
FRA TOLDERSTI TIL SMUTVEJ

Under Frederik lll indførtes første gang i 1650’erne den upopu-
lære told, kaldet konsumtionsafgi�. Det var en afgi� på alle for-
tæringsgenstande, der blev ført ind i byen til lands, og som 
skulle ska�e penge til de evige krige mod svenskerne. 

Det var svært at indkræve afgi�erne, for bønderne prøvede på 
alle mulige måder at snyde tolderne. Derfor blev der sat planke-
værk op rundt om byen - langs konsumtionslinjen - der fulgte 
de yderste gaders baghaver.

Der blev også sat plankeværk op i Posthussmøgen, og tolderne 
patruljerede i passagen for at forhindre smugling ind til byen.

Bønderne gjorde en sport ud af at �nde nye måder at smugle varer ind i byen på. 
For eksempel smuglede en købmand sække af korn igennem en lem i plankeværket. 
Toldinspektøren undrede sig over, at der udførtes meget mere byg �a Aarhus, end der 
kom ind i byen. Købmanden undrede sig også udadtil, men i sit stille sind kendte han 
jo godt forklaringen.

Bondekoner sad på vogne, der kørte ind til byen, med et spædbarn på armen indhyllet
i et klæde. Ved nærmere e�ersyn viste barnet sig at være en fed gås. 

Smugleri blev ikke anset for at være forkasteligt - tværtimod morede man sig altid 
hjerteligt, når det lykkedes at narre toldvæsenet.

I 1851 blev konsumtionen afska�et, og byportene 
forsvandt. Beboerne protesterede imod at �erne 
tolderstien mellem Fiskergade og Frederiksgade. 
De hævdede at have ret til en færdselssti bag om 
haverne og ville ikke �nde sig i at blive lukket ude 
�a omverdenen.

De �k deres vilje, og Posthussmøgen opstod.

Smøgen �k først sit navn i 1856, da murermester 
Anton Preis opførte byens posthus på Fredens 
Torv. Samtidig blev det bestemt, at smøgen skulle 
stå åben for al o�entlig færden.
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” Her er beskit,” sagde Barnet. ”O, I Byens vise 

Fædre,” udbrød jeg, ”om I end lukke Øine og Ører 

for ubestridelige Kjendsgerninger og for bittre Klager 

af de Voxne, så lad dog Sandhedens Røst, udtalt af 

Uskyldighedens Mund, trænge ind i Eders Hjerter.”

Aarhus Stiftstidende bringer i 1874 dette læserbrev, 
hvor forholdene i Posthussmøgen beskrives af en 
utilfreds borger.

Denne Passage frembyder et glimrende Mønster for, 

hvorledes Ureenheden skal kaldes. Jeg gik forleden 

Dag derigennem og mødte en lille Pige, hvis smaa 

Pusselanker arbejdede sig igennem dette Søle af 

opblødt Jord, Snavs og Uhumskhed af den værste Art.


