Aspinge järnvägsstation vid Kronprins Gustafs ankomst 2518 1903.
Hörby-Posten CENTRAL-SKANE liksom Svenska Folket och polismak1903 innehaler tv& notiser om Kron- ten grymt besvikna, ty H.K.H. behagrineen p& jakt i Frosta med föl- gade icke visa sig.
Vid ankomsten till Satserup k1 9.20
jande lydelse:
*.KRON~RINSEN JAGAR. Kron- motthgs H.K.H. av kommunalordfoadände i går med första tå- randen Per Jönsson i Mgnsköp. Mycget till mlöf och fortsatte därifdn ket folk hade infunnit sig vid statiotill a t s e r u p för att d i r under ett nen. Disponent L. J. Petersson på
par dagar jaga orre å grefve Thotts torfströfabriken utbragte ett lefve, Htföljdt af ett fyrfaldigt hurra. Kronjagtmarker.
~a~ ordinarie snälltaget fran Eslöf prinsen åtföljdes av grefve Raoul
Grefve
till Hörby i går vid g-tiden Hamilton, hofjägmästaren
Skabersjö samt jägmästaren
vor0 vi vid stationen för att tillsam- Thott
mans med "Svenska Folket", trafik- von Schönberg. H.K.H. övernattade
och polismakten visa var un- hos kommunalordföranden Per Jönsdemåtliga tillgifvenhet, men blefvo son i Mansköp.

--

Jakten företogs t g& i ~ y l skog,
e
hvarefter den fortsättscr öfver mpinge, Gammalstorp och Mansköp. Det
ar hufvudsakligen Orre som aj€!=.
Idag afreser kronprinsen med extratag kl 6.15 e.m. Öfxer &l% till
Skabenjö. ~agtvädret s& igHr icke
synnerligen lofvande ut, d& det under natten mellan Söndag och mAndag hade fallit ett stridt askregn.
(25. Augusti 1903)

KRONPRINSENS JAGT.
ronprinsen afreste i tisdags e.m. vid halfsjutiden från Espinge station, dit
han fr&n Mgnsköp hämtats d vagn af
häradshöfding Trolle H Fulltafta.
Jagtbytet för begge dagama har va1958
rit l7 Orrar'
Men i många stycken ä r bilden av
Vid Satserups station hvarifrän det
föratagets utanverk
innanmilte
varit bestimt att H.K.H. skulle afhederii@ gammaldags, men icke
resa hade samlat sig en m a n d folk.
mindre seved
för
Utanför tnTvenne areportar hads uppres's. Nar
gangen ,ljggerlawa högar av sekunextrataget, fördt av trafikchefen
da bjö&eYd, innanför porten stllr
Backman, anlände till Satserup fiek
pannan, och
Jgngt
det emellertid order att g&v i d n r till
sveiwer LngmaaWnen dn
där kronprinsen väntade.
/ a r b e i d l i e wmskiva. ytterligare %Pinge,
Kronprinsen passerade Lund med
fyra r&
ordinarie tiget kl 7.45 e.m. ätföljd
i,.,begrl*
,,gr tiU'fömtiget. inken
af mn adjutant och sin värd giiefve
vill störs[r och darför följer vi disTage Thott. Med Lund-Trelleborgs~onenten:$ör att få en aning om hur
taget fortsatte H.K.H. resan till Böbränningsprocessen förlöper.
kebergsslatt och S k a b r a s för att
Om nu detta blir mer an en aning,
dir kvardröja
garagen och
så beror deb för min del m& pA
da han pa förrniddrgen j a p
barndomsmiqnen fran Lunds m g Vid Börringe.
geni, där far' arbetade som maskinist.
I afton Atervänder H.K.H. med
hngmaskinen
har i Aspiwe k(inner
nattsniilltåget till Tullga~n."
jag igen,
höget Uppe under taket
(27. Augusti lW13)
aterser jag malten, d& komet lag
utbrett pfi goivet för att gro, en PMVad som den gangen hande
,cedur s o n i det rätta ömblicket
stationen i Es~ingemäler tidnimen
skulle avbrytas för
ingenting om. Men en papwslig foskull. Vad som sedan hgndrr i alla
t w s f radtkde situationen &t sftbrdessa ledningar och apparater, &ng- - varlden.
kokare, avkylare och maskningskarl,
ar fördolt för nyfikqa ögon. BekqkI dag ä r bilden delvis en annan.
Jarnvägstrafiken har för längesedan
h r e n o& lyssnaren far naja vig
med att veta, hurusom i de dutna
vpphört, rälsen rives upp nar mm
helst och stationshuset har förvandrummen processer tOrsigg8, vilka
v& förfäder under sitt vakna umlats till en sommarstuga. Men bakgan,ge med natu5en kommit pH s ~ & - grunden är densamma: Äspinge
ren och som här utnyttjas.
bränneri, och dar arbetas för fullt
just nu.
Om den slutl&ga produkten rader
olika meningar: somliga vill ha njutIt
ningsmedlet kvar, andra kräver förInnanför de m u r a m fanns redan
bud p& hela hqliteringen. Under tii början på nittiotalet en stärkejsefabrik, men vid tiden för hronprimden lever kroqbn högt pA att hänbesöket producerades där rab-nsynslöst beskatta bPde mattan och
lasten. Detta Eamhällsproblem disvin, som transparterades till reningskuterar vi ej mekbrännarna i Aspverket i Ahw. Reijmershalm ägde
inge. Dessa och resten av andelsföretaget fram till DU,D% blav det
ägarna är mycliet rolidariskii med
en andelsförening för erten med 143
andelar p&64 ägare.
bygdens eget f%@@. Och vem kan
Ravaran ä r potatis f r b Hkrarm
förmena dem, detta?
i den gamla risbygden. Under andra
prdueemdw potatisvärldskriget
flingor en tid. Men med fredan kom
brännvinsbrännfngen &ter j &g. Nu
är dagatillverkningen upps i 4.300 jiter 50%-igt rlbrannvdn. Den kvanti1
t
teten saftas u r B8 N pohtis. Ater_
stoden blir drank Ht n ö t k r e a t , ~ ,
särskilt omtyckt när ungboskapeg
skall g*.
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