
Fra L940 ti1 1957 var det Aage Frigård, der varetog postmesLer-
embedet. 0g det var netop T-Ee-å-r--.-?-e? opstod den skik, med at by-
ens 1ærlinge i den timelange middagspouse samledes på postshusets
trappe' for at berette om formiddegens oplvelser og gØre aftaler
for hvad man skulle 1ave, når man fik fri ti1 aften. Det var jo i
tiden før mobiltelefon. Vi generede jo hel1er ikke, for postkonto-
I:t !:"9: jo, som a1le forretninger i byen,middagslukker fra klokken
72 ti1 13. 0'g postmesteren og hans kone, der var medhjæ1p på kon-
toret, begav sig afsted ned ti1 Kanns Hotel for at indtage deres
middag, som de dagligt spiste i hoLellets restauration. Jeg kan
sLadig for mine Øre høre denne store venlige kvindes blide søde
1et pibende stemme sige; " G-oood daag kære drenge " når de pas-
serede forbi os,
I sommertiden kunne vi finde
eyner, som f . eks. tt Hvem vil
Præstedammen ti1 den anden, -
0g når vi så havde skramlet pengene sammen, styrtede hele sjakket
af sted ned til dammen, og den modige blev smidt i for lidt efter
at dukke,,op på den anden side af plørevandet. vi en oplevels€rog
han en 'uFormue " rigere.

Vi kunne også finde på, at den der kunne spise flest f1ødeskums-
kager var vinderen, som fik sine kager betalt.0g når 2 e11er 3
havde meldt siB, var det bare om at komme over i konditoriet hos
bageren, for under høje tilråb aL se dem kæmpe med at synke den
ene efter den anden.
Frigård var ivrig lystfisker, og yndede at berette om sine ople-
velser rr Nåh der, der fangede jag sku engang en Gedde 'r

Fra t957 -L964 vartoges embeder af Knud L__Ug_l_ls-L" 0g den sidsre
postmester ved postkontoret i Aaki
da posLkontoret i Aakirkeby fra 1 maj 1986 nuffif
en posEbestyrer. Desværre havde postvæsenet he11er ikke råd ti1
at bevare de fine gavle og Kviste, da man sku11e renovere i 1980.

r år 2oo0 flyt.Lede postekspedirionen ind i naboejendommen og fik
konLorfæ11esskab med BG-bank, og budstue og pakkefordelingscentraL
blev flyttet ti1 en ny bygning i Brovangen 7 . Den gamle posthus-
bygning blev so1gt. ti1 Gilbert Espersen ti1 beboelse og stueetagen
blev ændret ti1 butikslokale for manufaktur.

på aL udforske hinandens vovemod og
svØmme under vand fra den en side af
og med tø j på ? - Vi giver 1o kr. rt
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Da garantiperioden i 1910 ud1øb,flyttede man postkontoreL oyer
ti1 den af avlsbruger Karl Dam'nyopfØrLe ejendom på Torvets nord-
side. Her fik man i stueetagen større plads til kontorlokalerne i
stueetagen, og man fik en sLor tjenestebolig på førsLe sa1, Hert.iL
flyttede så postmester Marker, da lejekontrakten med Karl Dam var
udfærdiget. Først i 7945 købte og overtog postvæsenet bygningen.

Ejendommen menes tegnet af arkitekt Ludvig Andreasen, Aakirkeby.
0g den var lige fra starLen indretteL ti1 posthus. Den flotte
cementstøbte medaljon med posthorn og kongekrone, der sidder på
facaden blev støbt på Aakirkeby cemenLstøberi, og formen er sta-
dig i min varetægt.

t',I 1919 L924 hed postmesteren Christian FrederilltOscar Mortensen,

T 1924 1940 var det Hjalmar Julius Hansen, der var postmesLer.

Da man først havde fået anlagt jernbanen på Bornholm, så gik man
over ti1 ax fremsende posten med toget ti1 de forskellige staLiongr
Men her i Aakirkeby 1å statlonen jo langt fra posthuset oppe på
Torvet, så her måtte man med kærre og trækvogn få den bragt herop.
I min drengetid, da postmængden efterhånden var blevet stØrre bleV
det til, at de Lo røde bypostbude,0scar Munch og Thor Madser], omla-
dede fra togvognen til købmand Sirffin.sen.s TI-TG enEpæilTervffi', der
af kusk Thorvald Ly_qLer blev kø,rL op Li1 posthuset på Torvet, hvor
posLassiffiacobse,,{tozs-L945}stodk1arti1aLmodtagg.
forviderefoffiriktets1andpost,bude.Senereoue'-
gik denne kørse1 til vognmand Einer Hansen.0g idag bliver posten
levereL lige ti1 budstuen fra sLore lukkede varevogne.
Før man fik avisbude til at fordele de bornholmske dagblade hver
aften, var det postvæsenet, der forestod denne opgave, men så fik
man først avisen næste formiddag. Derfor var der i Aakirkeby en
sådan forordning, at man selv kunne hente sine blade i stations-
bygningens poststue ved toget ankomst fra Rønne ca. k1.18., hvor
postbud Munch og senere posLbud Svend Larsen udleverede..
Det var også bypostbudeng, der om søndagen forestod, at fian vP"d 11-
tiden ( lige efter kirketld ) kunne komme og afhente sine Køben-
havnske søndagsaviser på post.huset. En yndeL sØndagsmotionstuf.,
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Man venter på søndagsaviserne
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Efter restaurering i 1980



POSTVÆSENET AAKIRKEBY
I daC 1å der føIgende meddelse i byens postkasser:

Ny Postbutik i Aakirkeby._ Den 17 oktober 2007 flytter Aakirkeby
posthus ti1 Super_SLar's nye butik på Torvet 1 i Aakirkeby.
Her kan du så handle og ordne dine postforretninger samtidig.

Hvordan var det nu. det var inden, vi kom så langt. Lad os lige se.

Den 5 maj 1841 blev der etableret " Gående Pjqt " fra Rønne over
Aakirkebyti1Nexø.Ibegynde1senbffiperSoner,derpå-
tog sig at udfør e postforretningerne. Så1edes blev det i Aakirkeby
en af byens store mænd, artillerikaptaj n, købmand, avlsbruger m. y..

Markus Ludvig Dam født L79I, der residerede på den sLore gård i
TorveLs nordøstre hjørne.

Da han døde i 1851 overtog en anden af byens
rentius Bal1e hvervet som tt po"tmester tt. Han
den, der 1å hvor Kirkepladsen og Pølsevognen

købmænd, Johannes Lau*
boede i Købmandsgår*

nu 11gger.

1. 1. 1866 blev så Philip Rasch Dam så udnævn ti1 ,pogtexpsditør.Han var forøvri-gffie Markus Ludvi[-DåT, 6[-T teOA
bleveL gift med Charlotte Loise Johanne Jøtgensen.0g de var lige
flytteL ind i den sydlige ende af Bagergården, der 1865 var bleve*
bygget af hans broderrbager Jørgen Mathias Dam, i Torvets vestre
ende. Et rum i lejligheden blev indrettet til postekspeditions-
kontor, hvorLil man fik adgang gennem en forstuedør i gavlen.
Philip Rasch Dam var dels premierTøjnant ved hæren, og i tiden
1857 1892 folketingsmand samt redaktør af Bornholms Tidende fra
1866 l-881, endvidere borgmester 1861 1900, samt formand for
amtsskytteforeningen. 0g derLil kom at han i forbindelse med at
telegrafsLationen kom ti1 i- 1869 også blev udnævnt ti1 telegraf-
bestyrer. Man må da håbe, at postarbejdet ikke har været a1t for
omfatLende, når han har måttet være så meget væk. og hans kone
derfor har måttet klare det ene, samtidig med aL hun har skullet
repræsentere huset og passe sine to børn.
Da Philip Rasch Dam døde den 5 februar 1900, var ejren af ejendom-
men, bagermester M.P.Dam,netop i færd med at erstatLe den sydlige
1ænge med en ny 2-etages ud mod Storegade. 11åitif indgik han efii.
aftale med postvæseneL, om et garanteret lejemål på 10 år,for de
lokaler han deri vi1 lade indrette. Og Jens PeLer Marker kunne
flytte ind som byens første rigtige postmester, da ekspeditj-onen
i 1go2 blev ophøjet rjjT-.-];GT6;t;:..-
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Facade mod Storegade


