


,9,~ Skrirups skytteförenings nya 
· skyttepavilfong har invip.fs 

När den nya skyttesäsongen nu tar sin början, kan Skurups 
skytteförening glädja sig ät att äga en trevlig, ändamålsenlig lokal, 
där skyttarna kan finna värme och trevnad mellan övningarna, där 
sammankomster och möten kan hål!as, enkla må:tider serveras o. s. v. 

Skolans elever övar traktorkörning. 



En bild av mannekängerna i, 
.1\1 

Alla slags kläder från brud- oeh ,.ra 
aftontoaletter till praktiska res
dräkter var repre.senterade vid man
nekänguppvisningen i Skurup i sön
dags. 'Intresset för de sista m{)de~ 
nyckerna från Paris var storj;, och 
inte mindre än 300 skurupsbor hade 
infunnit sig till visningen. 

Denna hade, som i går i korthet med
delades, ordnats av Wadgårds damfri
sering, Nya garnboden, Nygrens möbel
affär och Collins eftr., innehavare fru 
Maj Möller, samt Liedbergs bokhandel. 
Till musik av musikdirektör T. Mohlins 
kapell utfördes visningarna, som började 
med en demonstration av ansiktsmassa
ge av en kvinnlig expert från Wulffs 
salonger i Malmö. Därpå följde den 
egentliga mannekänguppvisningen där 
två mannekänger från Fougstedts och 
Modelia i Malmö ' visade en imponeran
de mängd vackra kläder. Modelias re
presentant hr Kjell Sorling var noga 
med att betona den svenska konfektio
nens höga standard, en standard, som 
numera även kommit att göra sig gäl
lande på andra sidan Atlanten. .A,lla , 
mannekänger hade omsorgsfullt · frise
rats av Wadgårds damfrisering och bar 
smakfulla och eleganta Parishattar 
från . Collins eftr. Man visade även 
prov på en konstfärdig rokokofrisyr till 
en vid krinolin. Någr'a småflickor 
sommarkläder utgjorde vidare e~t nä
pet inslag. 

Behållningen går oavkortad till barn
koloniföreningen. 
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En representant för den nya kjol
längden. En praktisk och trevlig 

ensemble för t. ex. resbruk. 
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Kullenbergs järnhandels maskinaftär. 
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Skurups köping har fått 
ett gediget P.ensionärshem 

Skurups lröping har nyligen ln.ft glädjen inviga sitt nyuppförda 
l}ensi cnärshem. ,Från olika polit:ska. meningsriktningar uttalades v:d in
vigningen tillfre:lsställ31se över att samhället skapat en fristad för 
människor, som trots livslånga s trä vanden ej lyckats nå en sådan eko
nomisk ställning, att de i öppna hy resmarknaden Iran skaffa en först
klassig bostad. 

En interiör från Pressoveri<en. 
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Veieraner och ungdomar 

sida vid sida i yrkesskolorna 

Overst en bild av deltagarna i yrkesskolans hushållskurs och dörunder 
från · sömnadskursen. 

RES TILL SKURUPI 

där finner Ni en billig möbel i 
kvalite, t. ex. matsalsmöbel i ek 
från 575 kr., fåtöljer från 42 kr., 
rökbord från 28 kr., m. ni. 

Ma/mo· Möbelcentral 
S K U R U P - T E l E F O N 562 

(mittför järnvägsstationen) 

__ ....J 
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Dan sist~ bilden av greve Stig Thott, då hcin stiger ur Malmöplanet i Kö-

'1 1 - # penhamn för att embarkera olycksmaskinen. 

Luftig-visit i Skurup . 

Polisen i Skurup är väl inte van att granska pass och tullvisitera 

väskor men klarade i alla fall form.aliteterna fint, när "de flygande 

holländarna" i går landat med sin ballong vid Brodda stuteri. 

Här ses polisman Möller hjälpa resenärerna tillrätta, fr. v. kvinnliga 

flygkaptenen fru N ini Boesman, svensk-danske disponenten Helge . 

Coles Fredriksson och flygkapten Johan Boesman. 



Stor anslutning vid kY.rko
gårdsinvigningen 

llögtidlig pvoeession genotn otnrådet 

·. ·;,1.. 
Fr. v. pas'tor,. Ove Dahlgren, kontraktsprost Fredlund och pastor 

Wallin under invigningsceremonin. 

Bvaneholms slott 
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Nya kyrkogården 
1 Skurup invigd 
På söndagen invigdes den nya 

kyrkogården i" Skurup. Högmäs
i'>a hölls kl. 14 i kyrkan. Prosten 
Gustaf Fredlund, Hemmesdynge . 
förrättade altartjänst och sjöng 
de liturgiska partierna. Predikan 
hölls av pastor Ove DahlgreTI, 
som i anslutning till texten f r 
S:t Mikaels dag talade om barna· 
sinne och barnatro, hur de bä; 
oss genom liv€t och ger oss till 
försikt inför döden. Kyrkokören 
under ledning av kantor Gust. 
R~senberg medverkade vid guds- Pastor Dahlgren kontraktsprost 
t]ansten. F dl d h ' t W Il' 

Efter högmässan tågade kyrko- re un oc pas or a In 
menigheten med kyrkovärdarna,l an:äaening·en och överlämnade 
... l -~1 

~· 

det - Torsdagen 7 oktober 1948 

7 8 HALSTEGEL EN NYHET 
VID SKURUPS TEGELFABRIK .. 

Skurups tegelbruk 
\ 

Ett samhälle som Skump har stora förutsättningar att få en 
rask' byggnation,' Samhället har .växt genom inkorporeringar. In- . 
flyttninga.rna har varit många, och det industriella uppsvinget 
påtagligt. Gott råmaterial finnes ock>så för byggnadsverksamhe
ten. Ofantliga lerlager lämpliga för tegeltillverkning disponeras 
av AB Skumps tegelbmk. 

J 



fullt hus på mannekänguppvisni_ngen 
Mjuk kvinnlighet karakteriserar höstrnodet 

En intressant mannekäng
uppvisning hade på söndagen 
anordnats i stora salen på Sku
tups hotell. Arrangör var Nya 
Garnboden i Skurup, och da
gens båda visningar samlade 
fullt hus på sammanlagt c:a 
550 personer. 

Salen pryddes av blomsterdeko
rationer och en fontän med färgat 
E·pringvatten. Publiken hälsades 
välko-mmen av köpman Ove Wick
man, Skurup, och därefter hade de 
sju yrkesrnannekängerna från Mal
mö fullt arbete att visa det nya 
höstmodet beträffande kappor, 
dräKter, klänningar och pälsar, var
jämte ett par småflickor demon
~treiade barnkläder. Sammanlagt 
visades nfurmare 100 plagg, och al
la voro Nya Garnbodens egna med 
undantag av ett fåtal saker. Till
verkare voro huvudsakligen Foug
stedts och Beves kappfabriker samt 
beträffande en del parisin.s.pirerade 
klänningar firma Modelia i Malmö. 
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Den nya fabriksgyggnaden som tas i bruk på nyåret. 

Skurup lår ny industri med 200 anställda 
iii al till T er liebor Gumm·ifabrik 

Nils Buhre 

* 

En femtioåring. 

Aug. L. Larsson. 

Femtio är fyller på tisdagen kör on/;J:P-
/:Y..C. 
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Skördefest med utställning 
av "Unga odlare" i Skurup 

En glad och förväntansfull skara ungdom från skolorna i 
Lindby, Sandåkra, örsjö och Börringe hade på söndagseftermid
d:J g en bänkat sig i Skurups lantmannaskolas lärosal. Det var 
idel medlemmar inom den av ungdomsnämnden i Malmöhus län 
bedrivna klubbverksamheten i orten, som kommit samman, med
förande alster av jordens frukt från under sommaren bedrivna, 
egna små odlingar.· 

En sextioåring 

Lars M. H anssorl 

l ) . 

SI{UR UP. 
Lantmanoaskolans jordbruk 

ny .gestalt snart klart • 
l 

En bild från byggnadsarbetena vid Skurups lantmannaskola. Ele
verna är i färd med att uppföra en silo. 
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YST ADS ALLeHANDA onsdagen .den 15 december 194"8 

Stora fol'kskaror hyllade 
Skurups Lucia. 

stämningsfull festlighet i folkskolans aula 

Lucia gör sin bejublade färd genom samhället. 

III 
Gummifabriken i Skurup 

startklar i december •• ar 

' Trelleborgs gummifabriks nybygge i Skurup. 

r 

l r 
Skurups AlF 1Jörjade 

Hårdbrukad 111ark för idrotten i Skurup 

På bilden synes sittande fr. v .: Ingenjör Gösta Haker (kassör) , 
r ektor Holger Holmgren (ordf.), typograf Nils Kvist (sekretera
r_eJ. Ståen~e: T_rafikbilägare WiUiam Sjösten, avsynare Edv. Ahr
l~ng. - Dtrektor Inge Thelander tillhör även styrelsen men var 

bortrest när fotot togs. 

SkY:rups AlF :s styrelse: Sittande fr. v. typograf Nils 
Kvtst, rektor Holger Holmgren, ingenjör Gösta Baker. 
St~ende fr. v. avsynare Edvin Ahrli;,g och trafikbilägare 
Wtlliam Sjösten. Direktör Inge Theander tillhör också 

styrelsen men var bortrest när fotot togs. 
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Onnarps l<yrkas antependium 

Som tidigare närrtnts, fick söndagens högmässa i önnarps kyr
ka en 8ärskilt högtidlig prägel, bl. a. därigenom att kyrkan dl1 
som gdva av en församlingsbo fick mottaga ovanstående vaclc
ra antependium, komponerat av textilkonstnä?·innan Bigrid Syn-

tleraren och törfärdiaat av giv(l.ren, 
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SK,URUP 

Rösta på Skurups Lucia 1948 

l 2 

l i 

L 4 5 

l 
l 

l 
! l 

~ 

-= --cc_= ----== - --

--Il 

l l 
l l 

l 
l 

.J l 



Il 

l 

l_ 

--::-=======il 

VETERANER HYLLADES VARMT VID 
ATERFORENINGSFESTEN I SKURUP 

Lotteriguldet räknas 

:Auroras gamle expeditör och medarbetare Nemo i Skurttp 
ri:ir sig här med tusenlappar och andra stora sedla?'. Det 
är den i gårdagens tidning omtalade lotterivinsten som 
kvitteras ut på Lidbergs bokhandels kontor. Det är Nemo 
som räknar pengarna och bokhandlare Gösta Lidberg som 
tittq,r. pd med v.instlotten i handen. 

En bild från festmåltiden på Skurups hotell. 

Kommunalmän från köpingen och socknen i broderlig förening: 
Fr. v. hrr C. G. Egard, Hen:nan Truedsson, K. A. Persson, Emil Ek· 

dahl och Gunnar Larsson. 

l. 



l TYA SKANEKOMMUNER var det särskilt f~stligt nyårsafton, nämligen i Höör, som firade kö· 
pingens tioårsjubileum, och i Skurup, dör köpingen och socknen återförenades till en kommun. 

Jubel väckte det i Höör, då festfyrverkeriet avslutades med den gångna epoken i eldskrift (bil· 
den överst), och i Skurup var det hög och SJiad stämning bland de 800 som bjöds på kaffe i Hans· 
sons bilhall, vilket torde framgå av bilden under, som visar en uppsluppen fullmöktigeordf. i kret
sen av "inkorpore rade" sockenbor. 

Reportage från de båda köpingarnas nyårsfirande på sidan 9, 



Kom.-nämndsordf. GuRnar Lars
son vid Storskurups premiärkoffe. 

sagostundspojkarna spelode klämmigt. 

Dis p. Nils O. Jönsson, festens arrangör och klockarefar (t. v.) kyrkoadjunkt Gunnar Wallin p red i-
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Aterföreningen 
i Skurup 

Overst ses en bild från nyårsfestligheterna i Anders Hanssons Bilhall i samband med 
återföreningen av Skurups köping och Skurups socken. På nedre bilden till vänster ses 
fullmäktigeordf. C. G. Egard f. kommunalnämndsordf. i socknen Herman Truedsson, f kom
munalnämndsordf. i köpingen, K. A. Persson, f. fullmäktigeordf. i socknen Emil Ekdahl och 
nuvarande kommunalnämndsordföranden Gunnar Larsson. Till höger dirigerar chefslottan 
fru Selma Hervidsson kaffeserveringen i' bilhallen. Stort referat från återföreningen åter
finnes pet sidan 3. 
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·Stor-Skurup har firat inkorporeringe-n 

Ordf. i saclenens garnla full· 
mäktige Emil Elt4liAl, 

8Ciftdcl.Jcra 

Skurups socken och köping sjöng bra. Vidare medverkade en 
firade sammanslagpingen till förstärkt stråkkvartett under 
storkommunen Skurup på ledning av konsertmästare Agne 

N ordström, Y stad. 
nyårsaftonen, då de 251 Kören sjöng fosterländskt och 
hektaren i köpingen slogs julhymner, och predikan hölls av 
ihop med socknens 3,081, och kyrkoadjunkt Gunnar Wallin, 
därmed är metropolen Sku- som väl i en snar framtid utnäm
rups folkmängd uppe i cirka nes till församlingens kyrkoher-
4,500 personer. de, eftersom han vid valet för 
Att denna stora händelse i några veckor sedan erhöll hela 

kommunens liv skulle celebreras, 1,111 röster och "slog" närmast~ 
var givet, och programmet var i man med omkring 800 röster. 
detalj utformat långt innan den Pastor Wallin talade över tex
stora dagen - att sedan vädrets ten i GaL-brevets sjätte kapitel 
makter tvingade. tilL en program- v~ts 7-10, och anknöt till temat 
omläggning kunde ingen rå för. "Skörd", som (sin gamla form 
Man hade pratat ifrån sig det hette Skurd, samma ord varur 
mesta vid en subskriberad mål- Skurup härstammar. Det blev 
tid da'n före da'n på Skurups ho- också altartjänst och "Te Deum", 
tell, där vältaligheten flödade och varefter sjöngs ytterligare en ps. Kommunalfullmäktiges ,)rdf, i 
festligt anrättad kalkon för en Vid orgeln tjänstgjord(l -kantor storkommunen, f il . kand. 
gångs skull fick hotellets specia- Gustav Rosenberg, o. G. Egard. 

litet, revbensspjäll, att maka på Efter högtidligheten i kyrkan k 11 f t • t t h .. t 
. P . å ft k ··u d t f"l'd f k l t . d h .. s u e e s en p a orge a ag s1g. a ny rsa ons va var e o J e ac e ag me emvarn o. d t bl . t" l! t .. 1 
d l ~- f" f rt "tt · t . led D f rum men e ev 1 s a e va-se al).. P. ac,o:; or · o sa nmgen. scou er 1 en. eras anor som k ' t . d k dd . A de 

M . l dd . k k a·· Sk d h" tid!' h t l ,.. · omme vm s y l n rs an m e e 1 yr an, ar u- un _er og 1g e en p acera"'s H b'lh 11 _ 1 dsb de 5 
ik "Ilsk k" d d f kt . k t f" d anssons l a an yg n rups mus sa aps or un er me anva er 1 ore , or es nu t" t . 'tt 1 ? v· å .. ~k'l 

l d · k t f R th Al · t i .. . t d . d s ors a 1 s1 s ag . 1 var ...., 1 -e nmg av an or ru u - 1 te en, som ovng oromera es 1. h d hade 
k R d • ... d 'kkå Så Iga un ra personer som 

bre tsson, y sgard, SJOng - o. av sagostun ernas mus1 r. det skönt där, medan stormvin-

EN SKAL FöR ATERFöRENINGEN. 
Fr. v. lantbrukare Edvin Jönsson, Hyltaskog, bagaremästare Os

car Hansen och fru Klara Hansen. 

darna gjorde sitt bästa att släc
ka marschallerna utanför. Meje-, 
rist N. O. Jönsson trädde först 
fram och orienterade om omlägg
ningen i programmet och därefter, 
trädde kommunalpamparna Emil' 
Ekdahl, Sandåkra och C.-G. 
Egard i tur och ordning fram o. \ 
betygade socknens och köpingens, 
samarbetsvilja och glädje över 
sammanslagningen. Kyrkoadj.1 

Wallin talade också lika kort och 
rejält - oc~ fick inte skurups
borna höra ringningen från kloc
korna - klangen blåste ·bort i 
slättstormen - så läste i stället 
pastor Wallin upp inskriptionerna 
från 1595. Han utbringade också 
det fyrfaldiga levet för fosterlan
det, och det hurrades med kläm 
- och det hurrades efter "Du 
gamla, du fria", lika snärtigt när 
det gällde trefaldigt skånskt för 

_§.k.urup och dess framtid. Hans-
----= ..--- ----"l""'=-~ sonfyrverkerier i Göteborg stod 

för festfyrverkeriet, som högljutt 
gillades av ortens alla unga py
rotekniker och "nyårsskjutare" 

1 

- och kanske också de flesta 
äldre med nöje erinrade sig gam
la försyndelser i knallskottgen
ren. Det var inte slut med detta 
- lottorna stod redan under ta-. 
len redo med det kommunala gra
tiskaffet. Det var riktigt gott kaf-' 
fe förresten - och lottorna har 
all heder av sin nyårsinsat:;. Lik
som festarrangörerna som raskt 
lade om programmet när inte 
mildvädret ville vara med längre. ,l 
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