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Fråga 1.  Hurva Frivilliga Brandkår lär vara den första som i stället för vatten släckte med 
skum – detta hände när det brann på Alledals gård och man råkat få ner slangen 
i urinbrunnen istället för i vattenbrunnen! Brandskydd i hemmet är livsviktigt 
och enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) bör jag som 
privatperson i ett enplanshus vara utrustad med vad?  

  

1. Brandvarnare i entrén + vattensläckare + brandfilt i sovrummet 
X. Brandvarnare i köket + skumsläckare + brandfilt vid entrén 
2. Brandvarnare nära kök och sovrum + pulversläckare + brandfilt nära köket 
 

 
 

Fråga 2.  I Bygdeskrift 4 kan man läsa om skomakare Wallentin Nilsson som 1917, då 37 
år gammal, flyttade till ett hus i Hurvas östra utkant med hustru och sju barn. 
Alla de sju syskonen var intresserade av schackspel och de två yngsta, Renée 
och Disa, som spelade korrespondensschack, blev internationellt kända. Utöver 
arbetet med hem och barn ägnade sig hustrun Christina åt ytterligare en 
verksamhet. Var hon 

  

 1. Kalaskokerska 
X.  Författare 
2.  Brodös  

 
 

 

Fråga 3.  Vid höstdagjämningen i september börjar hösten enligt kalendern - den så 
kallade astronomiska hösten. Dag och natt är då (nästan) lika långa på hela 
jorden. På grund av skottårscykeln varierar tidpunkten för höstdagjämningen, 
varför den på norra halvklotet kan inträffa, när?  

 

1.   20 eller 21 september 
X.   21 eller 22 september 
2.   22 eller 23 september 

 

 



Fråga 4.  När järnvägen i Hurva lades ner 1981, öppnade Klädstationen 1982 i lokalerna. 
Här blev det populärt att ekipera hela familjen till hyfsat pris och till flickor 
fanns söta, rutiga sommarkjolar i ett bomullstyg, som var modernt då. Vad 
kallades det rutiga mönstret? 

 

 1. Hundtandsmönster 
X. BrigitteBardot-rutor 
2. Pepitamönster 

 
 

 

Fråga 5.  ”Det kan du köpa där du brukar, för du har inte vatt här på länge!” Det beskedet 
fick Inger Josefsson av Harry Hallberg, när hon ville köpa en vara i hans 
Manufakturaffär på Stationsvägen. Här fanns allt man kunde tänka sig: 
lakansväv, nattlinnen, pyjamas, garner och sybehör av alla slag. -  Snopen 
lämnade hon affären, men vad ville hon köpa? 

 

1. Nattlinne 
X. Bomullsgarn 
2. Herrstrumpor 

 
 
 

Fråga 6.  Hurva hade egen telefonstation från 1912 till 1961. Den var inrymd i ett 
trevånings tegelhus i korsningen mellan Riksvägen och Stationsvägen. På 
bottenvåningen hade Nils Olsson sin speceriaffär. Det fanns 400 abonnenter och 
hur många telefonister var det som  servade dem? 
1. 3 dagtid och1 nattetid 
X. 3 dagtid och 2 som jobbade varannan natt 
2. 6 med schemalagd tjänstgöring  
 

 



Fråga 7.  Hurva Bildemontering tar hand om våra uttjänta bilar och när användbara delar 
plockats bort, pressas karosserna ihop till platta ”paket”. Hur tjockt är ett sådant 
paket? 
1. 40 cm 
X. 50 cm 
2. 55 cm 

 
 
 

Fråga 8.   Längs Mejerigatan kan man se såväl slån, som nypon och olvon. Vilket av 
följande påstående är rätt? 

 
 

1. Slån och nypon bör plockas i god tid, innan fåglar och insekter tar dem, 
medan olvonen bör skördas så sent som möjligt. 
X. Slån har alldeles för bittersmakande bär, medan nypon skördad sent kan ge       
utmärkt nyponsoppa och olvonbären en fin juice. 
2. Slån plockas så sent som möjligt, nypon tas innan de blir för mjuka och olvon 
plockar man inte bären av, för de är svagt giftiga. 
 
 

                           
 
 

Fråga 9.  Snart skall det stekas en massa gäss på Gästgivaregården i Hurva. Goda dofter 
kommer att sprida sig i byn och många goda portioner kommer att serveras. 
Men en hel del av det goda försvinner vid tillagningen och frågan är hur mycket 
det finns kvar att lägga på tallriken? 

 
1. 70 % 
X. 60 % 
2. 55 % 
 

 
 



Fråga 10.  En av ”Totte i Hurvas” föregångare, Nils Hansson 1912 – 1948, sålde främst 
foder, gödning och byggmaterial. Han var också kompanjon med Axel Granlund 
i Eslöv och de satte ihop ett recept på Granlunds berömda kaffe. 6–7 kaffesorter 
skulle ingå, däribland Mocca, som var en fin och dyr sort, och om man tog för 
mycket av den, smakade kaffet illa. 
Hur mycket Moccakaffe ingick i en 30-kilos sats av Granlunds välkända kaffe?   

1. 1,5 kg 
X. 2,0 kg 
2. 2,5 kg    
 

 
 

 

Fråga 11.  I början av 1980-talet fanns arbetsplanen för förbifarten av E66 utställd på 
kommunen i Eslöv. Gemene man i Hurva var glada och såg fram emot att slippa 
tusentals fordon om dygnet utanför stugknuten. Hur många fordon passerade per 
dygn igenom Hurva vid denna tid? 

 

1. 8 000 
X. 12 000 
2. 14 000 
 

  
 

 

Fråga 12.  Intill brandstationen låg Hurva Bränneri, startat av lantbrukare 1904 och den 
mest långlivade industrin på orten. Man hade eget sidospår för att lossa potatis 
och säd för tillverkningen och för att lasta den färdiga råspriten som gick till 
Eslöv för rening. Trots stigande taxeringssiffror och fem säsongsanställda var 
Bränneriets saga all 1972. Vad hände sedan?  

 

1.  Man rev byggnaden med grävskopa och forslade bort bråtet . 
X. Man placerade en krutladdning under bränneriet. 
2.  En kvicktänkt anställd såg det perfekta objektet för en brandövning, vilket  
     verkställdes!  

 


