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Polisstation, distriktssköterska.

råkade jag titta mig i spegeln. Helv…. Han hade
endast klippt halva huvudet.”
Under en period vikarierade polisen Tore Hedin
i byn. Han hade redan mördat en person när han
mördade ytterligare nio personer i det som kallas
Hurvamorden. Han blev betraktad som den
mest ökända massmördaren i svensk
kriminalhistoria.
Malte och Hildur lät senare bygga ett hus några
hundra meter längre norrut utmed Gamla
Lundavägen och flyttade dit.

Huset var en gång byns polisstation. Framför
huset fanns en parkeringsplats för besökare. I
källaren fanns en
expedition och en
arrest. De
gallerförsedda fönstren
är kvar.
Polis var Malte Bejermark och han bodde i huset
tillsammans med hustru Hildur.

När de flyttade ut var det herr och fru Johansson
som flyttade in. Han arbetade på Eternitfabriken
i Lomma och hon jobbade på Karl Persson
Handelsträdgård. De hade en son Jan.
År 1952 inkorporerades byn med Staffanstorp
som då också tog över polisverksamheten. Huset
började då användas som mottagning för
distriktssköterskan.
Mary Hagman blev ny distriktsköterska och
flyttade in i huset cirka år 1960 med maken Stig
och barnen Peter (1954) och Margareta (1959).
Mary var verksam som distriktssköterska till år
1984.

Malte Bejermark

Hildur Bejermark

Malte hade ingen bil. Skulle det uträttas
förrättning och det var för långt att gå, körde
han dit på sin moped.
Malte och Hildur fick en son Sony (1930–2015)
och han utbildade sig till frisör och hade salong i
Staffanstorp. Ingvar Kullenberg anlitade honom
och han har berättat.
”En gång var jag där och som vanligt fördes
livliga samtal om allt möjligt. Så undrar Sony om
jag sett hans tågbana. Det hade jag inte så Sony
tog av mig förklädet och vi gick till tågbanan.
Där höll vi på en stund. En kund kom och vi
fick bryta. Jag betalade och körde hem. Där

Mary (1924) och Stig (1921–2018) Hagman
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