligheder og den Tidsspilde, som dette Forhold saa let maa medføre for de Reisende, og som Postvæsenet vistnok bedst maa kjende af Erfaring af de hyppige Klager, som i sin Tid indgaves af
Reisende paa de forskjellige Stationer, hvor Befordringsvæsenet var ordnet paa en saadan Maade.
Naar der altsaa for den herværende Stations Vedkommende bliver Tale om en Merudgift for Postvæsenet af
nogle Hundrede Daler eller en Tilbagevenden til hin omtalte forældede Befordringsmaade, der fordeles paa
Hesteholderne, da forekommer det os ikke blot billigt, men ligefrem at være en Pligt for Postvæsenet, der
dog vel maa betragtes som en Statsinstitution, hvoraf oven i Kjøbet Staten har et betydeligt aarligt Overskud,
uden Hensyn til om det paa den enkelte Station har Tab af Befordringsvæsenet, at sørge for den Reisendes
Befordring paa en ensartet Maade, og en Undladelse heraf vilde næppe undlade at bevirke en henvendelse
til Lovgivningsmagten forat faa dette Forhold ordnet paa en for alle billig Maade ved Lov. Vi kunne derfor
ikke antage, at vi, dersom en Overenskomst om Befordringen ikke kan komme i Stand paa de nu fra Postvæsenet tilbudte Betingelser, derfor skulle behøve at befrygte, at Befordringsvæsenet her da skal vende tilbage
til hin fra alle Sider forkastede Befordringsmaade, men vi ville endog gaa et Skridt videre og stille den
vistnok berettigede Fordring til Postvæsenet, der som bekjendt er en af de Myndigheder, der hidtil stedse
med anerkjendt Beredvillighed har vist sig imødekommende mod Tidens Fordringer, at det ved afsluttelsen
af en ny Kontrakt om Befordringsvæsenet ogsaa vil tage Hensyn til det billige Forlangende fra Indbyggernes
Side her i Sorø, at de ikke som hidtil udelukkes fra Fordelene ved et velordnet offentligt Befordringsvæsen,
men ligesom paa andre Steder kune nyde godt af en Indretning der burde være fælles for Alle, og at det
selvfølgeligt ogsaa maa blive dem forundt at kunne bestille Vogne paa Rullen, et Forlangende, hvis Opfyldelse næppe vilde afstedkomme uoverstigelige Vanskeligheder eller være forbundet med betydelige Tab, men
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maaske snarere med Fordel for Postvæsenet.

Problemet må være blevet løst, for i endnu d. 24.3.1864 omtales Omnibussen i det flere gange
citerede indlæg i Sorø Avis:
.. .Hr. Postmesteren maa ikke indvende, at ifølge Bekjendtgjørelse udleveres Posten først 1/2 Time
efter Omnibussens Ankomst, samt at denne angives ved Hornsignaler for Publikum. Han kan dog
ikke forlange, at de svage, skrattende Toner, som kunne aflokkes det Instrument, der benyttes, skal
tildrage sig almindelig Opmærksomhed ...
Men den 20.4.1865 ser det ud til, at postvæsenets eget behov for kørsel til og fra Sorø Jernbanepostekspedition blev løst ved, at postmesteren akkorderede med en lokal vognmand, der kørte en
postfunktionær frem og tilbage:
Løbsk Hest Da Postvognen i Torsdags Aftes kjørte til Byen fra det første Aftentog, blev Hesten sky for en
Drift Køer, som kom gaaende paa Søveien, og sprang op i en af Grusbunkerne, der ligge paa Veien, hvorved
Kudsken og Pakmesteren styrtede af Vognen. Kudsken slap ret heldigt derfra, men Pakmesteren har faaet
den høire Haand og Hovedet beskadiget. Hesten, der efter Vognens Væltning var løbet løbsk, blev kort efter
stoppet

I 1863 var der iøvrigt vedtaget en lov, som gjorde det muligt at nedlægge ekstrapoststationerne
rundt om i landet, hvorefter persontransporten blev givet fri, og d. 7. marts 1865 kom så ”Bekjendtgørelse om Ophævelse af Ekstrapoststationerne i Kjøbenhavn, Helsingør, Sorø, Korsør og Odense”,
som betød, at stationen i Sorø blev nedlagt d. 1. juli 1865.

Bekjendtgørelse om Ophævelse af Ekstrapoststationerne i Kjøbenhavn, Helsingør, Sorø, Korsør og Odense
(Tilhører OHC)

109

I FT-1880 ses omnibuskører Søren Andersen, Rolighedsgade matr.nr. 95, og som det tidligere er
omtalt udførte vognmand Hans Clausen og senere hans søn, Frederik Clausen, i årene efter 1881
såvel person- som posttransporten mellem byen og Sorø Station. I Jul i Sorø finder man flere erindringer, som omtaler foroholdene lige før og efter århundredeskiftet. Foruden transporten byenbanen, omfatter de diligencen til Næstved:
1961: uddrag af en tøjhandels regnskabsbog: ”4.1.1881 H. Larsen, postkører, Sorø. 1 vest 5, 00 ”
og ”21.9.1881 Søren Andersen, omnibuskører, Sorø. 1 kastet 3,00”
1960:Sorø anno 1908: ”Når byens borgere degang skulle til banen, ja, så kunne de selvfølgelig
starte fra bystationen, men de fleste, som f.eks. boede på villavejene, foretrak at ringe til ”Postgården” og bestille plads i omnibussen, og de bestilte den til at afhente sig ved bopælen. I god tid måtte
”busmanden” begive sig på baneturen til Sorø Station på Frederiksberg, thi måske skulle han først
til Albertistøtten, derefter ned på Trautnersvej eller den anden ande af Søgade, før der kunne startes;
men tid var der nok af den gang.”
1977: Transporten fra Hotel Postgården til banen: ”For hotellets gæster havde man i øvrigt sørget
for en fast forbindelse til den gamle banegård, hvor gæsterne blev hentet og bragt i en meget fin gul
omnibus med plads til 6 – 8 personer forspændt en dejlig stor grå hest, som lød navnet ”Holger” og
med vognmand Clausen på bukken; ham kunne man altid kende på det store, pragtfulde fuldskæg.”
1961:Frederiksberg i halvfemserne og ved århundredeskiftet: Da vestbanen blev anlagt (1856):
”Der blev fra Sorø lagt vej ind over søen til stationen. Samtidig blev Næstvedvej ført fra Alsted
Skov til stationen sammen med Skælskørvej, som kom fra Bjerringhusbakken. Disse to veje gik
ellers til Krebsekroen for Næstvedvejs vedkommende og til Kongebroen fra Skælskørsiden”
”Der kørte på den tid den ”gule vogn” som dagvogn til Næstved. Den ene dag kørte den herfra ved
10-tiden til Næstved, og dagen efter kom den hertil ved 3½ -tiden om eftermiddagen.” (kort før
1900, o. 1895 ?)
”Dobbeltsporet blev lavet nogle år før 1900. Veddebanen kom først i gang 1. februar 1903. Inden
den tid var der omnibus fra stationen til byen (Postgården) mange gange daglig, til tider var der 2,
en omnibus med 2 heste og en med 1 hest.”
1974: Dreng i Sorø for 60 år siden: ”Man kunne dengang leje hest og vogn hos forpagteren på
Postgården. Herfra kørte ”Jørgen” gennem mange år omnibussen – en værre skrumlekasse – til Sorø
Landstation og befordrede rejsende til og fra togene. Jeg mindes også den gule postvogn, der kørte
mellem Sorø og Næstved. Kusken skiftede hestene ved Holløse Mølle”

Omend måske ikke alt skal tages for det fulde pålydende, giver disse erindringer dog gode bidrag til
forståelsen af forholdende omkring og især lige efter århundredeskiftet.
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Johan Rohde (1856 – 1935) Torvet i Sorø en vinterdag. 1895. (Sorø Kunstmuseum)

Billedet viser en postvogn på vej mod postkontoret i Urnes Gård i Søgade. I 1895 var transporten
med diligence eller dagvogn på den øst- vestgående hovedrute for længst afløst af jernbanetransport.
Den lokale ”Omnibus” fra Sorø Station bragte passagererne til Hotel Postgården, så det er mest
sandsynligt, at den flotte diligence på billedet er ”den gule vogn”, dagvognen fra Næstved. Efterhånden, som postvæsenet fik materiel tilovers fra hovedruterne åbnede man mindre ruter, hvor der
var brug for det, typisk på en strækning som Sorø - Næstved.
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Tillæg 2

Postbefordringen i landområderne
(Ole S.Jacobsen, Sognebudsbreve, DFTaug 85. Protokol for indgående skrivelser til Sorø Postkontor, Ole Maintz)

”Private” løsninger.
Før postvæsenet etablerede en betjening af landområderne, måtte man klare sig på anden vis for at
få posten befordret, evt. til og fra postkontoret. Der fandtes en lang række ordninger, som sådan set
var postvæsenet uvedkommende, fra individuelle løsninger til mere kollektive ordninger: privat ansatte postbude, ”sognebude” mm.. De befordrede brevene eller varetog forbindelsen til brevsamlingssted, udvekslingssted eller postkontor. Budene besørgede samtidig andre ærinder, mindre indkøb osv, for beboerne.

Brev s. Fredskovsminde – Sorø d. 11.10.1865. Brevet har ikke været i postvæsenet hænder,
men er befordret af privat ansat landpostbud Betalt med 2 Sk.
Afsender: Skovrider Johan Carl Peter Heger, 2. skovdistrikt, Fredskovsminde,
som ligger i Store Bøgeskov vest for Gyrstinge. Nu Flinterupvej 31.

Et sådant bud var ”Post-Rasmus”, Rasmus Hansen fra Hylstrup, som døde i 1894. I Alsted Kirkebog under 1894 står:
Død: 23. Juli Sorø Sygehus Begravet: 30. Juli
Rasmus Hansen, Ugift, Postbud i privat Tjeneste. Født i Hylstrup 13. Juni 1837. 57 Aar

Hans virke som ”Postbud i privat Tjeneste” beskrives i en artikel i Sorø Folketidende d. 1.8.1894:
En kendt skikkelse, gamle "Post-Rasmus" fra Hylstrup er for nogle Dage siden afgaaet ved Døden paa
Amtssygehuset, og i Mandags blev han begravet paa Alsted Kirkegaard.
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Hvilken Soraner kendte ikke den løjerlige gamle, daarlig klædte Fyr med det skævt ludende Hoved, den
gamle Posttaske og de mange Pakker? Hvem har ikke Lejlighedsvis faaet sig en lille Passiar med ham om
Dagens Begivenheder, og som Tak stukket ham en 25 Øre og erhvervet sig tusind Taksigelser derfor?
En kort Biografi af den gamle, skikkelige Fyr vil muligvis interessere adskillige, hvorfor den her følger:
Hans christelige Navn var Rasmus Hansen. Han blev født i Hylstrup af fattige Forældre og boede hos dem,
saa længe de levede. Efter deres Død, fik han deres Stue at bo i. Da han var konfirmeret kom han ud at tjene,
men han var kun i Pladsen i kort Tid. Siden kom han i Væverlære, men heller ikke det vilde gaa. Saa kom
han, da han var 16 Aar gammel, til at gaa Post til Sorø for Beboerne i Hylstrup og Knudstrup; tillige besørgede han mindre Indkøb for Folk, saa han havde gærne en temmelig stor Byrde at bære.
I de første Aar gik han til Sorø hver eneste Dag Aaret rundt, naar man fratager de fire Højtidsdage: Nytaarsdag, Juledag, Paaskedag og Pinsedag samt Ringsted Sommermarked; men i de sidste Aar holdt han sig
hjemme om Mandagen, paa Grund af, at hans Helbred begyndte at svækkes. Han var meget afholdt af Folk,
fordi de kunde betro ham alt.
Han blev 58 Aar gammel og har altsaa gaaet Post i 42 Aar. Skolekundskaber havde Rasmus ikke mange af.
Han kunde hverken læse eller skrive; men han havde en sikker Hukommelse, og ved at fordele Brevene i
forskellige Lommer, og Rum samt ved at lægge Mærke til deres Størrelse og form, var han i Reglen i Stand
til at vide, hvor de forskellige Breve skulde afleveres. Kom det alligevel en enkelt Gang i Vildrede for ham,
tog han Brevene frem og lod læsekyndige Folk sige sig Besked om Adresserne, hvorefter der foretoges en ny
Omfordeling. Penge kunde han godt tumle med, og der var ofte betroet ham betydelige Summer til Besørgelse. Alle, som kendte ham, nærede fuldkommen Tillid til hans Hæderlighed, og han har i den Henseende
aldrig skuffet nogen i den lange Aaarrække - 42 Aar -, hvori han gik Post.
L.L.

Udvekslingsruter: postruter med udvekslingssteder.
Et første skridt på vejen mod en mere officiel indsats på landet repræsenterer oprettelsen af ruter
med udvekslingssteder ”for Postvæsenets Regning”
Sorø Avis har d. 26.8.1865 en bekendtgørelse vedrørende en sådan rute med start d. 1.9.1865:
Bekjendtgjørelse Fra den 1ste September, d. A. vil der for Postvæsenets Regning blive oprettet en Landpostbudgang fra Sorø over Bromme, Tersløse, Munkebjergby, Stenlille og derfra direkte tilbage til Sorø. I Tiden
fra 1ste April til ultimo October skal Budet indtil videre udføre Touren fire Gange ugentlig, nemlig: Mandag,
Onsdag, Fredag og Løverdag, med Afgang fra Sorø om Morgenen tidlig; fra 1ste Novbr. til ultimo Marts tre
Gange ugentlig, nemlig: Mandag, Onsdag og Løverdag Formd., snarest muligt efter Morgentogets Ankomst
fra Kjøbenhavn. Udvexlingssted vil findes i hver af ovennævnte Landsbyer, i de førstnævnte tre hos Skolelæreren og i Stenlille hos Gjæstgiver Petersen.
Til og fra hvert af disse Steder og Omegnen medbringer og modtager Budet den ankomne og afsendende
Post, nemlig: Breve, Aviser, Pakker indtil 2 Pds. Vægt (forsaavidt den samlede Vægt ikke overstiger 25 Pd.),
Pengebeløb indtil 25 Rdlr. i Sølv og 50 Rdlr. i Sedler. Al Posten fremføres i en laaset Taske, og udenfor denne maa Budet ikke medføre nogensomhelst anden Forsendelse til Besørgelse for privat Regning.
Paa Udvexlingsstederne modtager Budet Bestilling paa Aviser, ligesom det ogsaa i Reglen vil være forsynet
med Frimærker til Udsalg dersteds.
Sorø Postcontoir den 26de August 1865 Knuth

Det fremgår ikke helt eksplicit, om ruten er kørende eller gående, men ordet ”Budgang” antyder, at
der er tale om en gående rute. ”Til og fra hvert af disse Steder og Omegnen” betyder næppe, at
budet klarer posten direkte til adressater tæt på udvekslingsstederne.
I forhold til de tidligere nævnte bude er det afgørende, at postbudet ikke må transportere andet ”for
privat Regning”.
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Brev s. fra Sorø til Slaglille-Bjernede Hestelaug d. 1.5.1866
Brevet er afleveret på postkontoret, og der er betalt 3 Sk for overleveringen til det private bud,
som bragte det til adressaten. (Tilhører Ole Maintz)

Postvæsenet var tidligere ikke forpligtet til at modtage by-og distriktsbreve, dvs. breve, der ikke
skulle sendes til et andet postkontor. Det blev ændret i de større byer (over 6000 indb.) d .1. januar
1861, og i de øvrig byer d. 9.december 1865.
Som altid havde man kunnet lave aftaler – mod betaling – med den stedlige postmester, men i en by
som Sorø blev postkontoret altså først fra 1. december 1865 pålagt at modtage og ekspedere by- og
distriktsbreve til den fastsatte takst, hvis afsenderen ønskede det. I byen skulle disse breve som
andre breve omdeles, men breve til landområderne i distriktet måtte beboerne selv foranstalte afhentet på postkontoret. Taksten var 3 Sk. kontant eller et 2 Sk. frimærke.
Den gamle praksis med at lave privataftaler med postmesteren omkring ekspeditionen af lokalbreve
kunne man i øvrigt lovligt fortsætte til d. 1.april.1871.
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K.T.-brev med attest (Fattigsag) s. fra Tjørntved (ved Stenlille) til Fuldby d. 4.2.1869.
Bragt til Sorø fra Stenlille med den offentlige landpost (oprettet 1.9.1865,
og stemplet på Sorø Postkontor d. 6.2.1869.
Herfra bragt til Fuldby med privat ansat bud, da der ikke var oprettet offentlig landpostrute.

(Tilhører Ole Maintz)

Postkontoret var heller ikke forpligtet til at ekspedere lokale KT-breve med attest til byen eller
distriktet. Når det alligevel er sket her, skyldes det, at afsenderen har haft en særlig aftale med
postmesteren om ekspeditionen af den slags breve mod betaling af et gebyr.
Det er usædvanlige forendelser. I 1868/69 udgjorde de under ½ % af den samlede brevmængde.
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Som nævnt var Sorø Postkontor først fra d. 9.12.1865 forpligtet til at modtage og ekspedere distriktsbreve. Taksten var 3 sk kontant eller et 2 sk.-frimærke. Normalt blev frimærket annulleret
med nummerstempel, og brevet stemplet med dagstemplet på bagsiden. Der er dog også mange
eksempler på, at dagstempling på bagsiden undlades.
Breve til byen skulle herefter omdeles medens distriktsbreve til landdistrikterne blot skulle henligge
på postkontoret til afhentning med mindre en afleveringsadresse i byen var angivet. Ønskede man et
brev adresseret til et brevsamlingssted / udvekslingssted sendt dertil med landpost var taksten den
sædvanlige landsporto, 6 sk. kontant eller et 4 sk.-frimærke
Noget tyder dog på, at de to viste distriktsbreve er ekspederet før d. 9.12.1865. For det første er
brugen af 2 sk. blå (kvadrat, udgivet juli 1855) ellers meget sen. Der var udkommet en ny 2 sk. blå
(krone-scepter-sværd, 1. tryk juli 1865). Og for det andet er brevene stemplet, som man normalt
gjorde det i årene 1860 – 1865 med annulleringsstempel og intet andet.
Er denne antagelse korrekt, har man altså – før man blev pålagt det – fulgt de retningslinjer for
behandling af frankerede distriktsbreve, som var gældende for byer over 6000 indbyggere siden
jan. 1861. Der kendes kun de to viste eksemplarer af denne type.
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Distriktsbrev s. fra Sorø til adresse i Sorø Landdistrikt d. 20.2.1869 frankeret med 4 Sk.
Indleveret på Sorø Postkontor, annulleret med NUM 67-1, datostemplet på bagsiden (ANT III)
og afleveret hos adressaten

Dette distriktsbrev er behandlet helt efter reglerne ,der trådet i kraft d. 9.12.1865. Brevet er indleveret i Sorø og adresseret til Conduktør Nissen i Sorø (Bygningskonduktør Carl Julius Nissen, der
boede i Sorø Landdistrikt, matr.nr. 6a). Afsenderen har ønsket brevet bragt ud, og det er derfor
forsynet med et 4 Sk-frimærke, som på postkontoret er annulleret med Sorøs nummerstempel.
Samtidig er det på bagsiden forsynet med Sorøs datostempel, og det er bragt ud til adressaten, som
boede i Sorø Stræde, ikke langt fra byens port.
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Omdelingsruter: postruter med direkte omdeling til adressaterne i landområderne.
Det sidste skridt på vejen, en egentlig postbetjening af landområderne med direkte omdelig af
posten til adressaterne, kom sent til Sorø. De første omdelingsruter var etableret i 1876/77, men i
1884 manglede stadig Vestsjælland, Bornholm, Møn og Samsø, hvor man stadig måtte nøjes med
udvekslingsruter. Men endelig skete der noget: d. 1. august 1885 blev der etableret omdelingsruter
ved Sorø Postkontor.

Af protokollen for indgående skrivelser til Sorø Postkontor fremgår om oprettelsen:
08.05.1885
08.06.1885
04.07.1885

29.07.1885

Skr. angående den paatænkte Omdeling direkte til Adressaterne
Samme
Skr. angaaende den endelige Ordning af den direkte Omdeling af Posten i Landdistriktet fra 1. Aug. d. A., hvorefter bliver 3 kjørende og 6 gaaende fra Sorø og
9 andre gaaende Router.
Bekjendtgørelse indrykket i ”Sorø Avis” og ”Sorø Folketidende” angaaende direkte Ombæring i Landdistriktet af Postsager.

Af fremsendte, approberede kontrakter d. 31.7.1885 til kontoret fremgår følgende ruter:
Kørende:
Sorø - Stenlille, Sorø – Nidløse, Sorø - Kirke Flinterup
Gaaende
Sorø – Fjenneslev, Sorø – Næsby, Sorø – Eskildstrup,
Sorø – Stenstrup, Sorø – Borød, Sorø – Haagerup (Haverup)
samt
Stenlille – Assentorp, Stenlille – Brandstrup, Døjringe –Saltofte, Nidløse – Laarup
Bromme – Vaarebro (?), Tersløse – Atterup, Kirke Flinterup – Frenderup, Slaglille – Bjernede
Fuldby – St. Ebberup
Under 29.08.1887 modtages telegram med befaling om at fremkomme med indstilling om deling af ruten
Stenlille – Assentorp

Bemyndigelse til at afslutte to nye kontrakter kommer d. 01.09.1887 og de to approberede kontrakter fremkommer d. 10.09.1887, hvorefter ruten deles i
Gaaende
Stenlille – Nyrup, Stenlille - Assentorp

Fra september 1887 er der altså fra Sorø 3 kørende og 6 gående. Desuden 10 andre gående

Når ”Post-Rasmus” (s. 109 – 110) fortsat går med breve fra Hylstrup i starten af 1890´erne viser det
blot, at postvæsenets rutenet endnu på det tidspunkt ikke var fintmasket nok. Man nåede ikke ud til
alle adressater.
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I Sorø Avis findes i en årrække (f.eks. 6.1.1892) store bekendtgørelser: ”Sorø Postliste” med grundig redegørelse for åbningstider, postruter med afg.- og ankomsttider, mulighed for passagertransport med de kørende landposter, Dagvognens ankomst- og afgangstider osv.
Den 6 januar 1892 ses, at der nu er 4 kørende og 5 gående fra Sorø. Desuden 10 andre gående.
Ruten Sorø – (Broby) – Næsby er blevet kørende, og den 6.12.1894 er der uændret 4 kørende og
5 gående ruter fra Sorø iflg artikel i Sorø Folketidende.

Landposterne vendte sent tilbage til byen, hvad der f.eks. fik betydning ved det meget spændende
byrådsvalg i Sorø d. 9.1.1900. Ringsted Folketidende beretter dagen efter, at valghandlingen, der
normalt sluttede kl 7, med vilje blev trukket ud til kl. 8. De sidste, der afgav stemme, var landpostbudene, som blev fanget af agent Aaris på Torvet og ført op i valglokalet på Rådhuset. Så sluttede
valghandlingen endelig kl. 8.10.
(note: borgmesterpartiet, de konservative, lavede en liste sammen med arbejderne mod venstre, og
den første socialdemokrat kom i byrådet. Aaris var konservativ).
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Landpostbude i kirkebøger og folketællinger
1876: I Sorø Kirkebog (fødte piger): Landpostbud Hans Peter Søren Jensen, Vindebrohuset Sorø
Landsogn
1880 juli (fødte drenge) Landpostbud Peter Hansen Baggade. Fadder pakmester Hans Jensen (Jvf
FT-1880)
1884 dec. Sorø kirkebog (fødte drenge) Landpost Vilhelm Henrik Johansen, Sorø Baggade nr 69 (jf.
FT-1890 og FT-1901)
1887 (fødte piger) Landpostbud Lars Christian Olsen, Realgade 15
1888 (døbte drenge) fader Lars Rasmus Vilhelm Jensen, Boldhudgade nr 3
1890 (fødte drenge) Landpost Vilhelm Henrik Johansen, Sorø Baggade nr 62 i Bagbygningen
1894 19 maj landpost Lars Christian Olsen Realgade nr ? et barn dør – druknet I Sorø Sø (jvf FT1901)
1898 (konf. Piger) fader:Landpost i Sorø Lars Christian Olsen (datter f. 13.10.84 i Øsløs)
1901 (konf Piger) fader: Landpost Lars Christian Olsen (datter f 18.2.87 i Sorø ved dåben adr.
Realgade 15, Sorø) (Jf. FT-1901)
1899: (konf.piger) fader: Landpost i Sorø Ludvig Nissen (datter f. 7.3.85 Bjernede)
Ved gennemgang af folketællingerne for Sorø Købsted og Sorø Landdistrikt er fundet følgende
landpostbude:
1880: Peter Hansen landpostbud 29 år gl Baggaden nr 62
1890: V.H. Johansen landpost 33 år gl.Baggade matr nr 62 a Baghuset (jvf 1901)
1901: Lars Christian Olsen, landpostkjører f. 1846 Realgade Matr 5 Baghuset
Ludvig Nissen, landpost Realgade Matr 22 b. Kom til sognet 1895 fra Pedersborg
Wilhelm Henrik Johansen landpostbud f. 1857 Søgade matr 62 a Bagbygningen
Ansat ved Sorø Postkontor (jvf. 1890)
Desuden er folketællingen 1901 for Lynge gennemgået. Her var
1901: Niels Peter Hansen f. 1873 landpostbud Matr nr 10 a.k. Tilflyttet fra Bromme 1895
Det viser altså, at langt de fleste landpostbude boede uden for Sorø, eller også er de noteret i folketællingerne med et andet erhverv.
Gennemgang af Sorø Kirkebog døde 1892 – 1927 giver desuden
19.11894: Lars Christian Olsen landpost Realgade No ? et barn dør, druknet Sorø Sø (jvf FT 1901)
19.3.1907 Landpost Karl Frederik Jørgensen og hustru Anna Otilie, Baggade 61 - et barn dør
6.8.1907 Landpost Christian Hansen og hustru Ane Marie, Lynge – et barn dør

Landpostbudenes uniformering ( PogTs historie 1850 – 1827 s 363):
1888 tilladelse til at bære en særlig hue. Beslutning om mørkeblå uniform 1893.
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Tillæg 3
Harhoffs breve

Conrad Johan Christian Harhoff (1785 – 1871) var fuldmægtig hos Amtmand Stemann i Sorø.
Han flyttede senere til Ringsted, hvor han var borgmester i mange år.
I Sorø skrev han fra 1810 til 1815 over 150 breve til sin tidligere kollega Jacob Severin Lund, der
efter at have forladt Sorø først boede i København, så på Gyldensteen ved Bogense og en kort tid på
Nørlund ved Hobro, hvorfra han vendte tilbage til Gyldensteen.
Jacob Severin Lund døde på Gyldensteen i 1815. Brevene blev returneret til Harhoff, og hans
efterkommere gav dem på grund af deres meget værdifulde lokalhistorieske indhold til Sorø Akademis Bibliotek, hvor de nu ligger. De er trykt i Soransk Tidsskrift bd. 6, 1912.
Posthistorisk set er to breve sendt med Feltpostestafette i 1810 de mest interessante (se s. 23), men
en række breve belyser forholdene omkring udleveirngsgebyr / bærepenge, ligesom der er mange
eksempler på breve, der er privat befordrede. Den sidste mulighed benyttes jævnligt for breve til
København. Oplysningen om den private befordring finder man ved en påtegning nederst tv. på
adressesiden: ”Pr. bontee”, ”med eget Bud”, ”ved Godhed” el. lign., eller også fremgår det af
brevets indhold.
Et enkelt brev tyder på, at der er betalt for en sådan privatbefordring – en slags fragtnmandsforsendelse? Måske med den lokale købmand, der ofte havde ærinder i København?
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Udleveringsgebyr

København (udleveringsgebyr):

Brev s. Sorø – København d. 6.1.1811. Sendt franco: ”betalt”. Kartenummer ”58”
Ingen af Harhoffs breve til København har angivet udleveringsgebyr / bærepenge.

Når et brev nåede frem til adressepodstkontoret, var den videre ekspedition postvæsenet uvedkommende.
Adressaten måtte selv hente brevet eller træffe en privat aftale med postmesteren om at få brevet bragt.
Fik man bragt brevene, skulle man betale bærepenge, men også når man selv hentede brevene på postkontoret kostede det. Fra 1. juni 1812 (kgl. Res. af 9. maj 1812 Fr. Olsen bd. II s 134) måtte man betale et udleveringsbegyr. Disse gebyrer tilfaldt postmesteren som et supplement til hans løn.
Normalt er udleveringsgebyr / bærepenge anført på adressesiden med rødkridt, men ingen af Harhoffs breve
til København i årene 1810 og 1811 har en sådan påtegning.
Det samme gælder Bogense i de første par månder af 1812, mens brevene fra Lunds 2. periode på Gyldensteen fra april 1813 – marts 1815 har alle påtegningen ”3” med rødkridt.
I Hobro skrives påtagtningen med romertal, i februar 1812 ”II” 2 Sk, men fra marts 1812 ”I” 1 Sk. – formodentlig bærepenge
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Gyldensteen pr. Bogense (udleveringsgebyr):

Brev s. Sorø – Gyldensteen pr. Bogense d. 25.2.1812. Sendt franco: ”betalt”. Kartenummer ”2”
Harhoffs breve til Gyldensteen pr Bogense før juli 1812 har ingen angivelse af udleveringsbebyr.

Brev s. Sorø – Gyldensteen pr. Bogense d. 5.5.1813. Sendt franco: ”betalt”. Kartenummer ”2”
Udleveringsgebyr / bærepenge: ”3” sk. Således på alle brevene til Gyldensteen 1813 – 1815.
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Nørlund pr. Hobro (udleveringsgebyr):

Brev s. Sorø – Nørlund pr. Hobro d. 28.7.1812. Sendt franco: ”betalt”. Kartenummer ”1”
Udleveringshebyr / bærepenge ”II” 2 Sk. skrevet med romertal. (Således juli 1812 – jan 1813)

Brev s. Sorø – Nørlund pr. Hobro d. 16.3.1813. Sendt franco: ”betalt”. Kartenummer ”1”
Udleveringsgebyr / bærepenge. ”I”. (Således feb. - april 1813).
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Privat befordrede breve

Brev s. Sorø – København d. 3.9.1810.
”Dette sender jeg med Hr Hassenfeldt”
(Fuldmægtig Hassenfeldt var Harhoffs kollega)

Der er ingen påtegninger på brevet, og
brevets indhold viser, at det er privatbefordret.

Brev s. Sorø – København d. 18.2.1811
”Heri en Guldmedaille pr. bontee”
”Jeg sender dette med … Anton Molbech som reiser
med Ageposten”

(Anton Molbech var søn af professor J.Chr. Molbech)

Brev s. Sorø – København d. 5.9.1811
”med eget Bud”
”Disse Linier sender jeg med Kammerherrens Karl”

(med Stemanns tjenestekarl)
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Brev s. Sørø – Gyldensteen pr. Bogense d. 15.10.1814.
Privat befordret: ”ved Godhed”

Privat – mod betaling ?

Brev s. Sorø – København d. 28.8.1810.
”Hermed en liden Æske med Stikkelsbær en gl. Paraply et Par gl. Støvler frit”
Påtegningen ”frit” antyder, at afsenderen har betalt nogen for forsendelsen.
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Tillæg 4
Fire breve til Trine
Familien Qvortrup ejede i starten af 1800-tallet gården Sandlyng i Stenlille Sogn, Holbæk Amt.
Familien bestod af Proprietær Jens Christian Qvortrup (1783 – 1834), gift med Cecilie Marie Brask
(1785 – 1863), og deres ialt 10 børn, 4 drenge og 6 piger, som de fik i årene fra 1806 til 1827.
Omkring 1820 flyttede familien fra Sandlyng til gården Kvellinghøj, ligeledes i Stenlille Sogn, og
da Jens Christian Qvortrup døde i 1834, overtog en af sønnerne gården, og moderen blev boende
her til sin død i 1863.
De fire breve er til en af døtrene, Ane Catrina Micheline, kaldet Trine. Hun blev født d. 1. april
1811, og i 1834 er hun husjomfru hos Tobaksfabrikør Christian Winther Obel, Adelgaden 201 i
Ålborg. Senere kom hun formodentlig i huset hos præstefamilien Präem i Års, og d. 11. februar
1843 blev hun gift med Proprietær Peder Svanholm, som ejede Sebberkloster Hovedgård, hvor hun
boede til sin død d. 28.november 1888.
Det første brev er dateret ”Sandlynggaard 24 Junii 1833”. Afsenderen er Trines lillesøster Julie
Wilhelmine, der på det tidspunkt er 15 år. Brevet har ingen postale påtegninger, men på forsiden er
skrevet ”aflevereres hos Hr Tobaksfabrikeur Obel”

Forklaringen findes ind i brevet, hvor Julie Wilhelmine skriver:
”Dette Brev bliver indsendt til Kiøbenhaun i Morgen under Couvert til vor Broder for at sendes
med en Skipper, og Fader skriver dig snarest til med Posten”
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Brevet har været indlagt i et andet brev, der på lovlig vis er befordret af postvæsenet til København.
Her var det almindeligt, men ikke lovligt, at skippere tog post med. De averterede ligefrem med
deres afgangstid og destination. Broderen har altså afleveret brevet til en skipper, der skulle til
Ålborg og har afregnet med ham. I Ålborg er det så besørget til den kendte tobaksfabrikant Obels
adresse, hvor Trine var husjomfru.
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Det næste brev er dateret ”Sorøe den 13de Juni 1837” og underskrevet ”J A Qvortrup”, som er Trines lillebror, Jens Andreas Qvortrup.
Brevet blev indleveret på postkontoret i Sorø og betalt med 21 Sk, så det var frigjort, ”fr”, hvorefter det med kartenummer ”3” blev sendt til Nibe over Aalborg.
I Nibe blev det ikke afhentet. Adressaten var ”bortrejst”. ”Sorøe 13 Junii” er påskrevet ved afsendelsen, eller brevet har været åbnet (i Aalborg? ) for at kunne returneres..
I hvert fald noterede postmesteren i Aalborg: ”Har været i Nibe, men derfra tilbagesendt som uindløst. Sørensen” (Hans Sørensen, postmester i Aalborg 1.10.1826 – 31.3.1857).
Brevet er returneret til Sorø med kartenummer ”38”
”Brevet fra Andreas” på bagsiden er en privat påtegning, måske Trines egen, da hun har fået brevet.
Brevet nedenfor fra Trines mor ” C M sal. Qvortrups”, Cecilie Marie Brask, hvis mand var død i
1834. Det er skrevet på ”Quellinghøi 9 December 1845”. Der er gået nogle dage, før nogen har
kunnet bringe det til postkontoret i Sorø, hvor det er frigjort med 20 skilling og er blevet afgangsstemplet med kontorets ret nye stempel d. 15.12.1845. Afgangsstempling var kun påkrævet for
udlandsbreve, men i Sorø ser det ud til, at man i starten har brugt stemplet oftere end nødvendigt
Desuden er derpåslrevet kartenummer ”1”.
Fra Nibe er det bragt til Sebberkloster med et privat ansat landpost der har fået 2 sk som betaling,
som det er skrevet med blyant på forsiden

Brev s. Sorø – Sebberkloster d. 15.12.1845. Forside ”fr” ”20” ”2” m blyant
Bagside:Kartenummer ”1” Afgangsstempel ”SORÖE 15/12 1845” (Ant.IIb)
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Sebberkloster Hovedgård. Gik fra 1810 i arv i slægten Svanholm.

Det sidste brev, dateret Sorøe d. 28. juli 1851, er fra Trines yngste søster Karen Sofie Qvortrup, som
var født i 1827. Hun blev gift med den driftige forretningsmand prokurator Christian Emil Flor.
Brevet er frigjort med frimærke, 4 RBS, Ferslew pl. I nr. 96. Det var fortsat muligt at frigøre breve
med kontant betaling fra afsender eller modtager, men det var billigere at anvende de nye frimærker
Under alle omstændigheder bemærker man, at portoreformen i 1851 betød en markant besparelse på
portoen Sorø – Nibe.
Brevet er befordret med postvæsenet til Nibe, og fra postkontoret her har familien selv eller et privat ansat postbud bragt det til Sebberkloster.
Det vides, at man på Sebberkloster i slutningen af 1860´erne entrerede med ”Postkonen i Sebbersund”, Mette Marie Christensdatter, som årligt fik 10 skæpper korn for to gange om ugen, onsdag
og lørdag, bl.a. at besørge posten til og fra posthuset i Nibe.
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