
Lantbrevbäring Malmö-Villagränsen 

 

Sedan ett flertal korrespondenter uttryckt önskemål om lantbrevbäring mellan postkontoret i 

Malmö och platser utefter Limhamns- och Rönneholmsvägarna samt inom Fridhemsområdet, 

lämnade Kongl Styrelsen bifall till postdirektören Hugo Winroth i Malmö åt hans hemställan i 

skrivelser den 3 och 6 maj 1899 om en sådan linje. 

 

Lantbrevbärarlinjen Malmö-Villagränsen skulle starta den 1 juni 1899. Det bestämdes att 

utdelning under maj-september skulle ske med två turer på vardagar och med en tur på 

helgdagar. Under oktober-april var utdelningen en gång per dag. Turerna företogs med häst 

och vagn och linjen fick beteckningen 103 III. Det förekommer lantbrevbärarstämplar med 

liknande beteckningar men denna linje har troligen inte tilldelats någon stämpel eftersom det 

inte finns några kända avtryck.  

 

Lantbrevbärarlinjen var till en början 0,7 nymil lång och sträckningen blev Malmö 

Postkontor-Södra Förstadsgatan-Rönneholmsvägen-Fridhemsområdet-Marietorp-Ellentorp-

Stora Framnäs-Strandvillan-Sommarbo-Villagränsen.  

 

 
Här drog turen fram trots cykelbana, se skylt. 

 

Den förste lantbrevbäraren som kontrakterades på linjen var Sören Larsson Sörensen. Hans 

ersättning var 1 krona 20 öre för varje dubbeltur eller sammanlagt 15 kronor 60 öre per vecka 

under maj-september och 8 kronor 40 öre under de övriga månaderna. Dessutom fick 

Sörensen för egen räkning transportera resande och deras bagage under turerna. 

 

Det kom snart många klagomål på hur lantbrevbäringen sköttes. Den gick sällan eller aldrig 

efter den uppgjorda tidtabellen. Sörensen hade på grund av problem med rusdrycker stora 

svårigheter att sköta sitt uppdrag och han blev uppsagd den siste april 1901. Nytt kontrakt 

upprättades med den i Malmö bosatte åkaren Per Nilsson från den 1 maj 1901. Han fick en 

förhöjd ersättning till 1 krona 80 öre per dubbeltur.  

 

Från den 1 december 1901 fick linjen en utökad sträckning och den blev nu 1,5 nymil lång 

enligt följande Malmö postkontor-Södra Förstadsgatan-Rönneholmsvägen-Fridhemsområdet-



Johannelund-Grönekulla-Erikslust-Marietorp-Ellentorp-Stora Framnäs-Strandvillan-

Sommarbo-Villagränsen-Sommarbo-Strandvillan-Stora Framnäs-Ellentorp-Marietorp-

Erikslust-Grönekulla-Johannelund-Regementsgatans förlängning-Villan Daisy-

Rönneholmsvägen-Södra Förstadsgatan-Malmö postkontor. 

 

 
Johannelunds Caféträdgård som passerades på väg till Villagränsen. 

 

Kontraktet övertogs den 1 mars 1902 av bodkarlen, en bodkarl är en tjänare i en handelsbod 

som har till uppgift att bära och köra ut varor, Johan Alfred Ohlsson och han fick samma 

ersättning. Bebyggelsen ökade i Malmös västra delar och stoppen blev fler och fler. Från den 

1 december 1902 höjs Ohlssons ersättning till 2 kronor för varje tur.  

Beteckningen på brevbärarlinjen Malmö-Villagränsen ändras i december 1902 från 103 III till 

nr 162 och då ändrades sträckningen igen. Malmö postkontor-Regementsgatan-Villagatan-

Rönneholmsvägen-Fridhemsgatan-Regementsgatans förlängning-Adolf Fredriksgatan-

Omnibusgatan-Erikslust-Marietorp-Quickjock-Lilla Framnäs-Strandvillan-Vikingsborg-

Sommarbo-Villagränsen-Sommarbo-Strandvillan-Lilla Framnäs-Quickjock-Marietorp-

Erikslust-Fridhemsgatan-Regementsgatans förlängning-Riisgatan-Lundbergsgatan-Villan 

Daisy-Regementsgatan-Malmö postkontor. 

Många av dessa gator har idag bytt namn Villagatan till Fersens väg redan år 1904, 

Omnibusgatan till Ingelstadsvägen år 1924 och Riisgatan till Tärningholmsgatan år 1935. 

Några av de nämnda villorna är idag rivna Villan Daisy, som var belägen i korsningen 

Mariedalsvägen-Kristinelundsvägen revs 1960. 

 

Någon gång under 1904 övertog arbetaren Johan Silow lantbrevbäringen nu till en reducerad 

ersättning på 1 krona 90 öre per tur. 

 

Utbyggnaden av Malmös västra delar fortsatte och den 1 februari 1906 ändrades sträckningen 

igen. Denna gång Malmö postkontor-Limhamnsvägen-Ribersborg-Rosenholms allé-Adolf 

Fredriksvägen-Johannelund-Regementsgatan-Fridhemsvägen-Omnibusvägen-Rönneholm-

Erikslust-Marietorp-Ellentorp-Sånekullavägen-Limhamnsvägen-Vikingsberg-Beleshög-

Villagränsen. Nu blev linjen enkel resa cirka 8 km lång. 

 



Enligt ett nytt kontrakt med Johan Silow den 6 november 1907 så behöver han nu inte längre 

genomföra turerna med häst och vagn utan han får nu tillåtelse begagna sig av velociped 

(cykel). Han blev därmed den sista kusken som körde sträckan med häst och vagn. Hans 

ersättning blir från den 1 februari 1910 ändrad till 2 kronor 75 öre per dag  och han kan nu 

nyttja postverkets egna velocipeder. Johan Silow slutar strax därefter sin anställning och 

ersätts den 1 maj av arbetaren Olof Andersson och bara några månader senare ersätts han i sin 

tur av reservvaktmästare Bror Elof Molin. 

 

  
Rönneholmsvägen som var vägen ut från Malmös centrala delar. 

 

De två sista som upprätthöll tjänsten, under 1911 och 1912, var postmästaraspiranten Konrad 

Erhard Konstantin Carlsson och Eugen Walfrid Lilja ur postens egen personal. 

Efter december 1912 så förekommer inte längre några skrivelser om lantbrevbärarlinjen i  

postens arkiv. Man får anta att linjen då lades ner och att den delen av Malmö blev föremål 

för postutdelning från sedvanliga brevbärardistrikt.  

 

Thomas Wallner 

 

Källa: Egen forskning på postens arkiv i Malmö 1906-1910. 
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