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En kort historik av Nils-Martin Andersson
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Använda förkortningar:
BGF, Bygdegårdsförening
JUF, Jordbrukare Ungdomens Förbund
NTO, står för Nationaltemplarorden
SLU, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund föregångare till CUF Centerpartiets
ungdomsförbund
u.p.a., utan personligt ansvar är en äldre juridisk term som använts av bland annat ekonomiska
föreningar, för att deklarera att medlemmarna inte ansvarar för föreningens skulder vid en
konkurs, utöver den medlemsinsats varje medlem betalat in till föreningen.
Statens nämnd för samlingslokaler etablerades i början av 1940-talet, idag administreras
motsvarande av Boverket.

Förord
Det har tidigare aldrig gjorts något försök att sammanställa en historik över Pärups Bygdegård
och dess företrädare. Ämnet är mycket stort och när jag nu vill göra ett försök har jag starkt
begränsat omfattningen. Detta är inte på långt när någon fullständig sammanfattning av
Bygdegården som har använts i snart etthundra år. Jag vill också framföra ett hjärtligt tack till
samtliga personer som på ett mycket hjälpsamt och intresserat sätt har berättat för mig om
olika händelser som har utspelats i och omkring Bygdegården.
Oderup i december 2017
Nils-Martin Andersson
nma@telia.com
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Inledning
Östra Sallerups J.U.F.-avdelning startades den 26 december 1924, dess förste ordförande var
handlanden Nils Andersson Bessinge.
1930-talet var föreningsbildandets tid och Gustav V var kung i Sverige. Minnena från första
världskriget började avklinga och framförallt ungdomarna såg behov av ideella föreningar.
Människor av samma kategori eller med gemensamma intressen tydde sig till varandra och
bildade föreningar. I kollektivet fick medlemmanna en känsla av samhörighet och trygghet.
Gemensamt för alla dessa föreningar var, att man led brist på samlingslokaler med tillräckligt
stora utrymmen. Men detta var en tid med ringa tillgång på kontanter, vilket i sin tur hade det
goda med sig, att normalt konkurrerande föreningar tvingades samsas om det ekonomiska. Att
på detta sätt nödgas stödja varandra kunde i många fall leda till större förståelse och mindre
konfrontation.
JUF föreningen i Östra Sallerups kommun tog i början av 1930-talet initiativ till byggandet av
en bygdegård. År 1936 inköptes ett markområde på 1500 m2 för 500:-. En byggmästare från
bygden anlitades för att uppföra byggnaden som hade måtten 19,25 x 9,65 m utvändigt mått.
Bottenvåningen har en stor sal på 130 m2 vidare finns kök, förstuga och ett klubbrum. I
källaren inreddes bastu, vilket blev mycket uppskattat i bygden. På ovanvåningen finns en
mindre bostad åt vaktmästaren. Den totala kostnaden uppgick till 15 000:-. Idag är det
vardagliga namnet Pärups bygdegård eftersom den är placerad i denna by som vid
uppförandet tillhörde Östra Sallerups kommun. Föreningslivet har under senare år genomgått
stora förändringar vilket har medfört att JUF inte längre är med i arbetet med bygdegården
som numera sedan 1982 är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund samt Skånes
Bygdegårdsdistrikt.
I början av december månad 1937 invigdes den nyuppförda bygdegården. I gamla protokoll
och ännu bättre i årsredogörelserna finns dokumenterat att danstillställningar dominerade
fram till mitten av 1950-talet. Enligt synbarligen vederhäftiga uppgifter ”är det många
kontakter som tagits i detta hus som sedan blivit äktenskap”. Frånsett dessa behjärtansvärda
sammankomster har Bygdegården under hela tiden uthyrts till ett otal olika föreningar och
enskilda för sammanträden, samkväm och festliga tillfällen. Det har förekommit folkdans,
gymnastik- och kultur-uppvisningar, auktioner av olika slag, utställningar och
demonstrationer samt bingospel. Bygdegården har överhuvudtaget fått en verklig allsidig
användning alltifrån kommunalfullmäktigesammanträden till förrättande av borgerliga
begravningsakter. Bygdegårdens ökade popularitet ledde ganska snart till krav på
modernisering och därmed ombyggnad. Redan under 1950-talet aktualiserades frågan om
centralvärme. År 1952 upphörde Östra Sallerups landskommun och ingick som en del av
Långaröds storkommun. Den nya storkommunen var positiv till inrättande av toaletter i
källaren, ett arbete som krävde stora utgrävningar från källarplanet. 1969 blev Långaröds
storkommun sammanslagen med Hörby köping, denna konstellation varade till 1971 då
nuvarande Hörby kommun bildades. Boverket och Hörby kommun har under de efterföljande
åren varit mycket positiva till stöd för handikappanpassning och genomgripande renoveringar.
All verksamhet i vår Bygdegård går ut från ideellt arbete. Ideell, en verksamhet som bedrivs
på ett organiserat sätt utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte.
Stora förändringar har skett då befolkningen halverats på 50 år i bygden. Den största
förändringen var på 1960-talet då mejeri, affär och bageri upphörde. På 1980-talet lades
skolan och kvarnrörelsen ner.
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Ordföranden genom åren har varit
Ernst Rosenberg 1937-1943
Arvid Dahlin 1944-1947
Knut Persson 1948-1964
Jan Borg 1965-1971
John W. Nilsson 1972-1976
Anders Gustavsson 1977-1979
Arne Andersson 1980-2010
Vakant 2011
Lotta Rafstedt 2012-

Vaktmästare genom åren har varit
Evy Åberg och Lennart Ekdahl Pärup 1937-1947
Evy och Thore Nilsson 1948-1962
Karl Olsson 1962-1963
Klas Kvist
Marianne Olsson och Agne Svensson 1968-1969
Evy och Lennart Ekdahl 1970-1974
Hans Östberg 1974-1982
Ann-Marie Persson 1974-, hyresgäst
Ragnhild Johansson 1983-1997
Margareta Jönsson 1997-2015
Sara Jönsson 2015-

Orkestrar och spelmän som har spelat i Bygdegården
1950-60 Ramonas, Thore Häggs, Carganza
Brunstorp från Björnstorp
Ivar Persson Önneköp
Kurt Johansson Bessinge
Erik i Kölleröd
Bertil i Huggelseke

4 (44)

Några viktiga årtal i Bygdegårdens historia.
1930-talet,
Beslut om andelsteckning.

Andelsbevis tillhörande Albert Andersson, Oderup.

1934,
Vid sammanträde med andelstecknarna beslutades att bilda Östra Sallerups J.U.F:s
Bygdegårdsförening u.p.a., förslag på stadgar upprättades och styrelse valdes. Fem
styrelseledamöter valdes för tiden till första ordinarie föreningssammanträde år 1938. Vid
konstituerande fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
- lantbrukare Ernst Rosenberg, Östra Sallerup
Vice ordförande
- kvarnägare Kalle Bengtsson, Bjälkhult
Sekreterare
- lantbrukare Gunnar Persson, Råby
Vice sekreterare
- lantbrukare Albert Andersson, Oderup
Kassör
- lantbrukare Ernst Andersson, Bessinge
För samma tid valdes fem suppleanter:
Hushållerskan Hanna Gustafsson, Bessinge
Fröken Elin Andersson, Gummarp
Lantbrukare Arvid Dahlin, Grankarp
Lantbrukare Ernst Olsson, Grankarp
Lantbrukare Ivar Sandgren, Pärup
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1936,
Vid J.U.F:s årsmöte den 12 januari 1936 tillsattes en byggnadskommitté bestående av J.U.F:s
styrelse jämte E. A. Hansson Östra Sallerup, Arvid Dahlin Grankarp och Anders Gustafsson
Bessinge.
Vid möte den 28 mars 1936 antogs kommitténs förslag att inköpa en skogsdunge på 1 500 m2
belägen intill vägen mot Killeröd för 500:- av lantbrukare Sven Olsson Pärup. Bygdegården
skulle byggas på en hög plats mitt i kommunen.
1937,
Byggmästare Gustaf Nilsson Bessinge uppförde byggnaden för 15 000:Bygdegården invigdes den 1 december.
Den lokala NTO föreningen var från början intresserad av att långsiktigt hyra bygdegården för
deras sammankomster.
Beslut att på bortre delen av tomten uppföra ett ekonomihus inrymmande klosetter och
upplagsrum.
1938,
Bastubad vuxen 25 öre och barn 15 öre.
1940,
Vid årsstämman informerades om den rådande bristen på kol och at bränsleförsörjningen
skulle ordnas på bästa sätt.
Militären tar över Bygdegården och använder den som logement.
Nedan eftermäle från sammanträde 8 april 1940 av Gunnar Persson, Dala.
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1941,
Under fem veckor hyr Östra Sallerups skolkök, klubbrum, kök samt källare. Detta upprepades
under kommande och näst kommande år.
Badavgiften höjs till 35 öre för vuxen.
1942,
Förslaget att installera automattelefon bordlades.
Badavgiften höjs till 40 öre för vuxen och 20 öre för barn.
1943,
Föreningens förste ordförande Ernst Rosenberg avgår och ny ordförande blir Arvid Dahlin
Grankarp.
1947,
Skärmbildsundersökning inrättas för kommunens invånare.
1948,
Ordförande Arvid Dahlin avgår och ny Knut Persson tillträder.
1948,
Yttertaket förses med eternitplattor och elektrisk spis installeras i köket.
1950,
Förstärkning av byggnadens spännstol för att förhindra långväggarnas förflyttning utåt.
1951,
Albert Andersson avgår som vice sekreterare.
1952,
Östra Sallerups landskommun upphör och ingår i Långaröds storkommun.
1953,
Parkeringsplats mittemot bygdegården arrenderas av Hugo Jönsson.
1955,
Fasaden förnyades och huset tilläggsisolerades.
1956,
Värmekaminerna hade blivit utdömda för fortsatt användning. Värmeledningsanläggning för
olja, ved och koks installerades av Birger Larsson Vallarum för 9 300:Vattenpumpen blir utbytt.
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1957,
Vissa andelsägare gör påstötningar om ändring av bygdegårdsförenings stadgar, förslaget på
föreningens firma är Pärups Bygdegård ekonomisk förening u.p.a. Vid extra föreningsstämma
samma år framkom det att ändring föreningens firma inte är möjlig. Under tiden hade ett brev
skickats till Jordbrukare-Ungdomens Förbund.

Svar från Jordbrukare-Ungdomens Förbund beträffande stadgeändring.
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1957,
Byggnadens ytterväggar får beklädnad av sidiplattor.
JUF:s emblem jämte årtal sätts upp i stora salen.
Vattenbrunn borras på fastigheten.
1967,
Från hallen grävs ut för trappnedgång till källaren där toaletter inrättades.
Kostnadsförslag och ritningar uppgjordes men det visade sig snart att det skulle bli mycket
dyrare än beräknat.
1969,
Långaröds storkommun blir sammanslagen med Hörby köping.
1971,
Hörby kommun bildades.
1972,
Vattenfilter installeras.
1974,
Oljetank installerades i källaren.
1981,
Ny köksinredning och vitvaror installerades.
1982,
Utfördes modernisering till största delen av styrelsen själva. Målning utvändigt utfördes av
styrelsen.
Bygdegårdsföreningen blir den 3 december medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
1983,
Nedan Långaröds 4H-krets – 25 år av Torsten Persson.
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1986,
Golvbeläggningen i stora salen byts.
1987,
Bygdegården firar 50-års jubileum.
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1988,
Genomgripande renovering med ny fasad, fönster och dörrar samt tilläggsisolering,
finansierades av Hörby kommun. Mycket ideellt arbete av styrelsemedlemmarna.
1991,
Nytt yttertak som finansierades av Hörby kommun.
1996,
Boverket bekostade handikappanpassning av bygdegården. En tillbyggnad gjordes för att göra
plats för en handikappanpassad toalett och en ramp för rullstolar inrättades.
2000,
Den 22 mars hade föreningen sitt årsmöte och då deltog John W. Nilsson som bevistat
samtliga 64 årsmöten. John W. Nilsson var ordförande några år på 1970-talet samt under
många år med i styrelsen.
Bygdegården miljöcertifieras, steg 1.
2001,
Utvändig målning.
2002,
Jordvärmepump installerades av Åkerholms Rör till en kostnad av 115 000:-.
2010,
Bygdegårdsföreningen skapade en egen hemsida, www.parupsbygdegard.se
2012,
Bygdegårdsföreningen firar 75-års jubileum.

15 (44)

PÄRUPS BYGDEGÅRD 75 ÅR

ÖSTRA SALLERUPS JUF:s BYGDEGÅRDSFÖRENING
Inbjuder
Till vår Jubileumsfest lördagen den 8 september 2012 kl 18.00
Plats: Pärups Bygdegård
Pris: 280,-/person
Helstekt Gris med tillbehör – Kaffe
Åke Hjerpe underhåller med Schlager och Nisse Alroth
Kaffe och Tårta – med musikunderhållning
Bindande anmälan via betalning till bankgiro nr 588-5900 – senast 2012-08-13
Uppge namn på deltagarna vid betalningen.
Först till kvarn gäller!
Hjärtligt Välkomna önskar
Styrelsen
Vid frågor ring eller skicka e-post till:
Margareta 0415-610 15, jonssonparup@telia.com
Nils-Martin 0709-68 78 60, nma@telia.com
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2013,
Med ekonomiskt stöd från Hörby kommun och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt ideellt
arbete av styrelsemedlemmar utfördes uppfräschande målningsarbete utav festlokalen, kök
och serveringsrum.
2014,
Tillgänglighetsanpassning med teleslinga som bekostades av Boverket.
En ortsbo skänker en självbindare som används till att hugga havrekärvar. Föreningen har
under en lång rad av år förstärkt sin ekonomi genom att sälja julkärvar, där all havre höggs
med lie.
2015,
Avsevärd förbättring av akustiken i stora salen genom montering av akustikplattor som
undertak.
Installation av högtalaranläggning med mikrofon. Nytt vattenfilter installerades.
2016,
Publikvänlig nostalgikväll med populära Ronimaz orkester.
2017,
Våraktiviteter inleddes med fullbokad nostalgikväll, återigen stod den populära orkestern
Ronimaz för dansmusiken.
Bygdegården profilerar sig på socialt medium, ”Facebook”.
Ny golvmatta i kök och klubbrum (serveringsrum)
Bygdegården fyller 80-år, jubileumsfirande med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen
Färs & Frosta.
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PÄRUPS BYGDEGÅRD
80 ÅR
ÖSTRA SALLERUPS JUF:s BYGDEGÅRDSFÖRENING UPA
Inbjuder
Till vårt Jubileumsfirande lördagen den 21 oktober 2017 klockan 18:00
Plats: Pärups Bygdegård
Pris: 390:-/person
Trerätters meny – Kaffe
Kaffe och tårta

Karin Laserow från tv-programmet Bytt är bytt
föreläser om antikviteter.
Skånska Visor, Agneta från Torna härad och
Hasse från Frosta härad sjunger och berättar
skrönor och myter från gångna tider..!!
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!
Bindande anmälan helst via e-post till:
Margareta 0415-610 15, jonssonparup@telia.com
Nils-Martin 0709-68 78 60, nma@telia.com

Betalning senast 2017-10-09 till bankgiro nr 588-5900
Swish-nummer 123 224 18 42
Uppge namn på deltagarna vid betalningen, samt önskemål om specialkost.
Hjärtligt Välkomna önskar styrelsen
Kvällens sponsor
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VAD ÄR JUF

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:
– att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en
allmän kulturell verksamhet,
– att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och
landsbygdsnäringarna,
– att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande
organisationer i andra länder, samt
– att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att
samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.
JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki
JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning.
Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns c:a 40 000 medlemmar.

Så startade det
Jordbrukare-Ungdomens Förbund bildades 1918, och är en ideell förening som är
partipolitiskt och religiöst obunden. JUF verkar för att aktivera ungdom kring jordbruk, natur
och miljö samt stimulera till kulturell verksamhet.
JUF var med och initierade många andra organisationer som Bygdegårdarnas Riksförbund
(BR). JUF:s studieverksamhet utgjorde grunden till det som 1959 blev Studiefrämjandet.
Liksom alla andra folkrörelser har JUF givit sina medlemmar omfattande föreningsskolning.
Många av dem som i dag återfinns på ledande befattningar i samhället och i Förningssverige
har fått sin första föreningsskolning i JUF.
För den internationella förståelsen och för att hjälpa andra människor har JUF ett omfattandet
utbyte av praktikanter, främst inom jordbruk mellan Sverige och Baltikum, Ryssland och
Polen. JUF hjälper också svenska ungdomar till praktik i USA, Kanada, Nya Zeeland och
Australien.
Plöjningstävlingar är inte något nytt. Dess ursprung är inte definitivt känt, men i Sverige lär
den första plöjningstävlingen ha ägt rum i Värmland 1836. 11 år senare 1847 avhölls den
första plöjningstävlingen i Kristianstads län, då i Hushållningssällskapets regi på Widtsköfle
gods.
JUF tog tidigt upp plöjningstävlingar på sitt arbetsprogram. Det dröjde emellertid ända till
1933 innan första riksplöjningstävlingen kunde avhållas, vilka då blev årligen återkommande
arrangemang.
Plöjningstävlingar är till skillnad från många andra tävlingar ett prov på god yrkesskicklighet.
Åskådaren på en plöjningstävling kan exempelvis inte undgå att få upp ögonen för en god
plöjningskvalité. Genom plöjningstävlingar lär man således ut plöjning till såväl tävlande som
publik.
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JUF:S BAKGRUND OCH HISTORIA
Första världskriget hade tärt på den svenska landsbygdens livsglädje. Ungdomar flyttade in
till städerna. 1918 tog Sigurd Örjangård steget ut och bildade JordbrukareUngdomens Förbund, JUF.
Föreningen sysselsatte ungdomar i jordbruk, tävlingar, kurser och studiecirklar.
Verksamheten var som störst i mitten av 30-talet. Jordbruk, skog, natur och miljö
kombinerades med hem och traditioner. I Sveriges 535 avdelningar fanns då 30 000 inskrivna
medlemmar. JUF utvecklades och lade grunden till Studiefrämjandet, som bildades 1959. Ett
år senare öppnades Valla Folkhögskola i Linköping. Den hade tidigare varit
föreningsgård, men blev nu föreningens första skola. JUF förgrenade sig och en mängd nya
föreningar blommade upp. 4H samt specialförbunden Förbundet Skog och Ungdom
(FSU) och Förbundet Hem och Ungdom (FHU) blev självständiga. FSU tog den
skogsbruksfackliga verksamheten från JUF:s axlar. FHU stod för verksamheten inom
hushållning.

Bygdegården i fotografi

1938, ursprungligt utförande även ekonomihuset med torrklosetter står färdigt

20 (44)

1955, spåntaket är utbytt till eternittak och väggbeklädnad med sidiplattor har påbörjats

1986,
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2010, Bygdegården tillbyggd och återställd med träpanel
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Kulturkväll 2011 medverkande professor Gunvor Andersson
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Skördedag 2017
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Tidningsreportage
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Skånska Dagbladet 1937-12-12
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Mellersta Skåne 1938
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Mellersta Skåne 1982

Skånska Dagbladet 1982
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Skånska Dagbladet 1987
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Skånska Dagbladet 1996

31 (44)

Skånska Dagbladet 1997
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Bygdegården Nr 3 2000
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Skånska Dagbladet 2000
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Skånska Dagbladet 2002
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Skånska Dagbladet 29 september 2005

36 (44)

Skånska Dagbladet 2007
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Skånska Dagbladet 2008
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Lokaltidningen 2011
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Lokaltidningen 2012
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Skånska Dagbladet 2012
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