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BYARNA I BYGDEN

John Persson postbud under 50 år

Erik Olsson

John Persson var ringare, husman, bälgtrampare och postbud. Han var 1800-talets informations-
förmedlare inom vår bygd. Detta skötte han med den äran under nära 50 års tid.

År 1857 flyttar John Persson till Furulund i
Holmby. Furulund är de hus som ligger
väster om Holmby kyrka och längs med

kyrkovägen som leder fram till kyrkstugan. Han
blev postbud ungefär samtidigt som det första
frimärket kom ut år 1855.

Vid mitten av 1800-talet fanns i Holmby och
Gårdstånga ingen järnväg och posten måste där-
för hämtas i Lund. Detta förfarande upphörde i
och med att  järnvägen öppnades 1906 med post-
stationer i Gårdstånga, Flyinge och Holmby.

Bygdens postadress är alltså Lund och posten
hämtas i staden två gånger i veckan av Postbudet
John Persson. Han gick från Holmby till Östra
Gårdstånga, nuvarande Flyinge, Västra Gård-
stånga, Getinge och Östra Odarslöv till Lund.
Han gick tidigt på morgonen och var tillbaks i
Holmby först sent på kvällen. Då hade alla post-
försändelser delats ut. Det var inte bara post-
ärenden som John uträttade. Många hushåll längs
vägen skickade bud om allehanda saker som
skulle inhandlas i Lund. Därför blev han bjuden
på kaffe och nybakat bröd och kanske en kaffe-
gök på vägen hem. Men det blev också tid till en
pratstund med de boende längs vägen. Därför
var han väl underrättad om vad som hände i
bygden och detta delade han med sig. Han var
således den tidens muntliga nyhetsförmedlare.

Det sades att han inte anlände hem till Holmby
förrän sent på kvällen och då på tämligen ving-
liga ben. Det sades att på jularna blev han inbju-
den i så många hem att han inte orkade dricka så
mycket som han blev bjuden på. Därför hade han
en flaska med sig som han slog den sprit på som
han inte kunde dricka upp.

John Persson var inte bara postbud. Han var
även ringare i Holmby kyrka, vilket innebar att
ringa till helg, till gudstjänst och vid bröllop och
begravningar. Han hade också till uppgift att vara

bälgtrampare, vilket innebar att förse orgeln i
kyrkan med luft, då kantorn spelade. Han var
även behjälplig med grävning av gravar på kyr-
kogården.

John Persson var född i Revinge den 2 juli 1832
och flyttade till Södra Sandby 1854, där han gifte
sig med Hanna Svensdotter född 1823. Paret flyt-
tade 1857 till Holmby och fyra söner föddes i
familjen.

Sonen Per föddes redan 1855, således före flyt-
ten till Holmby. Jöns föddes i Holmby 1857 men
dog redan 1867 endast tio år gammal. Nils föd-
des 1861 och det fjärde barnet föddes 1867 och
fick också namnet Jöns. Alltså samma namn som
sin bror som hade dött några månader tidigare.

Hanna avled 1898 och sönerna hade då flyttat
ut. De sista åren levde John ensam och han avli-
der år 1909. Hans gravsten finns på Holmby
kyrkogård till minne av en verklig trotjänare. När
tjänsten som postbud upphörde år 1906, var John
74 år gammal och enligt vårt sätt att räkna redan
pensionär sedan flera år.

Vägen, som John gick, till Lund över Getinge-
bron är samma sträckning som finns än idag.
Alltså längsmed väg 104 och så gamla riksväg 15
till Lund. Vid Brunnshög har sträckningen dock
ändrats något under senare tid, för att kunna pas-
sera över nya E22:an via en rondell.

Att gå den sträckan fram och åter samma dag
innebar en rejäl promenad på nästan 4 mil. Man
får väl anta att postförsändelserna och varorna
som inhandlades  i Lund inte var alltför skrym-
mande och tunga att bära. Men nog måste John
Persson slitit ut åtskilliga par skor under de nära
50 år, som han innehade tjänsten. Hur många
skulle klara denna vandring idag? Hur många
mil gick han sammanlagt som postbud?
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