


Särskilda 

Begravning. - 1 
En gripande sorgeakt förrättades i 

går i Skurups kyrka, då stoftet efter 
fröken Ethel Nilsson, dotter till fru Hul
da Nilsson, Skurup, och hennes framlid- j 
ne make köpman Johan Nilsson, vigdes 
till den sista vilan. Kistan fördes i pro- l 
cession in i kyrkan, varvid kantor Gu- ' 
stav Rosenberg spelade »Bön» av Chr. i 
Cappelen. Prestaverande voro kamrer l 
L. M. Hansson och köpman Julius Hans
son, Skurup. Akten inleddes med ps. 
50: 1, varefter kyrkoherde Paul Bo-l ström utgående från orden »Mina tan
kar äro icke edra tankar, och mina vä
gar äro icke edra vägar, säger Herren», 
höll ett gripande griftetal, varvid han 
framhöll hur våra planer och förhopp
ningar ofta bli om intet, men att sorg 
och besvikelser kunna bli vända i tröst 
och glädje. Efter bön förrättades så 
jordfästningen och ps. 50: 3 sjöngs. Så 
utfördes begravningsmässan. Till slut 
sjöngs ps. 68: 4. Efter jordfästningsak
ten talade stationskarl Herman Dahl, 
Harlösa, till den avlidnas minne. Han 
omnämnde hennes goda hjärta och vän
sälla väsen och framförde till slut hen
nes trolovades sista avskedshälsning, ut
tryckt i bunden form. Då kistan bars ut, 
utförde kantorn »Sorgemarsch» av C. V. 
Ryman. Vid graven läste kyrkoherden 
en psalm. De anhörigas taC]{ för visat l 
deltagande framfördes av den avlidnas 
farbroder, köpman Emil Nilsson, Malmö. 
En rik blomstergärd hade ägnats den dö
das minne. 

a.~ \ Dödsfall. 
J 

l 
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Vår älskade 

ET HEL 
född den 27/4 1920 

har i dag efter en kort tids 
sjukdom ingått i den eviga 
vilan lämnande mig, syskon, tro
lovad, släkt och mänga vänner 
i djupaste sorg. 

Skurup den 4/1 1943. 

HULDA NiLssON. 

ASSAR. 

V år älskade Mamma 

Hulda Nilsson 
,,, 16/51895 

har lämnat oss 

Skurupden25jan 1986 

Sven-Åke och Vera 

Hans och Gudrun 

Ge rtrudochJose 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Vida. vidamindrömmigjö1· 
Bo1·t motoändligheten 
Jo1·dens oro ej mermig stö1· 
All dess so1·g ä1}örgäten Sven-Ake, Hans-Uno, 

Gertrud. 

Farfar. 

Upp mot blånande 11JmdeTS sjä1· 
aningens vingpaT mig hastigt bä1· 
näTmaTe evigheten. 

Du ung och trogen var 
på bädden låg så. rar 

J ordfästningen har ägt rum. 

Du lämnat oss för dödens ro 
våra hjärtan skall du alltid bo. 

För dem av den avlidnas vän
ner och bekanta, som önska 
övervara jordfästningen medde
las, att densamma äger rum l 
Skurups kyrka söndagen den 
10 januari . kl. 2,30 e. m. Sam
Ung l gravl(apallet. 

l 
l 
l 
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Min älskade maka och min 
kära mor 

MARIA IILSSOn 
har i dag lugnt och stilla av
lidit, djupt sörjd och saknad av 
oss, varder härmed !ör släkt 
och vänner tillkännagivet. 

Skurup den 8 febr. 1~38. 

HANS NILSSON. 
}}m1J. o. Karin. ··Hulda. 

:aarnbarnen. 
Du !litlg var så lä~ge hälsan 

räcltte och tåligt led till livets 
sista kV'äll. 

För dem av den avlidnas 1·än· 
ner och bekanta. s&m önskn 
övervara jordfästningen, medde
las, .att . densamma . ~er rum J 
Skornps kyrka söndagelf aen 13 
febr. kl. 3 e. m. Samling i kyr
kan. 

l 
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Vå.r äLskade 

ET HEL 
född den 27/4 1920 

har i dag efter en kort tids 
sjukdom ingå.tt i den eviga 
vilan, lämnande mig, syskon, 
trolovad, släkt och mänga vän
ner i djupaste sorg. 

Skurup den 4 januari 1943. 

HULDA NILSSON. 

ASSAR. 
Sven-Ake, Hans-Uno. 

Gertrud. 
Farfar. 

Du ung och trogen var, 
på. bädden lå.g så. rar. 
Du lämnat oss för dödens ro, 
i vära hjärtan skall du alltid bo. 

- Stoftet efter fröken E t h e l N i l s. 
s o n, Skurup, vigdes på söndagen till 
den sista vilan i Skurups kyrka. Presta• 
verande voro kamrer L. M. Hansson och 
köpman Julius Hansson, Skurup. Akten 
inleddes med ps. 50: l, varefter kyrko• 
herde Paul Boström, utgående från or• 
den >>Mina tankar äro icke edra tankar, 
och mina vägar äro icke edra vägar, sä< 
ger Herren>>, höll ett gripande grifetal. 
Efter bön förrättades jordfästninger och 
ps. 50:3 sjöngs. Så utfördes begravnings• 
mässan. Till slut sjöngs ps. 68:4. Efter . 
jordfästningsakten talade stationskarl 
Herman Dahl, Harlösa, till den avlidnas 
minne. Han framförde till slut hennes 
trolovades sista avskedshälsning, uttryckt 
i bunden form. Då kistan bars ut utförde 
kantorn »Sorgemarsch» av C. V. Ryman. 
Vid graven läste kyrkoherden en psalm. 
De anhörigas tack för visat deltagande 
framfördes av den avlidnas farbroder, 
köpman Emil Nilsson, Malmö. En rik 
blo ·· nats den dödas min• 

·~ 

Ett dödsbud, 

som väckte sorg och förstämning l 
vida kretsar, inträffade under lörda· 
gen, l det köpmannen J o h a n 
N i l s s o n ,innehavare av cigarr· 
och herrekiperingsaffären i Apoteks
huset, hastigt avled. Johan Nilsson 
har under de senaste !ren varit sjuk· 
lig men ingen kunde ana att slutet 
var sl nära. Han övertog affären vid 
17 års ålder och upparbetade den till 
en av köpingens största i branschen. 
Vänsäll och gladlynt, vann han vän· 
ner överallt och aldrig fick man från 
hans slda höra hlrda eller risande 
ord. . 

Han s5rjes närmast av maka, född 
Strömberg, fyra minderåriga barn, 

, en broder, handelsresan
E. Nilsson i Malmö, släktingar 

en stor vän- och kamratkre s. 
över minnet·! N e m o. 

På Ystads Jasaren av ed på mån-, 1 
dagefi tandsköterskan fröken Ethel l:fil8- j 
son, 23 år gammal, Skurup, dotter till 
änkefru Hulda Nilsson, Skurup. · J 

Hon har under sex års tid iim1,1ha.ft an
ställning hos tandläkare H. Randerz, Slm
rup. Närmast sörjande utom modern äro 
två bröder och en syster samt trolovad 

Pä Ystads lasarett avled i går efter 
endast nå.gra veckors sjukdom fröken 
Etel . Nilsson, Skurup, 22 är gammal. 
Den 1 så. unga är bortryckta var dotter 
till framlidne köpman Johan Nilsson 
och hans efterlevande maka fru Hulda 
Nilsson, Skurup. Den bortgÅngna 'har i 
sex ärs tid varit anställd som tandskö
terska hos tandläkare H Randerz Sku
rup, och gjort sig känd· för plili:ttrohet 
och duglighet i arbetet. Närmast sör
jande äro, utom modern, trolovad två 
bröder och en syster. ' 

Min käre make 
och vår fader 

Köpman 

Johan Nilsson 
avled hastigt i dag i en ' ii.lder 
av 35 år, lämnande oss, a·~kt 
och vänner i djupaste sorg. 

Skurup den 7 april 1934. 
HUJLDA NILSSON. 

Ethel. Sven-Åke. Hans-Uno 
Gertrud. 

Jordfästningen äger rum i 
Skurups kyrka söndagen den 15 
april kl. 1,30 Eventuella blom
mor kunna sändas till grav
kapellet, Skurup. . 

- Till griftero vigdes på söndagen i 
•Skurups kyrka stoftet efter köpmannen 
Johan Nilsson, Skurup. Prestaverande 
voro köpman Julius Hansson och bank
kamrer Hj. Wästerdahl, varjämte Si
riusordens prestaver buros av hrr Jan 
Olsson och Gunnar Isaksson från Beden, 
Rydsgård. Officiant var kyrkoadjunkt 
Eric Nilsson, som först höll griftetal · 
och sedan vigde stoftet. Siriusordens 
manskör sjöng under kantor Gust. Ro
senbergs ledning Konungars konung. 
·Siriusbrodern Oskar Hansen tackade å 
ordens vägnar och nerlade en krans, 
varefter han läste verser till den avlid
nes minne. F. landstingsmannen K. A. 
Persson tackade å de närmastes vägnar. 
S"~dan kören sjungit ,stilla skuggor bars 
kistan under tonerna av Den sista iär
den av Lindvall ut till likbilen för att 
föras Malmö krematorium. Bland Jaan
sarna märktes en från Skänska motor
klubbens Skurupsavdelning. 

t 
Min älskade Maka 
min lilla Mamma 

Ester Strömberg 
* 29 Januari 1896 
t 2 Oktober 1948 

Älsk-ad. Saknad. 

Smedslätten den 4 Oktober 1948. 
(\USTAV STRöMBERG 

BENGT 



En ung Skurups
konstnär. 

Bruno Fagerlund. 

Punkteri,ng ledde 
till dödsolycka. 

Motorcykelartist slungades mot 
belysningsstolpe i Hälsingborg. 

En märklig dödsolycka inträffade 
går i Hälsingborg, varvid motorcykel
artisten Jarl Eskil Nilsson Annelöv vid 
punktering slungades mot ~n belysni'ngs
stolpe och skadades till döds. 

Jarl Eskil Nilsson hade varit på öv
ning med frivilliga motorcykelkåren i 
Hälsingborg och hade t idigare på dagen 
kört på en kronan t!Ilhörig cykel. Han 
var på eftermiddagen på hemväg på sin 
egen motorcykel och framför honom 
körde två furirer vid P 2, vilka följde 
honom dels därför att hans aggregat 
krånglat, dels för att rekognoscera för 
dagens övning. I vägkorsningen mellan 
Planteringsvägen och Hästhagevägen i 
Raus plantering fick Nilsson en spik i 
bakringen, varvid punktering uppstod. 
Härvid sladdade motorcykeln och Nils
son slungades mot en -st-olpe. Han ska
dades så svårt, att han efter att ha förts 
tUI lasarettet avled. Den avlidne var 19 
år gammal och en mycket skicklig mo
torförare. Han var artist och gjorde 
varjehanda nummer inomhus, bl. a. kör
de han utmed Vä,ggar. Nilsson uppträd
de på sin tid på lantbruksmötet i Häl
singborg 1943. Ha:p. sörjes närmast av 
föräldrar och syskon. 

? 

·Vår kära pappa 

Hjalmar Strömberg 
har i/ dag stilla avlidit sörjd och 
saknad. 

Skurup den 22 okt. 1943. 

Gustaf och Ester. 
Hulda och Sigrid. 
Märtha OCh Otto. 

Ake och Ruth. 
Gemud. 

B a r n b a r n e n. 

För dem av den avlidnes vänner 
som vilja följa honom till hans 
sista vilorum meddelas att jord
fästningen äger rum i Hässleholm 
söndagen den 31/ 10 kl. 2 e. m. 
Samling i gravkapellet. 

- F. fabrikören H j a I m a r S t r ö m
b e r g, Hässleholm, har avlidit i Sku
rup i en ålder av 72 år . . 

Han var född i Växjö och hade i män
ga ä r tiiisammahs med en kompanjon 
innehaft Hässleholms bleck & plå tsla
geri. . Närmast sörjande äro .sönerna 
Gustav, konditor i . Äppelvik en, Ake, 
handeJabiträde i Olofsträrn, samt döt t 
rarna 'Hulda, änka efter köpman J o han 
Nilsson, Skurup, Sigrid husföreståndar
inna, Märtha, gift med frisörmästare 
Otto ödmati, Karlshamn, Gertrud, som 
vistas i hemmet och skött fadern , samt 
barnbarn och systrar. r 

Han är född i 
Växjö och inträdde 
efter avslutade skol
studier · i Jamvä. 
gamas tjänst med 
elevplacering vid 
Jordberga station ä 

Börringe- östra. 
tor ps järnväg. Här. 

· ifrån förflyttades 
ha n till M. Y., med 
tjänstgöring vid 
Malmö V. Kontors. 
biträde blev han 
1907 och stations
skrivare 1911. I 

tjänstgjorde han i 8 är och har 
tjänst g jort på de flesta sta. 

ä M .• Y. under längre och kortare 
bl. a. i Svedala och Rydsgård. Se. 

1919 h a r Dellgren tjänstgjort som 
stationssk rivare vid Skur ups sta. 

där h an g jor t sig omtyckt och vär
av allmänheten och kamraterna. 
idrottsintresserad har han varit 

om att stifta Skurups Sportklubb 
och tillhör dess styrelse. 

' o 

- Femtio dr fyl
ler den 20 mars 
handlanden J u-

l i u s H a n s s o n, 
Skurup. 

Ny fotoatelje i Skurup 

Lidbergs Bokhandel har genom att 
uppföra nya lokaler för trycker! fått 
ett ganska stort utrymme disponibelt 
för annat ändamål. Dessa lokaler har 
nu inretts till en modern fotografi
atelje. Firman har anskaffat ett stort 
antal tekniska finesser för belysnings
ändamål och är därigenom i stånd all 
åstadkomma varje önskad ljuseffekt. 
Förstklassig fotografisk utru$tning ha r 

, inköpts. Till föreståndare fi:ir ateljen 
, har antagits fotograf H . U . Sernert, 
, som har grundlig utbildning bakom sig • 

och senast haft anställning hos Iwa-1 
foto, Malmö. Ateljen har alla för arbe
tet nödvändiga arbetsrum rum för 
framkallnin g och lwpiering 'm. m. För 
kundernas rälming finns välinrett vänt
runt Alla till branschen hörande ar
beten utföres. seriefoto, porträtt, för
storing. reproduktion m. m. I sam-

l band med renoveringen har firman 
flyttat sitt huvudkolltar till norra d <i 
len av flygeln utmed St. Torggatalli< 

q 

Sjuttiofem år. 
fyller i morgon skräddaremästare Hans 
Nils, Skurup. Den alltjämt ungdomlige 
jubilaren föddes i ö. Vemmenhö.g, där 
fadern var skräddarmästare. Å.r 1881 
flyttade familjen till Hassle-Bösarp, och 
redan vid 9 års ålder fick Hans Nilsson 
börja pröva på faderns yrke. När }lan 
fyllde 16 år ansågs han mogen att flyga 
u.r boet, och år 1889 bar det över till 

·Köpenhamn dit al!a skräddaregesäller 
skulle resa på den tiden. Efter tre läro-
rika år därute kom han åter till Sve
rige för att år 1896 etablera sig som 
egen mästare, först i Skurups by och 
därefter 1909 i köpingen, där han fort
farande utövar yrket fast i mindre skala. 

skräddaremästare Nilsson hai' alltså 
bakom sig en m er än 65-årig verksam
het inom branschen. Han var med redan 
i den gamla tiden, när skräddaren for 
omkring i bondgärdarna och sydde klä
der til! hela familj en. När han började 
som egen mästare, kostade en kostym 6 
kr. i sylön, med en arbetstid, som bör
ja de klockan 6 på morgonen och räckte 
till 11-12 på na tten. Han menar ock
så, att jämfört m ed den tiden har ju 
s tora förändr ingar sk ett, till det bättre 
och ingen skulle vilja ha den .gamla, 
»goda tiden» tillbaka . 

s kräddar emästare H ans Nilsson nar 
inte h aft n å gon tid över till allmänna 
värv tmde.r s in av träget arbete fyllda 
levnad, h emmet och yrkesutövningen 
ha r t agit h ela hans tid i anspråk. Men 
en m erit har h an, som ingen kan göra 
honom stridig : han är Skurups äldste 
skräddare, både i ä r och gärning. Under 
årens lopp har han också hunnit med 
att hjä lpa mänga lärlingar fram i yrket, 
och dc ha säkert den dag som i dag är 
inte glömt bort sin gamle m ästare. 

,, 

l 
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-, Skurup väljer • s1n första Lucia ' 

För fö1·sta gången väljer Skurupsborna i år sin egen Lucia, och det ä1· natur- Kommitten vädjar till allmänheten att 
ligtvis en händelse, som inte kommer att gå spårlöst förbi. Tvärtom är spän- skänka sitt bidrag då scouterna kommer 
ningen i dessa dagar stor i Vemmenbögsmetropolen. Och givetvis klappar de med sina bössor. Penningmedel kan också 
nickhjärtan häftigast som står mitt i brännpunkten. Luciakommitten har näm- insändas pr post under adress Lucia
igen haft ett styvt jo b J!_ med att välja ut kandidaterna. kommitten, Lidbergs bokhandel, Skurup. 

Aspiranterna på Luciatiteln är både som de gåvor, som skänkts till ,:_fl~ic~k~o~r~n;a ,~K~o~n~h:!·o~l~la~n~t~f~ö~r!!.iJn~sloamm_li...lnOlge~n~a-·r_p_o_l_is_ö_v_E.'r_-~ 
ånga och jämnspelta, vilket inte för:.. kommer att utstäilas under skyl~önda en konstapel Gösta 
mar d? SLs • ' 

Jag har fr. o. m. den 1 O maj övertagit den av Ove An_derss.?n 
bedrivna damfrisersalongen vid Södergatan , Skurup. Och ber Jag har
med få hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna. 

G'Ujes 
1) 

GUDRUN WAHLQUIST. 
Tel. Skurup 373, efter kl. 18 te!. 52 
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Saritslövs Sjöland. 

Motiv från Havberg ~· 
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Byggmästare J. Albert Nilssons nybygge_ vid Kyrkogatan. 
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~ Traktorjärnhjul 
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fälgar 
hjulnav 

• gumm1 
nabbar 

Frukt· och ogrässprutor 
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15 oktober öppna vi modern 

FOTOAVDELNING 
och ha som fotoga·af anställt Herr H. U. SEANERT 

SERIE-, PORTRATT

och IN D US TRI FOTO 

Fotografering i hemmen. 

AMATORARBETE 

LIDBERGS BOKHANDEL 
T el. 27 - efter affärstid 433 

.N u är det tid 
Undvik julbrådskan. November är månaden för julfoto· 
graferingen. - Seriebilder, porträttstudier av 

l 
l 

fotograf H. U. SERNERT. 

Lidbergs Bokhandel, & Foto 
Telefon 27. 

Femtio år 
fyller i dag fru Hulda Nilsson, f. Ström
berg, Skurup, innehavarinna av H. Nils
sons Cigarraffär vid St. Kyrkogatan. 
Jubilaren, som är bördig frän Växjö, 

·kom efter slutad skolgäng i bagerilära 
och efter avslutad utbildning som kon
ditor praktiserade hon på olika platser 
i Småland samt i .Ängelholm, varifrän 
hon 1919 kom till Skurup. Till en bör
jan hade hon anställning vid Oscar Han

,sens bageri, men ingick sedermera äk
tenskap med framlidne köpman Johan 
Nils\on och bedrev tillsamman med ho
nom den affärsrörelse, som hon allt
järn~ innehar. Någon tid till allmänna. 
uppdrag eller föreningsverksamhet har 
fru Nilsson aldrig haft, då hon alltid 
fått dela sina krafter mellan affären 
och hemmet. Genom energiskt arbete 
och förekommande kundtjänst har fru 
Nilsson drivit fram sin affär, vilken f. ö. 
firar trettioårsjubileum nästa år, till 
e:ott. renomme och stie:ande omslutnine:. 

l 
l l 

. . 
- Fru H u l d a N i l s s o n, Skur-up, in· 

nehavarinrna av H. Nilssons Cigarraffär, 
femtio år. Jubilaren, som är bördig från 
Växjö, kom efter slutad skolgång i bage
rilära och efter avslutad utbildning som 
konditor praktiserade hon på olika plat
ser i Småland samt i Äng·elho~, varifr.~n l 
hon 1919 kom ti:U Skurup. T1ll en bör- 'l 
jan hade h0111 anstä11ning vid Oscar Han
sens bageri, men ingick sedermera äkten
skap med fra<ll'Jidne köpmail Johan Nils
son och bedxev tillsamman med honom 
den affärsrörelse, som hon alltjämt iJn.. 
nehar. Någon tid till allmänna uppdrag] 
eller föreningsverksamhet har fru Nils
son aldrig haft, då hem alltid fått dela 
sina krafter mellan affären och hemmet. 
Genom energiskt arbete och förekomman· · 
de kundtjänst har fru Nilsson drivit fram 
sin affär, vilken f. ö. firar 30-årsjubileum . 
nästa år, till gott :renomme och stigande 
omslutning. 

!ll_ ---~-
~.!:::== ___ --- -

Femman blev 
Skurups Lucia 

Skurups Lucia Gullan Hansson. 

Luciakommitten i Skurup höll i går 

salhmanträde för att företa sammanräk

ning av de inkomna röstsedlarna. Sam

manräkningen skedde . under kontroll av 

polisk~nstapel Gösta Bio~, och det visa

de sig att ·kandidat nr 5, 17-åriga Gullan 

Hansson, ·samlat· det största antalet röster 

och därmed utsetts till Skurup~ · Lucia 
1947. ' . . . . 

Intresset för Luciaomröstninsen var.inte 
att ta miste på, ty inte mindre än 1.955 
röstsedlar hade inlämnats. Det visade sig 
tämligen snart vem som skulle .. gå . seg
rande ur . tävlingen, och med ·. 780· röster 
och 353 rÖsters övervikt · korades .femjllan 
till Ski.~rups första Lucia. Hon äJ född 
i Bläntarp, -elev vid ' Skurups folkhögskola 
och bosatt vid .· Svaneholihs~ägen . 255. I 
dag på 'morgonen fick hon v~ta de~ glada 
nyheten och uppvaktades med blommor 
av Luciakonunittens ordförande. Fröken 
Hansson är en lång och ljus ung flicka 
och blir säk~rt en v~cker och värdig 
Lucia, som Skurup får all anledning att 
vara stolt över. 

Bland de 780, som röstat på femman, 
vanns de uppsatta priserna i form av 
presentkort i Skurupsaffärerna, av föl
jatide personer: l) Torsten Hansson, 
lantbrukare, Skurup 16, presentkort på 
15:- kr.; 2) fru Berit Karlsson, Damm
gatan, Skilrup, 10: - kr.; 3) hr Hugo 
Kensmar, Östergatan, Skurup, 5:- kr.; 
4) hr Detlof Bingsmark, Sparbanken, 

./ Skur.up, 5: - kr.; 5) hr Ossian Persson, 
Sandgatan l, Skurup, 5:- kr. j 

-1/t..Ul 

l 

l -- ______ -#J 



Lucia på sin upphöjda plats. 
l 

Lucia firades på lördagskvällen för 
första gä ngen i Skurup såsom en folk
fest. Den utvalda Skurups Lucia och 
hennes fyra tärnor fördes i högtidligt 
tåg genom köping.ens huvudgator. In
tresset frän allmänhetens sida var 
enormt. överallt kantades gatorna av 
folkskaror, som hälsade kortegen. sa
gostundernas musik klingade festligt, 
fackelbä.rarnas led stretade fram i den 
starka vinden och hade besvär nog med 
sina facklor, men Lucia log hult frän 
sin upphöjda plats på en granrisklädd 
flakvagn medan tärnorna vinkade glatt 
frän öppna vagnar, dragna av stadiga 
kampar. 

Med klang och jubel drog tåget till 
Torget och kring den jättestora granen 
samlades eh mängtusenhövdad skara. 
Under den mörka himlakupan strålade 
ljuset frän lampor och facklor, en barn
Irör under ledning av fru Emmy Hol- , 
mander sjöng Jul, jul, vackra jul samt 
Nu tändas tusen juleljus. Köpman C. 
Österberg höll ett välkomstanförande på 
Luciakommittens vägnar och uttalade 
förhoppningen att syftemålet med den
na folkfest i välgörenhetens tecken · 
skulle bli tradition i Skurup. Han väd
jade till allmänheten att genom bidra 
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göra det möjligt för kommit 
skänka en gli~ 1ll sjuka 
åldringar och bereda sommarvistelse för 
klena barn. Därpå sjöngs unisont ps. 
När vintermörkret kring oss står. 

Pastor Gunnar Wallin tog därefter till 
.orda. Hans anförande formade sig till 
en predikan med utgång frän söndagens 
evangelietext. "Vi gläder oss åt allt det 
vackra i denna strålande folkfest. Värt 
sinne gripes av det stämningsmättade 
i denna högtid. Lucia må vara en nord
landets sagogestalt, ett Söderns helgo!ll 
i sägen och säng, för oss är det vik 
tigaste, att hon blir bärare av ett him., 
melskt budskap. Luciafirandets ide må 
vi se under evighetens synvinkel. Den
na kväll kan bli stor och betydelsefull, 
om vi vända våra hjärtan till kärlekens 
gärning. Tänk på dem, ;;oJll behöva din 
hjälp!" Efter pastor W~lifl;na.l ·s~öngs 
ps. 46: 4-5. scouter ombesörjde in
samling på bössor bland allmänheten. 
Resutlatet kommer senare att redovisas 
i denna tidning. Till slut spelade sago
stundernas musikkär ett par klämmiga 
marscher under ledning av hr H. Hol
mander, varefter sammankomsten upp
löstes. 

På söndagsmorgonen tidigt besökte 
Lucia och hennes tärnor samt sagostun
dernas strängmusik ålderdomshemmen 
i köpingen och socknen samt länssjuk
hemmet. Pensionärer och patienter 
undfägnades med kaffe och lussekatter 
oci- f ick lyssna till säng av Lucia och 
tärnor samt musik. Senar e uppvakta
des även kyrkoherde P aul Boström. 
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Förste poliskonstapel G ö s t a B l o m, 
Skurups köping, väntar mycket av det 
kommande året. År 194 7 var för oss 
ett svart år, säger 
han. Brottslighe
ten och inte minst 
;ungdomsbrottslig
heten visade en 
ökning som jag 
inte varit med om 
på 15 är. Det ser 
)!t. som om svall

Jgorna frän kri
ef, medfört en av
rubbning av ung

domens uppfatt
ning om rätt och 
orätt. Både i proportion till folkmäng-
den och polisstyrkan var antalet förse-
elser· onormalt högt. Jag tror i alla fall 
att det nu kulminerat och att vi går 
mot bättre tider. Här i Skurup rådl)r 
det bästa förhällande mellan polis och 
allmänhet och vår varma önskan är att 
det skall bli så även under kommande 
är. Oro och bråk i detta samhälle an
stiftas i regel mest av personer frän 
annan ort. Polisen i Skurup står även 
bättre rustad för år 1948. Poliskonto-
ret har helt omorganiserats och fått 
modern arbetsbesparande utrustning. 
Sedan lönereglering genomförts och po
lisblockaden hävts har polisstyrkan åter 
blivit fulltalig. En tid 1947 var situa
tionen så prekär att endast en polisman 
fanns i tjänst. Ordningstjänsten kan 
nu skötas tillfredsställande. Jag hop- · 
pas att köpingens myndigheter skall 
anta det förslag till trafiln·eglering som 
jag jämte andra varit med- om att ·ut
arbeta. Hr Blom har också en mera 
personlig förhoppning knuten till det 
kommande året. Han häller .just på att 
trimma en schäfer till polistjänst och 
djuret synes bli en värdig efterträdare 
till hans riksbekanta Dick, som under 
sin 11-åriga levnad utförde värdefulla 
bragder som spårhund. Den nya polis
hunden är en gäva från kolleger. 

,... vystTa toner frän sifx 
.,trred och god skörd belh._ , 

Grosshandlare O t t o H ä k a n s s o 
Skurup, väntar ett hårt är för affärs
männens vidkommande. Skärpt lagstift
ning om handel 
med ransonerade 
varor gör det inte 
lättare för köp
männen. Allmän
heten är lojal och\ 
förstäende inför 
kristidsförordnin
garnas börda men 
det känns tungt 
för ' en ambitiös 
affärsman att ej · 
kunna tillgodose 
kundernas önske
mål. Ar 1948 kan vi inte vänta import 
frän Amerika som förut, säger hr Otto 
Håkansson. Det blir ingen torkad frukt 
och inga konserver västerifrån. Vidare 
har vi att emotse brist på amerikanska 
cigarretter och även en så speciellt 
skånsk vara som ägg torde bli mycket 
svär att skaffa. Bekymmersam är även 
den begränsade tillgängen på fröer. 
Gräs, och klöverfrö finns visserligen 
men rotfruktsfrö är det ont o!n och gul 
kålrot t. ex. saknas alldeles. I vår j 
bransch är kaffet en viktig sak. Hus-
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kyrka mellan maskimst S t 1 g S e r
n e r t, Malmö, och fröken G u n n e l 
A h 1 b e r g, dotter till handelsresan~en 
Carl Ahlberg och mans maka, fodd 
Dahlström. Vigseln förrättades av pas
tor Pärpe. Som kyrkomarska~.kar fun
gerade hr Erik Sernert, Malmo, och hr 
Hans Uno Sernert, Skurup. Brudparet 
intågade i kyrkan till tonerna av Men
delssohns Midsommarnattsdrom. .. Efter 
akten sjöng kantor Zettergren Brollops
hymn av Otto Ohlsson. Utgångsmar
schen var Brudkören ur Lohengrm .?-v 
Wagner. Efter vigseln gav bru~~ns for
åldrar middag för ett 30-tal gaster pä 
Ulricedalsgärden. En mängd telegram 
anlände; 




