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I mange år var der 
postekspedition på 
Hovedgården. Man 
skal frem til 1906, 
inden der kunne 
indvies et posthus 

AF LIS THAVLOV
Arkivleder. Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE I februar 1986 gik 
nedbrydningen af  posthusbygningen 
fra 1906 på Drewsensvej i gang. Der-
med blev der sat punktum for diskus-
sionen om dens fremtid. 

Sindene havde ellers virkelig været i 
kog, siden planerne om at nedrive det 
gamle posthus blev mere konkrete. I 
stedet skulle der etableres rutebilsta-
tion i forbindelse med banegården, og 

så skulle Drewsensvej udvides. I da-
gens artikel ser vi nærmere på posthu-
sets historie frem til, at nedbrydnings-
folkene gik i gang med deres arbejde. 
Næste fredag følger så beretningen om 
nedbrydningen og de mange protester.

Afsides og fjernt
I de sidste årtier af  1800-tallet kneb 
det stadig mere med plads på Silke-
borgs postkontor på Hovedgården 
(hvor Museum Silkeborg har til huse 
i dag). 

Her var der så tidligt som 1. maj 
1845 blevet indrettet postkontor på 
den nye postrute mellem på Aarhus 
og Ringkøbing på det sted, der endnu 
knap var »Silkeborg«. Centraladmini-
strationen var så småt i gang med at 
planlægge en handelsplads på stedet, 
og papirfabrikant Michael Drewsen 
havde året forinden etableret sin pa-
pirfabrik. 

Men snart kom der gang i opbygnin-
gen af  den lille flække. I 1845  boede 
her omkring 150 personer -  ti år senere 
var der 1204 beboere.

Ridende postbud
Den første postforbindelse til omver-

denen var et ridende postbud, der én 
gang om ugen bragte posten, når han 
passerede Silkeborg på sin vej. For-
valteren ved Silkeborg Gods, der også 
var kasserer for skovene, fik tillige an-
svaret som postekspeditør. Og det var 
ham, der betjente byens borgere og de 
fine gæster -  såsom H. C. Andersen 
og Frederik 7., som begge flere gange 
gæstede den opvoksende by.

Omkring 1860 blev den ridende post 
erstattet af  en lukket postvogn, der 
kørte fire gange om ugen på ruten. 
Denne form for postbesørgelse faldt 
dog bort i 1871, da jernbanen kom til 
byen, der nu havde 2338 indbyggere.

Rigtigt posthus
I november 1891 rejste Silkeborg Avis 
spørgsmålet om behovet for en selv-
stændig postbygning med en mere 
central beliggenhed. Man påpegede, 
at »For det første ligger vort posthus 
meget afsides og fjernt fra den stør-
ste del af  byens beboere, og for det 
andet er det så langt beliggende fra 
banegården (på Drewsensvej), at der 
spildes en mængde tid, inden posten 
kan udbringes.«

Da der i 1893 endnu ikke var sket 

noget, fremførte avisen: »Mon ikke det 
snart er på tide, der fra kommunalbe-
styrelsens side blev gjort noget for at 
få et bekvemt beliggende posthus i 
Silkeborg? Det er dog for galt, at man 
vedblivende … skal køre posten frem 
og tilbage fra banegården for senere at 
bringe den op til adressaterne.«

Og lidt skete der da. I november 
1895 blev problemet delvist løst, da 
der ved banegården blev opført en lille 
enetages bygning. Men den var kun 
beregnet til jernbane-postekspedition. 

»Skade kun«, skrev Silkeborg Avis 
derfor 16. november 1895, at »det nu-
værende posthus ikke er flyttet ind i 
den nye bygning, da dennes lokaler er 
ikke så lidt større end det nuværende 
postkontor, og da postsagerne kunne 
udbringes adskilligt hurtigere i byen, 
når de blev fri for transporten til post-
kontoret i den gamle hovedgård.«

 Posthus på Drewsensvej
Ved århundredskiftet blev Silkeborg 
købstad. Dens indbyggertal var nu 
på over 7000, og pladsproblemerne på 
postkontoret var ikke blevet mindre. 
Flere indbyggere og virksomheder, 
betød stadig mere post. I 1906 var 

indbyggertallet vokset til over 8000.
Det lysnede dog for postvæsenet 27. 

oktober 1906, da man kunne tage et 
nyt posthus i brug, som oven i købet 
havde fået en optimal placering - på 
Drewsensvej øst for banegården.

Den statelige bygning var med sin 
rødstensarkitektur i fin harmoni med 
banegårdens bygninger, der var opført 
35 år tidligere. Og bygningens vestlige 
gavl dannede en passende afslutning 
på banegårdspladsens østlige side, 
hvor der også var indgang for post-
kunderne.

I stueetagen lå ekspeditionslokalet, 
bag dette var der lokaler til brev- og 
pakkesorteringen og på første sal lå 
postmesterens privatbolig.

Silkeborg Avis skrev ved indvielsen, 
at bygningen »tog sig meget impone-
rende ud og var praktisk indrettet, 
omend man ikke kunne kalde den 
særlig smuk.« Den var ellers tegnet 
af  en af  landets førende arkitekter, 
Hack Kampmann, der var kongelig 
bygningsinspektør for Nørrejylland 
og derfor forestod opførelsen af  denne 
nye etatsbygning.

Udviklingen på det postale område 
illustreres vel bedst med lidt statistik. 

En opvoksende by og et 
posthus med evig pladsmangel

 | Silkeborgs Postekspedition lå frem til 1906 i Hovedgårdens vestlige ende. Her ses hele poststyrken foran indgangen. Optaget ca. 1905.
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Ved indvielsen af  posthuset i 1906 
blev det nævnt i avisen, at budstuen 
havde plads til, at 18 postbude kunne 
sortere breve og postsager. Avisen 
mente, at det »vil vare noget, inden 
alle pladserne bliver optagne.« Der 
var nemlig kun otte postbude på det 
tidspunkt.

Det varede dog ikke ved med al den 
gode plads. Med tiden voksede byen 
og i takt hermed også mængden af  
post og antallet af  beskæftigede i 
postvæsenet.

Da posthuset havde ligget 50 år 
på Drewsensvej. var der 42 fastan-
satte postbude i Silkeborg. Under 
postkontoret sorterede endvidere 23 
posthusbestyrere i byens kvarterer og 
i oplandet og tillige 66 landpostbude. 
Desuden var der 14 kontorfunktionæ-
rer beskæftiget på postkontoret på 
Drewsensvej.

Ved 75 års jubilæet i 1981 var grup-
pen af  postbude vokset til 138, dertil 
kom 40 timelønnede. I administra-
tionen og kundebetjeningen var der 
desuden 40 ansatte. 

Atter pladsproblemer
Som man kan forestille sig, var ram-
merne på posthuset igen blevet alt for 
små. Ved jubilæet i 1956 noterede Sil-
keborg Avis, at det med en postmæng-

de på over fem millioner afsendte og 
ankomne breve pr. år (og omkring 
350.000 pakkeforsendelser) ikke var 
så mærkeligt »at pladsforholdene fø-
les noget trange. Siden man i 1941 fik 
bygget ny budstue, har man ikke fået 
mere plads.«

Fem år senere var der stadig ikke 
sket noget. Aften-Posten kunne 20. 
april 1961 meddele, at man på post-
kontoret »i uhyggelig grad kæmper 
med pladsmangel. Det besværliggør 
arbejdet for personalet, og det hindrer 
posthuset i at give publikum den gode 
betjening, man ønsker.«

Ikke alvorlig - katastrofal
Avisen noterede dog, at det så ud til 
at lysne, idet der var skred i planer 
om postkontorets udvidelse. De gik 
ud på at forlænge hovedbygningen ti 
meter mod øst og bygge en vinkel til 
denne på tolv meter. Artiklen afslut-
tedes med denne salut: »En by som 
Silkeborg med en vældig industriel ud-
vikling er ikke tjent med, at postkon-
toret ikke kan følge med i tempoet.« 
Alligevel skete der intet!

Året efter fulgte avisen op på sagen, 
og denne gang blev postmesteren ci-
teret for følgende udtalelse: »Plads-
manglen i budstuen i den lille tilbyg-
ning (fra 1941) ... er nu ikke længere 

alvorlig - den er simpelthen katastro-
fal.« Alligevel skete der intet!

Supplerende lokaler
Det havde altså ikke manglet planer 
for den meget påtrængende udvidelse 
af  posthuset. De kom bare aldrig til 
udførelse. Igen i juli 1971 forlød det i 
avisen, at nu var planerne for et nyt 
posthus i Silkeborg på postetatens 
byggeprogram. Postmesteren udtalte, 
at »det er simpelthen nødvendigt med 
en hurtig løsning … indtil da må vi 
nøjes med supplerende lokaler.«

Og det blev så til. En del af  akti-
viteterne kunne flyttes til naboejen-
dommen, toldbygningen fra 1920, 
som i øvrigt også var tegnet af  Hack 
Kampmann. Den stod stort set tom, 
efter at der var oprettet et distrikts-
toldkontor i Herning.

Det skete dog først i september 1973, 

hvor postvæsenet, som det fremgår af  
Silkeborg Avis, tog enkelte lokaler i 
brug i toldbygningen. Desuden nævn-
tes det, at man arbejdede med analyser 
af  arbejdsgangene for at finde ud af, 
hvad der var mest hensigtsmæssigt at 
flytte fra det gamle posthus.

Planer om nyt posthus
For egentlig var der helt andre planer. 
Man ville opføre et nyt posthus i den 
nordlige bydel, hvor befolkningstil-
væksten var meget stor i de år. Og 
baggrunden for det var, at kommunen 
havde planer om at omgive hele midt-
byen med en cirkel af  omkørselsveje. 

Man var jo godt i gang med at 
etablere gågader – og på vej til at ud-
vide Christian 8.s Vej ved nedrivning 
af  ejendommene på gadens vestlige 
side. I disse planer indgik også Drew-
sensvej, der var udset til at være af-
lastningsgade. Derved kom posthuset 
til at ligge i vejen og måtte forventes 
nedrevet.

Her i 1973 ser vi for første gang 
nævnt i avisen, at der var planer  om 
nedrivning af  posthuset. Men der 
skulle komme til gå en del år, før disse 
blev ført ud i livet.

Endelig flyttedag
Endelig kunne man holde flyttedag 
og få mere plads. Omend det i første 
omgang var midlertidigt. 1. juli 1976 
meddelte Midtjyllands Avis, at hele 
den tidligere toldkammerbygning 
nu skulle danne rammen om postvæ-
senets kundeekspedition, mens det 
gamle posthus blev gennemgribende 
moderniseret. Da dette arbejde var af-
sluttet, rykkede kundeekspeditionen 
tilbage i den gamle posthusbygning, 
hvor også administrationen var ind-
rettet på første sal. Mens der i told-
bygningen så blev god plads til alle 
de forskellige, interne funktioner samt 
medarbejderfaciliteter.

Nyt posthus i Alderslyst
De to bygninger dannede derefter ram-
men om postkontorets virksomhed 

frem til 25. november 1985, hvor byens 
nye hovedpostkontor på Kejlstrupvej 
i Alderslyst blev indviet. Ved samme 
lejlighed nedlagdes det lille posthus, 
som siden april 1953 havde haft til 
huse i »Nørreport« på Borgergade.

I det supermoderne bygningskom-
pleks var der god plads til alle funk-
tioner og medarbejdere, og så var der 
let adgang til ringvejssystemet. Og 
det betød meget, nu hvor postvæsenet 
næsten udelukkende benyttede sig af  
biltransport. Man var derfor ikke læn-
gere afhængige af  at ligge tæt på jern-
banelinjerne, hvis antal i øvrigt var 
blevet reduceret med nedlæggelsen af  
privatbanerne op gennem 1960’erne.

Der fortsatte dog med at være ad-
gang til en postfilial på Drewsensvej 
en årrække endnu. Den åbnede 13. 
januar 1986 i den østlige ende af  den 
gamle toldbygning. Umiddelbart her-
efter gik nedrivningen af  det gamle 
posthus i gang. Derefter kunne man 
påbegynde udvidelsen af  Drewsens-
vej. Hvor der før var posthus, blev der 
nu etableret cykelsti, fortov og indkør-
sel til den nye rutebilgade mellem sta-
tionsbygningen og jernbanesporene. 

Fra posthus til postbutikker
Sidenhen har udviklingen medført, at 
de traditionelle posthuse er lukket. Der 
er ganske enkelt færre postkunder. Vi 
sender ikke så mange breve mere, og  
for det meste betaler vi vores regnin-
ger via netbank. Vi har altså stadig 
mindre brug for et fysisk posthus. 

Posthuset på Drewsensvej lukkede 
således 15. marts 2005  og blev til en 
mindre »postbutik« i baggården til 
Vestergade 33. Den flyttede i 2008 ud 
til Bios gård, for så i 2013 at blive in-
stalleret i Kvickly.  

Med indvielsen 4. oktober 2012 af  
endnu en postbutik i Føtex på Nør-
revænget var det slut med egentlige 
posthuse i Silkeborg. Posthuset på 
Kejlstrupvej lukkede nemlig dagen 
før sin kundeekspedition. Det var 
nye tider for postvæsenet - ikke kun i 
Silkeborg men over hele landet.

FREDAG 27. FEBRUAR 2015

 | Banegårdspladsen med posthuset og indgangen til kundeekspeditionen til venstre. Optaget 1933.

 | Posten sorteres på 1. sal 
på Silkeborg Posthus på 
Drewsensvej. Optaget 1949.

 | Den statelige posthusbygning 
fra 1906, som var tegnet af den 
kendte arkitekt og kongelige 
bygningsinspektør, Hack Kampmann. 
Fra 1928 husede bygningen også 
telegrafstation. Optaget ca. 1910.
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