
Malmö 5 – stadens fjärde brevsamlingsställe 

 

Den 1 april 1903 öppnar Malmö 5 som postkontor av tredje klassen ett så kallat 

brevsamlingsställe, med adress Löjtnantsgatan 14 i Rörsjöstaden. Märkligt nog bara ett 

stenkast från brefsamlingsstället Malmö 2. Enligt en instruktion i 1893-års cirkulär fick denna 

typ av brevsamlingsställen förutom brev expediera paket, postanvisningar, rekommendation 

och assurering.  

 

 
 

Malmö 5 var beläget vid Löjtnantsgatan 

 

Malmö 5 tilldelades precis som Malmö 2, 3, och 4 en stämpel av typ 48p, denna gång med  

diametern 26 mm, medan Malmö 2, 3 och 4 hade diametern 28 respektive 29 mm. Det för mig 

tidigast kända avtrycket är daterat 11.08.1903. Det vore trevligt om någon i läsekretsen kan 

tidigarelägga detta datum. Detta var den enda stämpeltyp som var i bruk på kontoret under 

perioden på Löjtnantsgatan som varade t.o.m september 1918. 

 

 
 

Malmö 5 poststämpel typ 48p 

 

Som föreståndare utsågs fröken Emma Augusta Lovisa Hörgren med ett årsarvode på 400 

kronor. Fröken Hörgren föddes på Skomakargatan i Malmö den 31 januari 1870 och hon 

växte upp i en familj med åtta syskon. Hennes far var Pehr Pehrson Hörgren och hennes mor 

var tyskfödda Wilhelmina Kaiser. 

 



Det var inte så mycket bevänt med jämlikheten inom postverket vid denna tid. Som ogift 

fröken så kunde en kvinna inneha en föreståndarbefattning men när hon gifte sig så skulle 

ansvaret överföras till maken. 

Detta var vad som hände när Emma Augusta Lovisa Hörgren i april 1905 gifte sig med den 

sex år yngre handelsidkaren Alfred Magnusson. Följande skrivelse från Generalpoststyrelsen 

ankom till Postdirektören i Malmö Hugo Winroth den 28 april 1905. 

 

”Under förmälan att föreståndaren för den i Malmö stad belägna poststationen af tredje 

klassen med benämningen Malmö 5, fröken Emma Augusta Lovisa Hörgren numera ingått 

äktenskap, har Postdirektören med skrivelse den 14 dennes till Kongl.generalpoststyrelsen 

insändt en handling, innefattande dels en framställning från fröken Hörgren, att befattningen 

såsom föreståndare för ofvannämnda poststation måtte överlåtas på hennes man 

handelsidkaren Alfred Magnusson, dels ock ett förklarande från bemälde Magnusson att han 

vore villig öfvertaga ofvanberörda befattning på de villkor som för närvarande äro förenade 

med uppehållandet af samma befattning.” 

 

Detta innebar att Alfred Magnusson blev föreståndare från den 1 maj 1905, med samma 

årsarvode 400 kronor. Förmodligen så var det trots allt så att nyblivna fru Magnusson fortsatte 

att sköta sysslorna på Malmö 5. 

 

 
 

Tillägsfrankerat brefkort till Helsingfors 06.05.1908, ankomststämplat 08.05.1908. 

 

Som nämnts tidigare så stängde brevsamlingsstället Malmö 5 på Löjtnantsgatan den 

30.9.1918. Malmö 5 och återkom som poststation först den 1 november 1925 och var då 

beläget på Erikslustvägen. 

 

PS. Att Malmö 5 öppnas 01.04.1903 tidigarelägger Postals uppgift, som för närvarande är 

07.11.1904, med mer än ett och ett halvt år. I nya Postals har man inte ändrat uppgift trots 

information. Det gamla felet kvarstår även i Postal IX. DS 

 

  


