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Rektor Stig Lundgren flankeras här av två spänstiga, 80-åriga veteraner, f. riksdagsman Jöns Pålsson, 
Anderslöv, t. v., samt kyrkoyärden Nils Olsson, Skurupsby, som båda tillhörde den första . årskursen 

vid skolan. 

Skånes folkhögskolor på svältkos'f, 
inspektorsord vid Skurupsjubilee_t ---.-' 

folkhögskolans gymnastiksal. 

Rektor Karl Hedlund, 
högtidstalare, som risade de 

skånska landstingen. · 

_l 



Folkhögskolans elevkör sjunger under hög.ti.dligheten i 
de1' kantor Al·va Jönssons ledning. 

statens jolkhögskoleinspektör, 
rektor KARL HEDLUND, Stor• 

vik, hyllning.stalar. 

Rektor STIG LUNDGREN 
berättar om skolans 60-åriga 

verksamhet. 
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F'olkhögskoleinspektör 
K . V. Hedlund talar 

//--J 
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SKURU.P 

Modeparad på 
Skurups hotel.l · 

1 Den av firman Wickman.s Be
Rlädnad anordnade mannekäng
uppvisningen pä Skurups hotell 
fick mycket stor tillslutning. Vis
ningen hölls pä söndagen i två 
omgångar, varvid köpman Ove 
Wickman hälsade samtliga väl
kommen. Förra årets netto pä 
dåvarande m'annekänguppvisning 
uppgick till över 300 kr. och till
föll oavkortat Skurups barnkolo-
niförening. 

Mitt i salen hade byggts en 
halvmeterhög längsgående bryg
ga, på vilken sex yrkesmanne
känger i tur och ordning trädde 
fram och yisade upp det nyaste 
av vår- och sommarmodet Det 
blev en både intressant och roan
de tillställning. Fru Svea Teng
qvist, direktris hos Fougstedts i 
Malmö, demonstrerade sakkun
nigt det nya modet och lämnade l 
upplysningar om de framvisade 
modellerna, om material och an
vändbarhet m. m. 

Det mest använda materialet i 
klänningar och dräkter tycktes 
vara gabardin, linnevistra m. m. 
men en hel rad vackra och söta 
sommarklänningar och även af-

, tonklänningar visade vilka möjlig
' heter det enkla bomullstyget har. 
Klänningar för barn och fritids-

l kläder av ·Algots fabrikat visades 
av småbarnsmannekänger. Vis
ningen avslutades med parad av 
samtliga mannekänger iförda af
tonklänningar. 

Dräkter och kappor var frän 
Wickman.s leverantör Fougstedts 
i Malmö, vidare kappor frän Be
ves kappfabrik i Stockholm, klän-~ 
ningar och barnkläder frän A.-B. 

l 
Modelia, Malmö, och strandsaker 
samt klänningar frän A.-B. Kare
ma, Borås. Sltilfulla hattar från 

l 
Collins eftr., M. Möller, i Skurup, 
användes under uppvisningen. 
Dessutom fick man se moderna, 
vackra väskor m. m. 
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Modepa.rad 
i Skurup 

Ulster i tältmodell. 

Det var mannekänguppvisning i 
går på Skurups hoteU inför två 
fuM.satta hus. Firma Wickman.s Be
klädnad på orten ha,de tagit initiatL 
vet till evenemanget, och den mo
deU.kollektion som visades var i hög 
gva:d omväxlande. Som conferen
ciere fungerade Fougstedts direk

. tris, :firu Svea Tengquist. 
Seda:n köpman Ove Wickman, 

Skur:up, hälsat de närvarande inled
des paraden med att de .sex manne
kängerna visade dräJkter, därav en 
modell i engelsk helylleflanell och 
någ-ra ·ga;bardindräkter i olika fär
ge.r. Viodare fick man se rejäla 
ulstrar, en del eleganta :nellanklän
ningar, bomulls·k~änningar, strand
drämte-r m. m. Ett uppskattat in
sla,g var ett par barnmannekänge-rs 
uppvisning. De pa:ri.sin.spirerade 
hat.ta.rna slog väJ! an, och vidare 
fkk publiken se prov på damväs•kor 
i hög kvalitet. 

De ilalbrikanter som levererat de 
fl.e.sta plaggen v·rur Fougstedts i 

1 
Malmö, Beves kappfabrik i ' Stoc·k
holm, AB Modelia i Ma1mö, och AB 
Kererna i Borås. Behållningen av 
uppvisningen til'lfaller liksom vid 
tidigare tiHfäLI~n Skurups m. fl. 
s<>ckna.rs barn·koloniföreni.ng. 

Välregisserad manna
' känguppvisning 
:med stor publik 
l N e w look - men modifioerad. 

En ståtlig och intressant manne
känguppvisning hade i söndags an
ordnats pä Skurups hotell av firman 
Wickmans Beklädnad i Skurup. In
tresset för dessa uppvisningar har 
visat sig synnerligen stort, och pu
bliken svek inte heller denna gån
gen. För att bereda alla tillfälle att 
fä se uppvisningen, hade ledningen 
arrangerat den i tvä omgångar, en 
tidigare och en senare pä eft.ermid
dagen. 

stora salen pä hotellet var vac
kert dekorerad med blommor frän 
Janshorns handelsträdgård i Sku
rup, och lokalen hade fyllts till 
bristningsgränsen, när köpman Ove 1 
Wickman i ett kort anförande häl- t 
sade deltagarna välkomna. Bland de 
närvarande märktes utom skurups
bor intresserade från en mycket vid 
rayon kring orten, och inslaget av 
herrar var påfallande stort. Hr 
Wickman framhöll, att dagens de
monstration avsäg att ge en orien
tering beträffande vårens och som
marens nyheter i fråga om klän
ningar, kappor, dräkter o. s. v. Pä 
samma gäng innebar .sammankom
sten ett stöd till strävandena att 
skaffa ortens klenare barn en tids 
sommarvistelse vid havet. Liksom 

~ 
l 

tidigare skulle nämligen uppvisnin- l 
1gens netto gä till ~~urups m. fL 
~Q .. - l 

# 1f!~ · l 
( 

_j 
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! Skurups samrealskolas gymnastikuppvisning 

Koret i Skuntps kyrka. 

l . 
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Ny ordförande • 
l 

Skurups sparbank t 
Vår älskade, uppoffrande Mor 

Hulda Lidberg 
f. Danielsson 

* 21/ 12 1ST.6 
har i dag stilla insomnat. 

Skurup den 27 April }:949. 

GöSTA och INGA 
SVEN och FIR1DA 

RUT och OLLE 
Barn "barnen 

Jordfästningen äger rum i Sku
rups kyrka Tisda-gen den 3 Maj 
1949 kl. 15. Efter akten krema
tion. Samling vid Gravkapellet. 

I stället för blommor, tänk på 
hjälpbehövande, Barnkolonin och 
De Blinda i Skurup, som låg den 
.avlidna varmt om hjärtat. Bidrag 
kunna sändas till Kyrkoherde G. 
Wallin. Skurup. 

Meddelas endast på detta sätt. 

- Fru H u l d a L i d b e r g, Siku
rup, har avlidit 72 är gammal. 

Fru Lidberg var född i Asarum i 
Blekinge, där fadern var kyrkoherde. 

·Efter skolstudier ge- .-.->}\{){{{{}'}} It{{{ 
nomgick hon en ':''' 

grm;1dlig utbildning 
i bokhandelsyrket, 
först i Lindstedtska 
bokhandeln i Lund 
och sedan i Linltö- . 
ping där hon lärde } 
känna sin blivande T 
make, bokhandlaren :: 
Pantus Lidberg. 

Med denne ingick 
hon äktenskap · 1905 
och samma år in
köptes Skurups bok
och pappershandel, 
som under, makar
nas ledning drevs upp till ett modernt 
affärsföretag~ som snart kom att om
fatta ett hela landet omfattande blan
kettryckeri. Efter makens död 1922 
fortsatte fru Lidberg själv att leda 
affärsföretaget, som 1936 omdanades 
till aktiebolag. Hon biträddes nu av 
sina båda söner. En hel rad förtroen
deuppdrag hade hon hugnats med. 
Hon hade i 16 år tillhört köpingens 
]tommunalfullmäktige. Dessutom hade 
hon under en lång följd av år varit 
v. ordf. i Wemmenhögs kvinnliga hö
gerförening. slutligen var hon styrel
seledamot av lokala majblommekom
mitten, av Skurut~s m. fl. socknars 
barnkoloniförening, '• av -Svaneholms 
slotts andelsförening, å.v W emmenhögs 
blindkommitte m. mJ ör Sydsvenska 
Dagbladet var hon genom många år ett 
pålitligt och pliCttroget ombud, alltid 
redo att stå till tjänst med upplysnin
gar och stöd. Närmast sörjande är sö
nerna Gösta, bokhandlare, Skurup, 
och Sven boktryckare, Skurup, dessas 
hustrur, samt dottern Rut Johnsson, 
Stockholm. 

H erman T1·uedsson 
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\'.'gl:c:n:le dis ti i ~\ ; :):·:. : :~. et n~:;~ 
Albin Pålsson, Tranarp. 

Spatbank sdi r. D etloj A nders-~ r 
son ~id po1·trättet av godsäg. l 

Frising. 

En. bild av deltag a rna stämman. 
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Jubileumshögtidligheten i $mrealskolans aula. 
Fr. v. festkommittens ordf. grosshandl. John Andersson, kammarherrinnan Wanda Stjernswärd, 
landshövding Arthur Thomson, styrelseordf. Anders Nilss011, Sörbygärden, kyrkoherde Ake He

delin och fru bankdirektör Ingri.d Larsson. 

1 00-årsfesten 
f Anderslöv 

.... 

, __ _ 

Jubileumsmiddagen på gäst- · 
givargården. 

Fr. v.: i övre ~a den landshövd. 
Thomson, ordföranden Anders 
Nilsson, bankdir. H. Wenn
berg i Sk. sparbanksfören., 
banlNdir. Karl Larsson och hä
radshövding Per v. Ehrenheim. 
Närmast kameran från väns
tar: frtl Clara ·von Arnold, 
ryttmästare Carl Hers1ow, 
1godsäg. H. G. v. Arnold och 

adv. Ture Bengtsson. 
Men rve-2'f!n mot kameran fr . 

-
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Från hÖgtidssammanträdet. Fr. v. grosshandl. John Andersson, kam· 

marherrinnan Wanda Stjernswärd, landshövding A. Thomson, lantbr. 

Anders Nilsson och kyrkoherde Ake Hedelin. 

Etl bild [1·ån jt~bileumshögticllig hete n. F 1·. 't', ses grosshandlare 
John Andersson, styrelsens o?·df. fru Vanda Stjärnsvärd, lands- ' 
hövding Thomson, lantbrukare Anders Nilsson, styrelsens v. 

o1·dt. och kyrkoherde Ake H edel in. ' 

l 
Måndagen den 30 maj 194:9. 

En bild från Piemmenhögsbunken. hög tidliga. jubilen;!l:::. n:: . 

We~nmenhögsbanke~s ~jubileum 
högtidligt firat · på· sönddgen. 

firades högtidligt i ;Ande:rslöv Wemme~i>gsban-

\ 

!_ __ .._...l.rJlll.lL..l.llfi,åz~~il&WikJiöotid ssammanträdet. som..J~· t.m!ILJ~.LL~....-

• 

Bankdiriktör Karl Larsson visar 
styrelsens v . ordf., lantbrukaren A. 
Nilsson, den ordförandeklubba ban
ken fått mottaga med anledning av 

tOO-årsjubileet 



Styrelse och huvudmän samlade utanför samrealskolan. 

Wemmenhögsbankens 100-års 
jubileum glansfullt lirat 

FRAN MINNESHöGTIDLIGHETEN l AULAN : I främsta raden fr. v. 
, grosshand!lare Jo.hn Andersson .. kammarherrinnan liVanda StiernS~wärd, 

landshövding Art1hur Thomson, b<mkstyreLEeordföra~1den .Anders Nils_ 
son, Sönbygården oclh kyrkoherdv Å lce HedEl'~n. Bakom de.n si~tn~mn
de fru bnnikdire•ktö'!' Karl Larsson. 



l 

l1 

l 
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nyuppförda ekonomibyggnaderna vid 
· mannaskola. 

Nyhet i 
lokal lör 

Sandåkra skola 
barnbespi·sn in g_ 

Interiör från det nyinredda köket. 

1948, . och fram till' början av detta år har Under sommaren .. be 
b te arit i gång vid Sandäkra folkskola. For rebyggnadsar e n v 

delser har gjorts sedan flera. är tillba.ka. 
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l 

Provmiddag i yrkesskolorna. Sko kökslärarinnan fru Margareta 
Ahnström, flankerad av distriktsöverlärare Ernst Jeppsson och sko· 

lans inspektor, rektor H. Holmgren. 

Skurups yrkesskolor har 
_avslutat vårkurserna 

l l J 

Sockerbolagstjänsfef!Jän . · 
tog krafttag i betorna 

Det vill till friska tag och vil· 
liga armar om betgallringen -~kall 
klaras av i tid. Länsarbetsnamn
den har vädjat dagligen och 
stundligen om frivillig arbets
kraft. 

BL a. har tjänstemännen vid 
Jordberga sockerbruk tagit ett 
verkligt kraf&a:g i betfälten på 
Jordberga gärd. På torsdagen 
stängde man helt . enkelt kontor 
och expeditioner och så begav sig 
sammanlagt ett 60-tal man med 
dis·p. J. Harslow i spetsen . ut i 
betorna och gallrade för . fullt. 
Ovan ser vi ett gäng tjänstemän . 
i aktion, och bredvid ligger fack
föreningens ordf., hr Torsten 
Larsson, på ·knä. 

Il 



34 

• 

SKURUP .. 

Lotta- och hemvärnsgården 
i Sku r u p h ar n u invigts 

l , . 

D irektör E. öhner i tctlar stolcn ·vir! int::gn:ngen av Skurups lot
ta- och hemväTnsgård. 

Lotta- och hemvärnsgården i Skurup invigdes högtid;igen på 
söndagen. Byggnaden är vackert belägen i nordöstra hörnet av 
stadsparken. Med anledning av da~ens högtidlighet hade framför 
byggnaden rests flaggstänger ,från vilka dukarna svajade i vin
den och lyste mot den sommarblåa himlen. 

j l 
l l 

' 
l 

1 

i! i 

L---

Programmet Inleddes med mu
sik av Malmö hemvärns musik
kår. Hemvärnschefen Thure Car
men hälsade samtliga välkomna 
och vände sig särskilt till repre
sentanter för kommunala myndig
heter, pressen och invigningsta
laren direktör E . öhnner, Skurup. 

Direktör öhnner rekapitulerade 
arbetet inom hemvärnet under de 
gångna åren. I humoristiska 
vändningar skildrade han sin egen 
verksamhet som befälhavare och 
hyllade möbelhandl. Sven Berg
man, vilken som befälhavare va
rit med om att komplettera och 
modernisera hemvärnets utrust
ning, vidare typograf Thure Car
men, som framför allt ägnat tid 
och omsorg åt att · skaffa lottor 
och hemvärn en egen lokal, den 
färdiga hemvärnsgården. Bland 
veteraner, som förtjänstfullt ver
kat inom hemvärnet, nämnde dir. 
öhnner hrr M. Lindros och Johan 
Svensson. Till slut förklarade dir. 
öhnner den nya byggnaden invigd 
för sitt ändamål. Talaren utbrin
gade ett fyrfaidigt leve för ko
nung och fosterland, varpå sjöngs 
Du gamla, du fria. 

sedan musiken spelat några 
nummer, beträdde chefslottan fru 
Selma Hervidsson talarstolen och 
redogjorde utförligt för byggna
dens tillkomst. Huset har ur
sprungligen stått på tiygplatsen 
vid Bulltofta. Hemvärnet och lot
torna förfogar nu över en större 
sal, som utan svårighet ger ut-, 
rymme åt hundratalet personer. 
Dessutom , finns ett välutrustat 

· kök, expeditionslokal, kapprum 

f. lantbr. Alfred Andersson har 
kostnadsfritt utfört så gott som 
allt måleriarbete. Konditor M. 
Lindros har dekorerat samlings
salens väggar med länsvapnet 
samt lottornas och hemvärnets 
emblem. 

Instruktören inom hemvärns
kretsen, löjtnant Samuelsson, I 7, 
bringade en hyllning till de män, 
som troget arbetat inom hemvär
net under mänga är. Tjänsteårs
tecken i guld överlämnades för 
åttaårig tjänst till Folke Eriksson 
och Magnus Lindros och i silver 
för fem års tjänst till Nils Dahl
gren, Allan Hansson, Otto Hå
kansson och E. öhnner. Tjänste
årstecken i brons tilldelades Sven 
Hansson, Egon Jönreon, Nils O 
Jönsson, Arnold Nilsson, Harale 
Nilsson, Erik Persson, Hjalma; 
Persson och Bertil E)vensson. Ett 
trefaldigt leve utbringades för 
märkeserövrarna. 

Lottorna har till hemvärnsgär
dens uppförande bidragit mec1 
7,000 kr. Telegrafisk lyckönskan 
anlände frän fe-befälhavaren 
överste Drakenberg. 

1000 meter 

stuvar 
i enfärgad o. mönstrad 
flanell bortslumpas för 
l: 00 kr. pr meter. 

son och den elektriska installa- AB EJNAR EKBERG & c·o J m. m. Byggnadsarbetet har ut
förts av byggmäst. J. Albert Nils-

f 7 ' " tionen av Bröderna Lindahl. Mö- • 
~ belhandl. Sven Bergman har Tel. .718 SKURUP, l 

-

___ s_k_ä_n_k_t korkmattor ~ill i",olven, qch 1,~------------~• ___ l __ j, 
y q 
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7 augusti 1949 

Murray med 
Marianne, född Ekeroth. 
(Foto: Lidberg, Skurup) 

Reklamtecknare Sture Dell
gren med maka Brita, f. Sjölin, 
Malmö. (Udbergs foto, Skurup) 

Fil. kand. Hemming Blohme, ;. 
med maka Majk:en, född Ols-
son. (Foto: lidberg, Skurup)' 

= !if/t- If Å--.v. 

Hr Frank Skeglinge, Skarhult, 
med maka Rut, f. An·dersson, 
Börringe . 

. (Foto: lidberg, Skurup) 

Major Gustaf Murray med 
m1,ka Marianne, född Eke· 

roth. 

-~ 

l 
l 

l l 

Foto : Lidberg, Skurup. Foto : Lidberg, Skurup. _ 



Det kraftiga loket oeh åtta vagnar spårade ur, 

Traktor slogs sönder, 
godståg spårade ur 

-Chauffören hamnade medvetslös på åker-

36 

Godståget från Ystad, som pas
serar Slmrup vid 14,40-tiden, på
körde i går vid en privat järn
vägsövergång utanför Kallsjö 

bil till Lunds la.sarett, där han kvar_ '-------~--

går,d ungefär mitt emellan Sku
rups och Näsbyholms stationer 
en tmktor, förd av 45-årige ål•e
riäg·aren Börje Persson, Skurup. 
Vid sammanstötningen slungades 
föraren ut ·på en åker och själva 
traktorn slogs i tre delar. 

Motorn och en gummiring kilade 
sig fast under loket, vilket hade till 
följd, att detta efter ungefär 75 me_ 
ters färd från olycksplatsen urspå
rade jämte åtta godsvagnar. Börje 
Persson anträffades :nedvetslös ute 
på åkern, men han kryade så små
ningom på sig. Den tillkallade pro
vinsialläkaren från Skurup kunde 
vid undersökning konstatera, att 
han troligen ej ådra-git sig livsfar
liga skador. Däremot hade han sår 
på armar och ben och ådragit sig 
revbensbrott samt en lindrig hjärn
skakning. Han transporterades i 

ligger för observation. Själva 
järnvägsli-njen bl-ev på en sträcka 
av över 100 meter illa åtgången, i 
det den förut omtalade motorn slet 
upp sliper och grävde en djup fåra 
mellan rälsspåren. Hjälptåg och 
personal utsändes från Ystad, var
ifrån även bussar anlände till Sku
rup, som sedan transporterade re
sande med middagståget vidare till 
Malmö. Under eftermiddagens lopp 
förekom även busstrafik mellan 
Näsbyholm och- Skurup för utväx
ling av gods och passagerar-e. En
ligt vad som :neddelas från järn
vägens sida torde linjen bli klar 
för lördagens trafik. 

Olyckan måste delvis tillskrivas 
bristande sikt vid övergången, i det 
en tät pilhäck s-kymmer utsikten 
från öster. Avenledes torde bull
ret från den stora traktorn ha 
hindrat föraren att höra det annal
kande tåget. Lokföraren har för
klarat, att han fick den uppfattnin
gen, att traktorn höll stilla, samt 
att han avgivit varningssignal. 

Traktom fick sig en ordentlig 
smäll. 

======::::!::=====~====-'! 
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Lok .rammade tr·akto~ vid Skurup 
Åtta .vagnar urspårade, föraren undkom 

E na hälften av trak t orn, som eft er k ollisionen mest av allt li knade 
en skrothög. 



Motordelar frdn tmktorn kom loket att spåra ur. 

l 

l 
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Ande'rs Ståhle, 
kårchef för Skurups scoutkår. 

l 

Erlanders. skurupsvisit 
l' 
j l 

l l 
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Blåsten slog omkull verkstadsskorsten 

Förödelsens styggelse i.nne i verktaden, sedan skorstenen stör
tat in genom taket 

Pä mändagen drog en svär storm över Skurupstrakten. Häf
tiga kastbyar inträffade, och man fruktade, att tegelpannor skul
le blåsa ned frän taken eller annan skadegörelse uppkomma. Vid 
tretiden pä eft'ermiddagen observerade ett par personer boende 
vid Svaneholmsvägen, att skorstenen till fabrikör Hilding Hans
sons mek. verkstad började vackla och ögonblicket därefter knäc
tes och fölL 

De rusade in pä verkstadsgärden mirakel, att ej olyckan fick större 
och säg att skorstenen slagit täl i omfattning. Tegelstenar hade kas
verkstadsbyggnadens tak. En stör- tats runtomkring, en axelledning 
re del av den splittrade skorstenen hängde och dinglade i en dragrem 
låg kvar pä taket .. En annan del i taket, järnbalkar och trästycken 
hade störtat in genom taket och ri- hade splittrats och flugit omkring. 
vit ned axelledningar, samt splitt- Vid den fruktansvärda skrällen 
rats mot golvet. Femton man voro stannade verkstadsklockan och tid
sysselsatta i byggnaden, dä kata- punkten för olyckan kunde 
strofen inträffade. Hela lokalen exakt fastställas till kL 15,10. Fär 
fylldes av damm, sä att ingen fabri]{Ör Hansson blir det ett svårt 
kunde se den andre. Alla rusade avbrott i arbetet. Man hade fullt 
dock ut. Väl ute i det fria, fann upp att göra med tillverkning· av 
man att en arbetare vid namn Six- delar till betlo~are och annat. Fa-

l 
ten saknades. Denna hade emeller- b rik ör Hansson trodde att han ge
tid tagit sig ut en annan väg än de nom uppsättande av plåtskorsten 
andra och var ej skadad. Värre var provisoriskt kunna avhjälpa skadan. 
det däremot med 22-ärige arbetaren Givetvis blev det även en del ska
Ture Lidberg frän Havberg i Sku- dor pä maskinpar~en men i vilken 
rup. Han hade jämte en kamrat omfattning detta skett har ej än
stått intill en svarv men vänt sig nu undersökts. Den kvarliggande 
frän denna för att avslipa ett stä!- delen av skorstenen uppe pä taket 
stycke vid en smärgelskiva. Den Iii- innebar nämligen ett stort riskmo
la förflyttningen han därvid utfört ment. Förrän denna blivit aviägs
kom med säkerhet att rädda honom nad, kan närmare undersökning ej 
från en omedelbar död. Skorstens- s!{e. skorstenen var uppförd 1936 
stycket vägde hundratals kg. slog och renoverad under förra äret. 
nämligen i golvet mellan den svarv, 1.-----.---.-r----,-- ----.. 

En elva meter hög skorsten i Hilding Hanssons mekaniska ve1·kstad 
i Skurup bräcktes och ställde till en hel del förödelse i verkstaden. 

1 

En interiörbi ld a v verkstaden i Sku rup efter skorstenens ras. l 
l 

~G'~1q 
som stod intill Lidberg o. en annan, 
där hans kamrat var sysselsatt. Av
ständet mellan svarvarna var 
knappt en m. Lidberg förmådde 
själv krypa på golvet fram till por
ten, men där tog hans krafter slut. 
Kamraterna fann honom avsvim
mad. Han vaknade till sans emel
lanåt. I bil med bär fördes han 
skyndsamt till lasarettet i Ystad. 
Några blödningar eller andra yttre 
skador kunde ej omedelbart pävi-b ·sas. Det måste betecknas som e'tt 

l 

~=======~====~=-~ 
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Stor dag för Skurups scouter ... 

Skurups scouter firade 25-årsjubilcum i lördags och exh·a fest·ligt 
blev jubileet tack vare närvaron av scoutchefen Lennart Berna
dotte, som ses på bilden härovan - flankerad av två vargungar 
i stugan vid Svaneholm. Se vidat·e sid. 7. 

' • 7. o fJ./ 6åtu / V"P'' .:?U ·· :!l!) 
~ . 

SKURUPS SCOUTKARS 25-ARSJ UBILEUM 
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Sveriges scoutsc1ief Lennart Bernadotte, som högtidstalade vid jubil~
et,. ses här flankerad av De-chefen Sch1·öder till vänster och Anders 

s""''JI{;j''~'' .. &Jo _ ~q, 
/l 
.t/ 

~----

Scoutchefen Lennart Bernadotte utdelar märken 
vargunga1· i Skurups scoutkår. 

Lennart Bernadotte på 
25-årsiubileum 1 Skurup 

J/ )t) -tff 

------"'----:JJ 
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-f/tJ. 
Lennatt Berna ·otte f.og 
publiken med storm 

Högtidstalade vid Skurups scoutkArs 
25-årsjubileum 

Fullsatt till siE.ta plats var 
hotellets stora sal, när Sveriges 
scoutchef skulle . jubileumstala 
vid Skurups scoutkärs 25-ärs
jubileum. Namnet Lennart Ber
nadotte hade givetvis skap'll.t 
ett extra stort intresse. Utom 
scouter och ungdom märktes 

bland de närvarande ett .stort 
antal ungdomens fostrare, lära
re, lärarinnor m. fl., inbjudna 
kommunala honoratiores o: s. v. 
Lennart Bernadotte motsvarade 
helt förväntningarna, och hans 
chosefria personlighet och go
da, naturliga talekonst tog pu
bliken med storm. 

Högtidligheten inleddes med fan
parad, och kärchefen Anders Stähle 
hälsade välkommen. Han erinrade 
om kårens grundare, folkskollärare 

J
Ragnar Segerström, och de ledarE> 
som efterträtt honom samt tacka
de dem för det uppoffrande arbete 
de nedlagt till pojkarnas och kåren~ 
gagn. En särskild välkomsthälsning 
riktades till scoutchef och .distrikts
chef, vilka hedrat jubileet med sin 
närvaro. 

Sedan blev det Lennart Bernadot
tes tur, och han vann ögonblic~li
gen sitt auditorium, Han talade 
friskt och medryckande och riktade 
månget manande ord till scouterna 
och deras ledare. - Talaren fram
höll inledningsvis ungdomens stora 
behov av stöd och hjälp för att inte 
misslyckas i de kritiska ungdoms
å~en eller rent av gå under. Vi 
scouter, sade hr Bernadotte, vill 
försöka att ge de unga ansvarskäns
la, gott kamratskap och kärlek till 
nästan, scouting är något så spe
ciellt och samtidigt något så enkelt. 
Vi som arbeta för scouting bli så 
helt gripna av detta. Vi fordra ej 
det omöjliga utan vill göra vanliga 
hederliga, bussiga medmänniskor av 
.våra gossar. Vildmarkslivet är här 
ett medel att komma undan den 
onaturliga, förstörande hetsen och 

jäktet. Ute i naturen, i kamrat
kretsen, vid lägerelden, kommer det 
ursprungliga, sunda och positiva 
hos individen fram. 

- scoutkravet på en god gärning 
varje dag syftar till att få fram 
vänlighet, hjälpsamhet och förstå
else samt önskan att göra vår värld 
annorlunda. scoutdräkten är ett 
synligt bevis på deltagande i arbe
tet för ett gemensamt mäl och på 
sammanhällningen i denna strävan. 
En scoutkär är en levande själ, nå
got formbart, som blir vad ledare 
och pojkar gör den till. 
i- Skurups scoutkår, sade talaren 

till slut, har nu arbetat så länge, 
att 5 ä. 6 generationer s c ou ter pe.s
serat igenom kärens värd. Här är 
nu tillfälle att tacka !'or detta goda 
arbete, men samtidigt måste man 
rikta en uppmaning till alla att inte 
låta jubileet bli en toppunkt utan 
mobilisera nya krafter och ta i än
nu mera. Vi får inte tappa taget om 
ungdomen. Vår ungdom skall ju bil
da de goda familjer, som är kärnan 
och enheten i samhället. · Goda och 
sunda familjer bilda ett sunt sam
hälle. 

Efter scoutchefens tal samlades 
]{åren till det på scenen :j.rrangera
de lägerbålet och sjöng samt fram
förde några små sketcher, regisse
rade av Erik Wadgärd. Som avslut
ning sjöngs »Skogen står mörk och 
tyst» på luciamelodien. Allt upp
skattades hörbart. 

Danska scouter frän Vesterbro i 
Köpenhamn framträdde med sina 
lyckönskningar till jubileet, över
Jämnade en minnesgäva samt bi
drog därpå till. underhällningen med 
sånger och sketcher, som gjorde 
stor lycka. Ledaren hade god kon
takt med åhörarna och fick bl. a. 
hela skurup.spubliken med i sitt 
australiska lägerrop! 

Lennart Bernadotte utdelade så 
priserna till skurupskärens jubi
leumstävlingar samt två ledartec
ken och yttrade · därvid några kärn
fulla ord. 

Med scoutsängen slöts till ~' ~ t den 
lyckade högtidlighet~n. 
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Rydsgård-Skivarps hemvärnskompa!J.i vid årets fälttävlan. Framför 
fronten fr. v instruktör Samuelsson., Ystad, lottachefen fru Sigrid 
Barchan, Rydsgård, hemvärnschefen Janne Olsson, Beden, och plu-

tonchefen Hans Andersson, Rydsgård. 

@-y( 
• 

--.· -....... . . . ... .. . ' l tf . 

Skurup;:~ 
' FLICKOR, lt 

fylla 16 är, som önska anmäla sig 
till Luciakand., torde inlämna foto 
med adress jämte 2 kr. i slutet ku
vert senast 28/ 11 i Lidbergs Bokh., 
ä Skånska Dagbl. eller Arbetets 
exp., Skurup. 

Luciakommitten. 

Vem blir årets Lucia 7 
Luciafest anordnas även i år i 

Skurup som framgår av dagens 
annons.' De flickor i Skurup med 
omnejd, som önska deltaga i täv
lingen, uppmanas att insända sin 
anmälan med fotografi och en an
mälningsavgift av 2 kr. före den 26 
nov. Luciakommitten kommer se
dan att utse 5 lämpliga Luciakan
didater, och av dessa väljer all
mänheten. själv Lucia. Till kom
mitttens förfogande har ställts ett 
stilfullt armbandsur av F :a J oh. 
L. Persson. Löfvanders ur och guld
smedsaffär har skänkt 4 vackra 
tärnsmycken med halskedjor. 

önskvärt vore att allmänheten vi
sar· sitt intresse för saken. Behåll
ningen kommer oavkortad att gå 
tji! Skurups m . fl. socknars barn
lwloni och till åldringar och sjuka 
1 Skurup. 

l 
l 
l 
i 
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Här är fyrstadsbrottningen i Skurup. Det är Arvid 
Blixt, YSK, som har råkat. i underläge i sin l)latch mot Sven Malm
bom, Svedala. YSK-aren vann emellertid så småningom med 3-0. 

Lätta killar blev lättare 
och gav Y stads SK segern 

\ 

Det kan låta paradoxalt att de lättaste väger tyngst, men det 
blev faktiskt så för Ystads Sportklubb i fyrstadsmatchen i Sku· 
rup. Där avgjorde nämligen i första hand f!ug. och bantamvik· 

tarna matcherna till Ystads favör genom att i samtliga tre upp· 
görelser skaffa ystadslaget en ledning med 2-0. Vad det betyder 
för matchernas fortsatta utveckling förstår var och en som vet 
vad nervpress betyder i tävlingssammanhang. 

Skurup placerade sig som trea i 
gruppen och hemmaklubben lycka· 
des framförallt genomföra tävling
arna ypperligt inför en sakkunnig 
och trevlig publik, som 't. o. m. fick 
en eloge av Gotthard Fritz, Ängel
holmsledare och fungerade mattdo
mare. 

Ystadslaget fick genomföra täv
lingen utan representant i fjäder
vikt och samma malör fast i en 
annan klass råkade också Skurup 
ut för. Där var det bantamviktare 
som saknades. Det är så mycket 
bättre av de båda klubbarna att 
klara hem första respektive tredje 
·platserna med ofullständiga lag. 
Bästa prestationen svar~de kanske 
YSK:s Gösta Hultgren för - han 
var inte på mattan mer än litet ö
ver sex minuter för att vinna sina 
tre matcher. Arvid Blixt trivdes 
tydligen bättre i hantam än i fjä
der och även han tog tre segrar. 

I den tunga ändan gjorde Assar 
Jönsson bäst ifrån sig med två 
segrar och ett nederlag och Yngve 

' Jönsson i weltervikt tog också hem 
två vinster, En livlig och bra 

. match blev det för övrigt mellan 
Jönsson och Trenk, Skurup, och 
bra blev också uppgörelsen Hult
gren-Wallgren i samma match. 

RESULTATEN 
l) Ystad SK; 2) Ängelholms BK; 

3) Skurup SK; 4) Svedala BK. 

Ystad-Svedala 5--3. 

Flugvikt: G. Hultgren-V. Pers. 
son överstörtning 22 sek. 

Bantamvikt: A. Blixt-Malmborg 
3-0. . 

Fjädervikt: J. Svensson S.-K. G. 
Olsson överstörtDing 5,15. 

Lättvikt: W. o. för T. Olsson, Sve. 
dala. 

Weltervikt: Y. Jönsson, Y.-G. 
Svensson brösttag 45 sek. 

Mellanvikt: Ebbe Boklund-Bet· 
schart 3-0. 

Lätt tungvikt: A. Jönsson, Y.
S. Olsson 3-0. 

Tungvikt: W. o. till Erik Persson, 
Ystad. 

Ängelholm-Skump 5-3. 

Flugvikt: S. Vallgren S.-A. Jo. 
hanssan bakåtkast 7,30. 

Bantamvikt: W. o. till Ängelholm. 
Fjädervikt: Kjell Andersson-Kj. 

Pälsson sug 10,45. 
Lättvikt: E. Olsson, Ä.-E. Jo. 

hanssan nedpressad brygga 2 min. 
Weltervikt: B. Karlsson, Ä.-R. 

Trenk. 2-1. 
Mellanvikt: Allan Nilsson Ä-S. 

Mårtensson överstörtning 1,05. 
Lätt tungvikt: Å. Lundgren Ä.

Y. Persson nedpressad brygga 2,45. 
Tungvikt: F. Mårtensson, Sku· 

rup-Dahlberg backhammer 1,15. 

--- ---- ---=:;;;:: =-
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Ystad-Ängelholm 4-3. 
Flugvikt: Gösta Hultgren-A. Jo• 

hanssan Ä. nacksving 1,55. 
Bantamvikt: Blixt-Ekblad nack

sving I min. 
Fjädervikt: Kj. PåL:ison, Ä.-K. 

G. Olsson smidj-ebälte 5,30. 
Lättvikt: W. o. till E. Olsson, Ä . 
Weltervik~: Jönsson, Y.-:S. 

Karlsson nedpressad brygga 1,15. 
Mellanvikt: Betschart-Allan Nils

son diskades, 
Lätt tungvikt: Å. Landgren, Ä

A. Jönsson nacksving 7,15. 
Tungvikt: E. Persson, Y.-Daht. 

berg Ä. nacksving 2,15. 

Skurup--Svedala 4---4. 
Flugvikt: S. Vallgren, S.-V'. 

Persson nacksving 2,25. 
Bantamvikt: S. Malmborn, Sve· 

dala w. o. 
Fjädervikt: Kjell Andersson S.

J. Svensson nacksving 8,20. 
Lättvikt: Tor Olsson Svedala

s. Johansson, nedpressad brygga 
1,35. 

Weltervikt: G. Svensson, Sveda· 
la-Tr~mk 3-0. 

l Mellanvikt: Ebbe Boklund, Sve· 
dala-S. Mårtensson nedpressad 
brygga 55 sek. 

Lätt tungvikt: Y. Persson, Sku· 
rup-S. Olsson nedpressad brygga 
4,10. 

Tungvikt: Folke Mårtensson fick 
w. o. 

Svedala-Ängelholm 3-5; 

Ystad-Skurup 4---4. 
Flugvikt: Hultgren. Ystad-S. 

W allgren nacksving 4 min. 
Bantamvikt: Blixt w. o. 
Fjädervikt: Kjell Andersson, Sku• 

rup-K. G. Olsson nacksving 3,48. 
Lättvikt: S. Johansson fick w. o. 
Weltervikt: Trenk, Skurup-Jöns· 

son, nedpressad brygga, 4,30. 
Mellanvikt: Betschart, Ystad-S. 

,Mårtensson 3,20. · 
Läit tungvikt: A. Jönsson, Ystad 

-Y. Persson backhammer, 10,04. 
Tungvikt: F. Mårtensson-Pers• 

son backhammer, 9,25. 

Ii 



Lucia= 
kandidaterna 

utkorade 
~ 

Skurups Lucia 1949 skall nu ut
koras, och i dagens tidning pre
senteras de fem luciakandiadterna, 
som en särskild jt;ry utsett efter 
åtskillig granskning och huvudbry . 
Allmänheten får nu studera kandi
daterna och avge sitt omdöme. 
Röstsedeln kan klippas ut och läm
nas eller insändas till Lidbergs 
bokhandel eller Skånska Dagbla
dets och Arbetets kontor i Skurup. 
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önskas fler röstsedlar, kan dylika . 
hämtas på ovannämnda ställen. I till att sprida julglädje bland sjuka 
samband med_ söndagen~ Julskylt- och åldringar i Skurups församling 
ning kommer 1 flera affarer ~oton samt till Skt.:·rups m. fl. socknars 
av luciakandidaterna att utst~llas. barnkoloniförening och dess be
Då kommer också ytterllgare hjärtansvärda verksamhet! Sista 
röstsedlar att utdelas och uppsam- inlämningsdagen för röstsedel är 
las. Var och en som avger! sin röst den g december. 
s~all sam~~digt insända eller betala Detaljerat program om festlighe
mmst 25 ore. . · f" " · tt 

stöd med din röst denna insam- terna på Luciadagen m ores 1 e 
ling, vars behållning oavkortat går kommande nummer av tidningen . 

. ;7j 
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En bi ld av spetälskesmygen, -som nyligen påt1:ättats. 
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Skurups Lucia omgiven ~v . sina tärnor. · 

Luciafirandet i Skurup 
stäml!ingsfull högtid 

r .. Brännvinets 
prishistoria 

1 
!1 
Il 

l 

En liter ~enat brännvin kos
tar nu 12 : 65, kommer att lwsta 
cirlm 15 kronor och har tidi
gare kostat: 

1877 0: 70 
1900 0:90 
1921 4:60 
1929 2:65 

" 1939 jan. 4: 55 
.' 1939 JlOV. 7:95 
- 1942 9: 65 

1943 n: 15 
1948 12:65 
1950 drygt ' l5:00 

-Il f 
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Sl{urups Lucia med tärnor 

Luciadagen firades . under sedvanliga jestlighete1· i Skurups köping, 
och här ses Lucia med sina tärnor innan hon drog ut på sin triumfärd. 

4 f v jl 

• 
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Restaureringen av Skurups i kyrka 
intressanta saker i. dagen 

Vit och vacker och vida synlig ligger S~urups kyrka, fylld av minnen från gångna tider . 
. . 

Skurups kyrka är församlingens äldsta byggnad. Den är äldre än Svaneholins slott, äldre 
än grundmurarna till det på. 1600-talet nedrivna Stjerneholm och äldre än någon annan Wind gärds
grund i orten. I sin skönhet är den församlingen..<~ klenod och smycke, där den ligger ' hög-t belä
gen och vida synlig över slätten. Men den är också ett minnesmärke över tra-lrtens historia. Mu
rarna talar sitt tysta språk om flydda tider och gångna släktled. Inom dess helgade rum har be
varats för det k;o;stna sinnet dyrbara ting från gamla tider, och här har seklers oro och skakanoo 
yttre omvälvningar ej förmått störa friden. Än i dag talar kyrkan till var och en som fÖrstår att 
lyssna, än hda.g vittnar den om den djupaste kraften i värt andliga liv och alltjämt är den ett syn-

. . . ~ . . . l 
ligt uttryck för människoandens eviga längtan och hopp. 

"Kyrkan mitt i byn" är ett l dar längs bygatan försvann vid sen tenderar . att växa ut alltmer 
gammalt talesätt, som ej helt kan enskiftets . genomförande, • vilket och stå"ci.Spiäneårbeten pågå"r för 
tillämpas pä Skurup. Visserligen ju i Skurup skedde redan är 1785. områden 1intill kyrkan. Ännu Hg
har i kyrkans närhet samlats en Samhället Skurups köping, byg- g~r den dock helt fri från på
del hus, vilka än i dag kallas dens och kanske häradets medel-
Skurups by, men den egentliga punkt, har i stället vuxit fram iri- trängande . byggnader, ' och man 

l 
ursprungliga byn med mänga gär- till järnvägsstationen. Bebyggel- fär viil hoppas· att rymd och sikt l 

l : ------------------------' -- --



T re lieborgs Gummifabriks stora nybyggnad 

Luciafirandet 

Hela Skurup var på benen när lu
ciatåget på tisdagskvällen drog ge
nom köpingens gator. Med fackel
bärare och sagostundernas blåsor
kester i teten gjorde Lucia, fröken 
Ulla Jönsson, sitt triumftåg genom 
samhället och mottog folkskaror
has hyllning. 

Tåget slutade på folkskolans 
gård, och därefter fortsattes fest
ligheten i aulan·, som var mer än 
fullsatt. Fröken Inga Britt sten
beck föredrog en prolog och där
efter :nträdde Lucia med tärnor och 
sjöng Luciasången samt ~Nu tän
das tusen juleljus». Därpå hälsade 
skrädda. ~:nästare A. stenbeck väl
kommen å Luciakommittens väg
nar. Föregående års Lucia fröken 
Ulla Nilsson, Hylteberga, överläm
nade till sin efterträdare ett arm
bandsur, som skänltts av urmakare 
Johan L. Persson, och tärnorna er
höll halssmycken frän urmakare A. 
Löfvander. Därpå följe kaffepaus 
och musik samt dragning på spett
kakan. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin tala
de därefte;: över ämnet »Tre små 
ord om tre stora ting>> . Kyrkoher
den erin1ade härvid om plikterna 
mot barnen och de gamla samt om 
vördnaden mot de· högre tingen, 
som bl. a. Lucia symbolU!-erade. Ef
ter bön sjöngs till sist unisont psal
men ,. '3~reden väg för Hen·an». 
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S~URUP 

Högtidlig't 
kring 

i Skurup 
Macleanstafy11 

Svaneholms andelsförening och Vemmenhögs fornminnes
förening hade på fredagen mött upp på Svaneholms slott. Som 
bekant har inköpts ~tt förslag i gips till staty över den store 
jordbruksreformatorn Rutger Maclean. Modellen är utförd av 
konstnären Axel Ebbe omltring år 1989. Inköpet skedde i höstas 
genom överenskommelse med den avlidne konstnärens maka. 

Lillemor Ebbe. 

'-----



SKURUP 
Luciafirandet i Skurup 

Skurups lucia, fröken Ulla Jönsson. 

har försiggått under traditionella 
former. På Nya folks·kolan kom 
Lucia och en hel rad tärnor på 
besök i alla lärosalar redan un
der första lektionstimmen. Man 
sjöng här de gamla sångerna om 
Lucia. På kvällen· samlades myc
ket folk vid folkskolan trots häl
lande regn. Skurups Lucia, frö
ken Ulla Jönsson, tronade på en 
granrisklädd flakvagn med strål
kastarljus. Tärnorna kom i en 
annan vagn strax efter. scouter 
med facklor i händerna ställde 
upp vid sidorna, och i täten gick 
sagostundernas gossorkester. Så 
satte tåget igång och gick genom 
köpingens huvudgator. Lucian 
vinkade glatt till alla de om
kringstående och var söt att se 
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Nya tandkliniken i vardande. 

Il randpolikliniken betecknar· ett 
1ytt steg i Skurups utveckling 

Döpt till "Glimrning ehus" a:v fmkhunwrn. 

Vägförvaltningens stora schweiziska snöslunga forcerar här drivor 
(' Bedingetrakten. 

--~===============-~==============--------=~~=-~ 
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Släkt med anor från 1486 samlad 
. . \ 

·till . möte .. På sommarl~gert Svaneholm 

83 ättlin go r till Hons Persson och Korna And ersdotter. 

Om Hans Persson och Karna Andersdotter från Hilleröd vid Näsbyholm kunnat vara när
varande Jlå Svaneholm i söndags, hade de säkert lett lite, förvånat och stolt på samma gång, över 
den mansta.rka skara, som invaderade det gamla Sl{åneslottet den vackra julldagen. Alla åttio
tre människorna på Svaneholm är nämligen deras avkomlingar i andra och tredje led. 

l l 
l 

SLAKTMöTE I SLIMMINGE. att upprätta en släktbok och vill 
Ättlingar från Skogängen i Slim- gärna korrigera vissa uppgifter. minge har varit samlade till Därefter samlades man till ge
släktmöte på Svaneholm, där mensam mältid, varefter kyrko
handl. Harald Månsson, Malmö, herde Wallin i Skurup talade om . hälsade välkommen. Därefter fö- hembygden. Vidare beslöts att 
retogs upprop av läroverksad- nästa släktmöte skulle hällas om junkt Nils Nestrup, vilket visade tre år. En kommitt~ tillsattes 
att över åttiotalet hade infunnit med lantbrukare Hugo Mänsson, sig. Adjunkt Nestrup håller på 1 Saritslöv, som sammankallande. 

--ron igenkändes av. Svedalapo- ~~--------------, 
on -- ••• honno l fö<hö<, 'om l ,;;r,,. ...... 

l 

!.j t' 
Il' l 

6) 



l 

' l 

- r 

'Flygsinn.ad' spettkaka. 
·från Skurup till. US4~;· 

j 

D en glade bagarn i San R emo ? N ej, det är bagare 
Ingv a1· S·vensson i Sandåkra, Skt~1·up, med , spt~ttka

kor klara för USA-resa m ed SAS-ABA. 

Allting flyter! Ja, så sa en gång den ärevördi.ge &rak
Ii~. Hade han levat i vår mo derna tid, så hade han kanske 
sagt: allting flyger -:- utom giraffer. Det moderna transport
flyget plockar praktiskt taget a llijng ombord från spettkakor 
från Skurup, froer till Gullåke r l Hammenhög, granp.a konst
verk från Ystad Keramik, skoläster från Järresta.d, läder trin 
Simrishamn och lump från Pers öner, till alla mer eller mindre 
tänkbara ting. 
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Den här kraftiga snöslungan klarade tvåmetersdrivorna 
i skurupstrakten. Den är placerad i Beddinge. Ytter
ligare en snöslun a rensade upp vägarna längs kusten. 
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