
.

Det fanns 76 abonnenter när Sjörups telefonstation slog upp dörrarna 1919. Här styrdes 
samtalen till och från Sjörup, Vallösa, Rynge samt vissa delar av Katslösa och Snårestad. 
Lantbrukaren Nils Ekblad drog i gång projektet i början av 1910-talet och erbjöd Televerket 
att bygga ett hus för ändamålet.

I husförhörslängden finns namnet på Sjörups första telefonist, fru Vikander. 1921 anställdes 
25-åriga Ally Wetterstrand – men allra längst tid jobbade Astrid Ekblad här. Hon var dotter 
till initiativtagaren Nils Ekblad och tjänstgjorde från 1924 till telefonstationen stängde 1955. 
En av arbetsuppgifterna var ”Budsändning för telefonsamtal”. När någon ringde en person 
utan abonnemang fick telefonisten springa och hämta mottagaren som sedan fick ta emot 
samtalet på telefonstationen. 1953 – två år före nedläggningen – fanns det inte mindre än 
260 abonnenter.

Medan Astrid förestod telefonstationen så drev brodern Arvid lanthandel i husets östra 
del. Parallellt hade han också bensin- och oljeförsäljning – och under andra världskriget 
startade födgeniet Arvid en kolmila i Kadesjö skog där han producerade träkol och kol för 
att förse bilarna med gengas. På 1950-60-talen så drev Arvid Ekblad även en mäklarrörelse. 
Affärsrörelsen lades ned 1969.

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Telefonstationen Sjörup med växeltelefonist Astrid Ekblad i slutet av 1920-talet.
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QR-kod till hemsidan där 
information finns om 
de fastigheter som har 
informationsskylt. Handlaren Arvid Ekblad och smén Ernst Svensson 1969.




