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Vem~enhögskommunernas planering 
J 

diskuteras med statsrådet ·Mossberg 
Meningarna delade om splittrat . Vem-menhögspastorat 

På onsdagen hade turen 
kommit till Vemmenhögsbyg
den att dryfta storkommun
problemen med inrikesminis-

. tern. Sammanträdet hölls på 
Skurups hotell o. statsrådet 
Mossberg åtföljdes av lands
hövding Thomson, kanslirå
det Tottie från kammarkolle
gium, landssekreterare S. 
Wetterlundh, länsarkitekt E. 
Borg och länsnotarierna G. 
Hanning och B. Svanström 
m. fl. En stor mängd kom
munala förtroendemän från 
de berörda kommunerna ha
de kommit tillstädes. 

statsrådet hälsade välkommen 
och inledde diskus·sionen om -Bör
ringe- och Vemmenhögskomn;m
nernas placering. Olika förslag 
hade framkommit från länssty
relsen och kammarkollegium. 

(Forts. å sid. tro) I m i tten fr. _ vänster 'landshövding Thornaon och atatarcldet M08sberf1.• 

Utställningsbordet bjöd en aptitli g anblick . 

Yrkesskolans h·ushållskurser 
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l ~kAnska Dagbladet 

1 Vemmenhögs storkommunproblem 

l. 

ven t i lera de v.id S k u r u ps~öf~ 
ProbJemen kring storkommunerna· dryftades för Vemmenhögsbygdens del på onsdagen vid 

möte på Skurups hotell. statsrådet Massberg ' åtföljdes av landshövding Thomson, kans?.rädet 
Tottie, från kammarkollegium, landssekreterare S. Wetterlundh, länsarkitekt, E. Borg och läns
notarierna G. Henning och B. Swanström m. fl. En mängd kommunala förtroendemän från be
rörda komm~ner hade infunnit sig. 

statsrådet hälsade välkommen 
occh inledde diskussionen om 
Börringe- och Vemmenhögskom
mune:mas placering. Olika för
slag hade framkommit från läns
styrels'en och kammarkollegium. 

Kyrkoherde Å k e .H e d e l i n, 
ö. Vemmenhög, talade för att 
pastoratet ö. Vemmenhög-V. 
Vemmenhög-Svenstorp och •rulls
torp skulle bibehållas odelat och 
bilda en storkommun. Tal. lade 
historiska synpunkter på sin 
framställning och anförde bL a. 
kyrkliga skäl till en sådan an
ordning. Slwltrågan ansåg kyrko
herden bli svårare att lösa, orn 
pastoratet delades på tre håll 
som ifrågasatts. I östra ' Vem
menhög är meningarna delade 
om lämpligheten av att höra till 
Skivarp. Tullstorp vill nog helst 
höra till pastoratet men i annat 
fall överföras till Kellstorpskom
munen. Beträffande V. Vemmen
hög och Svenstorp ville övervä
gande delen av befolkningen ej 
höra till Börringe. 

statsrådet Mos~berg upplyste, 
att en ny skrivelse från ö. Vem
menhög inlämnats, vari man för
klarar sig nöjd med kammarkol
legiums förslag' om anslutning 
till Skivarp. Denna skrivelse var 
undertecknad av tolv ledamöter 
i socknens kommunalfullmäktige, 
alltså en majoritet motsvarande 
12 röster av 15. Tydligen hade 
opinionen svängt om kraftigt . till 
förmån för anslutning till stor
kommunen Skivarp. Sannolikt 
var detta ett utslag av visshe
ten om att de bästa kommunika
tionerna fanns till denna ort. Bi
dragande var givetvis även ge
menskapen i fråga om tandpoli
klinik, brandväsende o. s. v. 
Många vemmenhögsbor har även 
sin post från Skivarpshållet. 

Kommunalordf. N i l s J o
h a n s s o n, ö. Vemmenhög, 
.vitsordade att meningen i ö., 

. Vemmenhög vore delade. En del 
· önskade komma samman med 

Skivarp, och andra ville höra till 
pastoratet, vilket senare ju blev 
en ren jordbruksbygd. 

Kommunalordf. N i l s A n
d e r s s o n, Bedinge, fram
höll som Tullstorps mening, att 
det vore naturligt höra till Kells
torpskommunen, då tandklinik, 
fattigvård m. m. redan vore ge
mensamma. 

Fr. v. kommunalft;llmäkiiges ordf. i Skurup fil.· kand. C. <;;. Egard, 
kyrkoherde A. Hedelin, Vemmer.hög, folkskolL E. Osterdahl, On
narp, veterinär W. Pålsson, Skurup, landshövding Thomson, stats
rådet Mossberg, kyrkovaktmäst. Fritz Olofsson, HassleBösarp och 

rektor H. Holmgren, Skurup. 

de hade skolangelägenheter ge
mensamt. Det vore onaturligt att 
tilll1öra Gärd.slöv. 

Pnstoratet borde' bilda 

s o n, önnarp, trodde att Bör
ringe-Gärdslöv-önnarp bleve 
för svag kommun för sociala an
ordningar och förordade att även 
V. Vemmenhög och Svenstorp 

storlmmntun borde införlivas~ 
Komm.-ordf. Martin Andersson, Till slut diskuterades namnet 

Svenstor,p framförde önskemålet på storkommunen Börringe
att pastoratet förenade,s till stor- Gä;:dslöv-önnarp och man ena
kommun. Om detta ej kan gå vii- des om namnet Näsbyholm. Om 
le Svenstorp hellre norrut till detta namn vore upptaget på nå
Skm·up dit kommunikationerna gan annan kommun i landet, an
går än till Börr~nge, som är av- sågs Lemmeströ vara lämpligt. 
lägset. Sldvarp är även för långt Hassle-Bösarps begäran a~t få 
borta. införlivas med Skurup i stället 

Kyrkoherde Hedelin påpekade, för Rydsgård remitterades till 
att där är en befolkningsgräns Skurups l{öpings kommun:o>Jfull
mellan slättbygden och den s. IL mäktige för yttrande. 
risbygden och även skolfrågan Godsägare H a g e m a n, 
vore svår att ordna. Bergsjöholm, Jramförde vissa syn-

Hr H a n s s o n, Börringe, punkter på kommunändring i 
hävdade, att Börringe endast kan Hedeskoga-Bjäresjö. l)å ärrd
vara med i en kommun med ringen endast berörde en del av 
Gärdslöv och önnarp och ej flera kommunen, hänvisades hr Hage
kmemuner österut. Då vore An- man till länsstyrelsen såsom 
deri')öv at föredra, medan järn- lämpligt forum för ev. ändrings
väg finns mellan Börr.inge och förslag. 
Anderslöv, men inga förbindelser statsrådet Massberg tackade 
österut. Allmänna opinionen i slutligen för det intresse, som 
Börringe är mer för samman- visats.' Kyrkoherde Åke Hedelin, 
slagning med Anderslöv än med ö. Vemmenhög, frambar de när
Svenstorp och V. Vemmenhög. varandes tack för att de kommu
Hr Möller, Börringe, var av mot- nala representanterna beretts till
satt åsikt och ansåg, att .majori- fälle att framföra sina synpunk
teten i Börringe heller ville för- ter på sammanslagningsproble
enas med V. Vemmenhög och men. 
Svenstorp än Anderslöv. l På eftermiddagen fortsatte de-

Kommunalordf. S v e nJ ö n s- legationen till Trelleborg. 
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Deltagarna i överläggningen om kommunindelningen. Fr. v. kommu
nalfullmäktiges ordf. i Skurup, fil. kand. C. G. ~gard, kyrkoherde A. 
Hedelin, Vemmenhög, folkskolL E. österdahl, Önnarp, veterinär W. 
Pålsson, Skurup, landshövding Thomsson, statsrådet Mossberg, kyrko
vaktmästare Fl"itz Olofsson, Hassle-Bosarp, rektor H. Holmgren, Skurup 

statsrådsöverläggning i Skurup 
om nya kommunindelningen · 

Statsrådet Eje Mossberg be- · kommun. Meningarna var rätt de
sökte i går Skurup för att över- lade och bl. a: höll kyrkoherde 
lägga med kommunrepresentanter Hedelin på att de fyra församling
i trakten om storkommunindel- ar som utgör pastorat också skulle 
ningen. I sitt sällskap hade stats- utgöra storkommun. Hassle-Bösarps 
rådet bl. a. landshövding Thom- framtida placering var också uppe 
son, statssekr. Tottie, landssekr. till diskussion, men i fråga om den
Wetterlund och länsnotarie Svan- na var det ganska självklart, tyckte 
ström. 1 man att det förenades med Skurups 

Bland de frågor, som var uppe 
till behandling var huruvida Östra 
Vemmenhög skulle tillföras stor
kommunen Skivarp eller tillsam
mans med Västra Vemmenhög, 
Tullstorp och Svenstorp bilda stor-

storkommun. Börringes framtida 
placering föranledde även över-

läggningar. 
Slutligen diskuterade man stor

kommunernas namnfrågor. Sam
mankomsten tog ett par timmar i 
anspråk. 

SKURU ·P· 

Personal från Wickströms maskin- och järnhandel, · Hakers gjuteri 
och Skurups handelsförening samlade på hotellet. 

Samtliga anställda vid Hakers 
Gjuteri, Wickströms maskinaffär, 
Wickströms järnhandel och Sku
rups handelsförening hade · av sina 
respek,tive ~öretag på måndags
kvällen inbjudits till samkväm på 
Skurups hotell. Syftemålet var 
utom · att skapa kontakt mellan 
de olika personalgrupperna och 
deras företag att bilda ·en perso
nalklubb med anslutning från de 
anställda.· Sedan en trio utfört 
några musiknummer hälsade han
delsföreständare Eve Peter väl
kommen och redogjorde för kväl
lens program. Till att leda för
handlingarna valdes hr Assar 
RosdahL 

Distriktsrevisor A. Hallström 
talade därefter om kooperatio
ens utveckling i Sverige. Butiks
föreståndare Vilhelm Möller re
dgjorde för hur en ' personalklubb 

arbetar och nämnde bland dess 
uppgifter bl. a. att ge medlem
marna avkoppling från arbetet 
genom goda förstöelser, att främ
ja korporationsidrott, studier, 

tillmötesgå musikintresse o. s. v. 
-samt vara. en mellanhand mellan 
företagen· och de anställda; Efter 
diskussion beslöts enhälligt bilda 
en personalklubb. I interimsty
n•lsen invaldes Vilhelm Möller, 
sammankallande, Börje Hellstrand 
Stig 'rjörnby, Nils Bäcklund, 
Assar Rosdahl, Sven Åke Eriks
son, fröken Helga Almkvist och 
fröken Elsa Hansson. 

Efter de egentliga förhand
lingarna serverades kaffe. Vid 
följande samkväm berättade 
lwnstnären Johannes Laurin, 
Lund, historier av Kar de Mum
ma, Daniel Rydsjö m. fl. samt 
läste dikter. Det blev en stund i 
humorns tecken och applåderna 
var hjärtliga. Hr Sven Klang, 
Sjöbo, föredrag humoristiska be
rättelser, sjöng visor til( ackom
panjemang av gitarr och ledde 
allsång 

Till slut tackade handelsföre
ståndare E. Peter alla, som med
verkat vid festen. Ordf. hr Assar 
Rosdahl önskade den nya för
eningen lycka och framgång. 
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Frdn vänster: Brita :_Wighag en, öv erlärare Ernst Jeppsson, fru 
Ahnström och rektor H. Holmgren. I förgrunden: rektor Stig 

Lundgren. 

·God '' 'dd .,, provmz ag · vid 
yrkesskolans hushållskurs 

Yrkesskolans hushällskurser kom- uttalade vid måltiden styrelsens 
mer att avslutas i nästa vecka. Med tack till lärarinna och elever för 
anledning härav hade i onsdags yr- det gedigna arbete som utförts un-

der kurserna och gratulerade dem 
kesslrolans styrelse inbjudits till till deras goda resultat. Skolstyrel-
middag, vilken anrättats och anord- sens ordförande, rektor Holger 
nats av båda kursernas elever un- Holmgren, frambar till sist gäster
der ledning av skolkökslärarinnan, nas tack. 
fru Margareta Ahnström. Vid det Vid ·k~.:rsernas avslutning på · ans
vackert dukade och med blommor dag kommer att anordnas en ut
dekorerade bordet å.ts bl. a. såda, ställning av färdiglagade rätter, 
na läckerheter som· oxsvanssoppa, konserverade matvaror m. m. Ut
gratinerad oxtunga och apelsintär-l ställningen arrangeras på. folksko
ta. Yrkesskolestyrelsens ordförande, Jan, dit alla intresserade hälsa, väl-
distriktsöverlärar!) Ernst Jeppsson, komna. · 

l 

Peltogorna 

l ___ , ----

s K u R u p 
Yrkesskolans· hushållskurs 
serverade god provmiddag' 

Deltagarna i hushållskursen: (fr. v. i övre raden) Brita Wigha
gen, Ulla Persson, Elsa Robertsson, Elsa Ringkvist, Elsa Nilsson, 
Signe Hansson och Gunborg Hansson. Undre raden fr. v.: Mar
git Isaksson, Sonja Isaksson, Elsa Lövgren, skolkökslär:u:innan fru 
Ahnsh·~m, Maj Gunnarsson, Elsa Sjöbeck och Hilda Banter. 

jubileumsfesten. 

l 
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~--.._...---.wZ:.~kånska Dagbladet - Torsdagen den 8 ' aprirl950'~--___:_ 

SLKF-jubi,eet i 

Rydsgård 
Ryd.sgärdsortens SLKF-avd. har 

firat 10-ärsjulbileum, ouh här ses 

deltagarna i den välbesökta jubi

leumsfesten på Rytdsgärds hotell. 

På bilden intill ses ordföranden 

fru Ingegerd Magnusson flanke

rad av sina företrädare fruarna 

Gunnel Möller och Märta Olsson. 

I övre raden fruarna Ebba Olsson 

sekreterare, Emilia Tuvesson kas

sör, Hiima Andersson v;ice ordf. 

och Marta Wamn. 

~ 

ivlig verksamhet i 
hantverksföreningen 

Hantverksföreningen Skurup 
har - sedan det blivit beslutat om 
bestämda tider för de ordinarie 
mänadsmötena, som är 2 :a onsda
gen i varje månad - haft bra och 
välordnade möten. Inom Hantverks
föreningen har bildats en studiecir
kel med ett lO-tal deltagare och 
med mötesteknik som ämne. - Ars
festen med supe och dans blev en 
vällyckad och trevlig tillställning 
med yrkesvisa, ballongdans och !{a
bare som uppskattade programin
slag.- Fotograf Hans-Uno Serne:r't 
svarade för programinslaget vid ett 
mänadsmöte, då han visade en bild
film "Gamla Skurup" · med mänga 
trevliga och historiskt intressanta 
bilder över personer, gator och_be
byggelse i Skurup. De flesta bilder
na var ur f. d. 'fotograf Tufvessons 
arkiv och samlade och samman
ställda av fotograf Sernert. 

Ordinarie månadsmöte hölls på 
onsdagen ä Skurups Hotell under 
ordförandeskap av målarmästare 
Nils Johansson. Bland annat disku
terades en gemensam resa till Kö
penhamn den 23 april 1950 för att 
bese Nordisk Hantverksutställning. 
Denna hålles i Forum, som är Nor
dens störst'a utställningshallar. Sön
dagen den 23 är ägnad åt yrkesupp
visningar. Det blir de mästare och 
gesäller som har placerat sig bäst i 
de nordiska ländernas landstävlin
gar som kommer att drabba sam
man för att hävda sina länders yr
kesskicklighet. Vår provins är rep
resenterad av en konditor från Mal
mö och en frisör från Svedala. Att 
·upptaga anmälningar för resan ut
sägs konditor Hugo Hansson. ba
garmästare Oscar Hansen och må
larmästare Nils Johansson. Till des
sa kan alltså medlemmarna ringa 
och anmäla sig. Pass erfordras gi-l 
vetvis. - För kvällens underhåll
ning svarade bagarmästare Oscar 
Hansen, som på ett revligt och ro
ande sätt berättade och visade bil
der från en resa till det soliga och 
vackra Italien, som han och hans 
fru företagit. 

Till nästa ordinarie månadsmöte, 
som blir den 10 maj, har rektor Stig 
Lundgren lovat att medverka med 
föredrag i ett program om Skåne. 
Vid detta möte, som blir det sista 

l 
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Foto: Lidber g, Skurup, 

Hr I var L arsson med maka 
Daisy, If. Andersson, Slimminge. 

Foto: Lidber g, Skurup. 

l ~ Hr ·Gunnar Hansson med maka 
lertha, f. Hansson, Skurup. 

Hr Allan Nilsson med maka 
Gullan, f . . Jönsson, Skurup. 
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Hr Johan Wemner, Vemmen- . 
hög, med maka Ann ie, f. Lars
son, Skurup. 

(Foto: lidberg, Skurup) 

i Svedala . kyrka vigdes systrarna 
Hansson, till köpman John Hansson, med ingenjör 

Bror Gillborg, Malmö, resp. tjänsteman Kjell Lindeberg, Svedala. 
(Foto: Lidbergs, Skurup 
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_s Skurups hotell renoverat 

LY,ckad modernisering 
av Skurups hotell 

Interiör ~v den nyrenoverade matsalen. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Allan N ·ilsson med maka 
Anna, f. Olsson, Skurup. 

Efter en omfattande r enovering da färger. Vidare har lagts nya 
har Skurups hotell slagit upp por- parkettgolv, och i festvåningen har 
tarna igen. Resultatet har blivit scenen fått ny fond. Bland övriga 
sy-nnerligen . tilltalande, och i såväl nyheter är en · helt ändrad entre 
matsalen, som helt ambyggts och samt en portierloge. Att hotellet 1 
utökats till ca 150 kvm, som i fest- sitt nya skick har alla förutsätt
våningen har miljön blivit mycket ningar att bli populärt råder inga 
trivsam. Inredningen i matsalen l tvivel om. På bilden en interiör 
är helt ny med bekväma möbler, från matsalen. . 
modern armatur och textilier i gla- , 

Herr Lennart Persson med ma
ka Saga, f. Olsson, Skurup. 

(Foto: lidberg, Skurup) 

BRöLLOP: 

Foto: Lidbergs, Skurup. 
'-

Typograf Hans Malim med ma
ka Maj-Britt, f. Jönsson, Skurup. 

1( 



Husvärden, köpman J.l.arl Mår
tensson, betraktar förödelsen i 
den va.ttenskadctde lägenheten 

. Pyromanterror 
i Skurup 

På lördagskvällen vid 
intl·äffade en ny brål1d i apoteks
'hllset i Skm·up - den tredje på 
'tre dagar - och mån kan nu inte 
frigöra sig från misstanken, att 
'en pyroman med siirskild drag. 
'ning till · apotekshuset hi\rjar i 
Skurup. 

Eldsvådan började på vind-en -
Bårotidigt på två olika platser en
ligt va<i man kunnat konstatera -
men sedan hyresgästerna i vånin. 
gen under observerat trängröken 
iPån eldhärden dröjde det inte !fin
ge förrän Skurups brandkår lyc. 
kp.ts släcka branden . 

. ·Trots detta åsamkades ganska be. 
ty.dande skador - framför allt ge. 
n:Om den rikliga vattenbegjutnin
gen, som gjorde att vattnet stod 
fotsdjupt på golvet i de övre lägen. 
h 'eterna. Tidigt i dag på morgonen 
inledde landsfiskalen i Skurup E>n 
förberedande undersökning på 
brandplatsen, och därvid stärktes 
man ytterligare i misstanken, att 
det är fråga om en mordbrand. 
Någon misstänkt har dock ännu ej 
v~rit i förhör. · 
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v-ackra elevarbeten på yrkes

skolans utställning 

~~ If/r lffTl 
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Medaljutdelning i Sliurups liyrlia 

Från vänster Hans' Olsson, Helge- Olsson och Johanna Olsson 

En högtidlig utdelning av Patriotiska sällskapets g1,1ldmedalj, 
mindre storleken, ägde på söndagen rum i Skurups kyrka efter 
högmässan. De medaljerade voro ladugårdsskötaren Hans Ols
son och hans hustru Johanna Olsson samt deras son, rättaren Hel
ge Olsson, vilka samtliga erhöl!o sin utmärkelse för 15 års 
tjänst hos godsägare Johan Persson pä Svaneholms gärd. 

l 
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Stins Larsson låter "täckelset" över det nya stati onsnamnet falla, 
medan initiativtagaren, · köpman N. J. Norling, belåte.t tittar på. 

I går Östratorp 
i dag Stnygehamn 

Fr. o. m. i dag träder SJ :s sommartidtabell i kraft, och 

i anslutning därtill byter östra torp namn. Förändringen har 

länge varit på tal, men man har ansett det lämpligast att 

vänta till tidtabellskiftet, och när tolvslaget förklingat natten :, 

till lördagen blev östratorp alltså Smygehamn! 

Meningarna om namnbytet har med Smygehamn och optimistisk 
varit myckeh delade i samhället inför framtiden. - Vi hoppas att 
-och är det fortfarande för den få hit industrier, säger han, små 
delen. Beslutet fattades på sin tid industrier men i alla fall så royc
med en rösts majoritet, och min- ket att ungdomen stannar. Av 
dre marginal kunde det sålunda bara idyll kan man inte leva! 
knappast ha varit. Men nu har Men någon stor badplats blir 
alla instanser beslutat godkänna Smygehamn inte - · vi vill helt 
namnbytet, och Smygehamn är enkelt inte vara med om att 
nu officiellt fastställ~. , !stadsbor köper upp tomterna här. 

Fabrikör N. J. N o r l i n, man- Turister däremot är mycket väl-
J n en bakom namnbytet, är belåten komna. . 

l 
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jTisd~~en den 13 juni 1950"'>. 

F a milj medaljerad' i Skurup 

l 

11 

l 

Fr. v. kyrkoherde Gunnar Wallin, fru Ruth Persson, ladugårds
skötare Hans Olsson, rättare Helge Olsson, fru Johanna Olsson 

och godsägare Johan Persson. 

En högtidlig utdelning av 
Patriotiska sällskapets guldme
dalj, mindre storleken, ägde på 
söndagen rum i Skurups kyrka 
efter högmässan. De medaljerade 
var ladugårdsskötaren Hans Ols
son och hans hustru Johanna Ols
son samt deras son, rättaren Hel
ge Olsson, vilka samtliga erhöll 
sin utmärkelse för 15 års tjänst 
hos godsägare Johan Persson på .. 

Foto : Lidberg, Skurup. 

Hr E rik A nde1·sson m~d mn ' : ~ 

A mw-L encr., d' . Jönsson, s:,m·u~ . 
l 

Svaneholms gård. Godsägare 
Persson riktade ett varmt tack 
till medaljörerna för deras goda, 
15-åriga arbete på Svaneholm och 
deras lojala samarbete med ar
betskamrater och företagsledning. 

Kyrkoherde Gunnar ·Wallin 
överräckte därefter medaljerna, 
vilka fru Ruth Persson fäste på 
medaljörernas bröst. sedan kyrko
herden därefter med några ord 
hyllat deras insats, sjöngs ps. 502 
och därefter skedde utmarsch till 
orgelmusik. Efteråt bjöd gods
ägare och fru Persson pi kaffe 
på Svaneholms slott till vilket 
samtliga som arbetat på gården 
sista halvåret inbjudits. Medaljö
rerna blev aär föremål för ytter
ligare hyllning. · 

Foto: Lidberg, Skurup. l 
Hr Hans Nilsson, VaUby, med l 

maka. Svea, f. Persson, Grönby. 

l l 



16 realister examinerade 

Realexamen ägde på fredagen Bengt Lönnbom, Villie, Sven Moh• 
rum vid Skurups samrealskola 1 lin, Svenstorp, Nils Möller, ö rsjö, 

.. . Bo Nilsson, Skurup, Jan Olsson, 
narvara av mspektor, kyrkoherde Svenstorp Kjell Oscarsson, Slim~ 
Åke Hedelin, ö . Vemmenhög, och minge, Brita Andersson, G"årdslöv., 
lokalstyrelsen. Samtliga 16 i exa- Stina Assarsson, V. Vemmenhög~ 
men deltagande elever godkändes, Elsa Larsson, Slimminge, Birgitta 
nämligen Hans-Åke Bergkvist, Lundgren, Skurup, Inga Radier~ 
Slimminge, Karl-Axel Hervidsson, Skurup, Gunborg Svensson, ö rsjö• 
Skurup, Roland Lindblad, örsjö, Karin Trädgårdh, ö rsjö. 

Mor och son simmagistrar 

En unik simpromotion fick Bedingeborna vara med om i söndags, 
då kyrkoherde Ake Hedelin bland a nnat fick promovera bå de sin 
hustru Saga och sonen Jan till ma gistra r - se bilden. Fru Hede
lin blev guldmagister genom a tt på nytt avlägga magisterproven 
efter fyll da 40 år, vilket anses vara en mycket krävande presta-

j · tion. Hon blev också hjärtligt hyllad av den stora publiken. - Se 

!L=--=-- vidare under Skurup. 

Hr Bramstorp serveras av sim dotter. T. 11. fru mirda Bvenssoö. 

Bramstorp· tar avsked 
av sina m~da.rbetare . 

F. statsrådet och bondeförbundsledaren Axel Pehrsson
Bramstorp tog i går avsked a v sina medarbetare inom bon
deförbundsledningen vid en lunch, som han gav på Hotell 
Smygehus i Smygeh.amn för förbundsstyrelsen, riksdagsgrup. 
pen och funktionärer på partiexpedit ionen. Närvarande var 
talman Petrus Gränebo, SLKF :s ordförande fru Gärda Sven-
son, f. riksombudsmannen An ton Pettersson, Stockholm, nu
varande partisekreteraren Lars Eliasson, Stockholm, m. fl. 

s•anförande som 
. . 

Ky1·koherde Hedelirt, 
promoverande sin fru och son. 

Livräddningssällskapet s stora di- /// 
plom: Birgitta Bergström, Elibritt 
Johansson, Ulla Jönsson, Gunne~ 
Larsson, Birgitta Ljunggren, J ar· 
Gunnar Malmberg, E lna Mober: , 
Lillemor Nyström. Birgitta Pers
son, Torsten Persson, Lilian Pers
son, Per Eskil Persson, Jan Ram-
stedt, Anne-Marie Sjöberg, Inga
britt Stenbeck Inger Strandber . 

_ ___j 
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Dubb.elbröllop ·i Smygeho m n 

Dubbelbröllop har ägt rum i 
östratorps kyrka mellan tjänste
mannen vid Länsstyrelsen i Mal
mö, Bertil Ega1·d, Skurup och frö
ken Britt Johansson, Smygehamn 
och lantbruksstuderanden Ake 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Randerz, Skurup, och fröken 
Alice Johansson, SmY,gehamn. 

Brudarna är dÖttrar till lant
brukaren Gustaf Johansson och 
hans maka, Smygehamn. 

Skoljordb~·uket har ett 25'-ta l nötkr·eatur av htglandsras. 
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BRöLLOP: 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Yrkeslärare Bo Stensson, Lands
krona med maka Ebba, f . Olsson , 
T.ostarp, Veberöd. · 

Sku1·ups nya lantmannaskola har getts en vacker extm·iör. 
,. 

~· 

-=---===-- ----
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En bild frå~ .av(åckningen i Svaneholmsparken. 
l 

Rutger Mackleans livsverkhedrat 
Jordbruksreformatorns staty 

avtäckt vid Svaneholmsti~get 
Rutger Mackleans märkliga 

gärning tecknades på sönda
gen inför Svaneholmstingets 
tusenhövdade publik av lands
hövding Thomson som avtäck
te statyn av den store jord
QI'uksreformatorn. Ett par tre 
tusen personer samlades så 
småningo~ i en jättering kring 
statyn som placerats på en re
lativt hög platå i parken i när
heten av en ståtlig akacia. 
Till musik av Södra skåning

arnas musikkår tågade national
klädda med fanor f ram frän slot-

uttrycksfullhet Rutger Mackle~ns 
gärning. Inledningsvis berördes 
det skånska jordbruket vid den 
tid de Macklean tillträdde Svane
holm. Karl von Linne hade bl. a. 
vittnat om hur lantbruket i Skå
ne inte enda.st stod efter många 
andra länder, utan t. o. m. stod 
på betydligt lägre nivå än i Mel
lansverige. Ännu i början av 
1800-talet kunde slättbönderna i 
Skåne inte saluföra smör eller 
ost, utan städerna måste impor~ 
tera dessa varor frän Stockholm, 
Finland eller Holstein. 

tets baksida och marscherade upp Rutger Mackleans reform inne
kring statyn. Med fanorna för bar att gå från till gärning. Be

Fil. kcind. C. G. Egard 
stolen. 

talar-

Vemmenhögs, Ljunits och H erre- tydande motstånd restes dock, bå- ..---fi.---,rf)---::-----,-.,.,stads härader i teten kom en de från böndernas och de sakkurr-
stor grupp nationalklädda och nigas . sida. Mackleans verk om- • . 
med svenska fanor hemvärnet, fattade både en yttre rationali- w 
lottorna och scouterna. Kommu- sering - skiftena samlades så t q 
narordförande Martin Andet'sson, vitt möjligt i fyrkantiga hem-
svenstorp, välkomnade därefter man och på varje sådant place-

l till 16:e Svaneholmstinget. rades gården i mitten - och en l 
Inre. Hus måste bygga.s och de 

Macklean.gick från ord kostade pengar. Till ~ackleans 
till gärning åsikter hörde även att arrendet 

Landshövding Thomson teckna-~ skulle betala.s i reda pengar och 
de så med stor sakkunskap och Forts. sista sidan - 5 

J. = 
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1Hövdi;;;;~d'=~d avtäckningen 
av Macleanstatyn på Svaneholm 

Med både hävdingaord och skånska mannaord tecknade 
landshö~dingen Arthur Thomson på sex"tonde Svaneholmstin
get Rutger Macleans betydelsefulla, gärning inför en tusen
hövdad publik. Hans kärnfulla tal utgjorde en värdig presen
tation av den store man, vars staty därefter avtäcktes. Axel 
Ebbes ståtliga verk glänste i sommarsolen, och gav just ~et 
intryck av energi och initiativkraft, som den store jordrefor
matorn måste ha i hög grad kännetecknats av. 

Festligheterna hade tidigare 
inletts med musik av Skurups sa
gostunder under ledning av mu
sikfanjunkare Sven Strindberg, 
Ystad. Ett par tusen personer 
samlades så småningom i en jät• 
tering kring statyn, som place
rats på en relativt hög platå i 
parken i närheten av en ståtlig • 
akasia. Södra skåningarnas mu
sikkår ställde upp vid statyn och 
tog upp en marsch, varefte/ ett 
tåg med fanor kom fram från 

\

slottets baksida och marscherade 
upp kring1 statyn. Där kom med 
fanorna för Vemmenhögs, Lju

(Forts. å. sid. tre) 

l. 

,-
1 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Ove Gustavsson, Vemmen
hög med ma;ka Svea, !f. Anders
son. Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Sven Andersson, Skurup, 
med maka Greta, f. Karlsson, Vil
lands Vänga, 

Il 
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Anslående högtidlighet i Skurup 

Fr. h. landshövding Thomson, generaldirektör Lrndeberg, byråchef Arnegren och landstingsman 
Fredgardh. 

Lantbruksnu dervisningens be t y d e Is e 
\ 

poängterades vid skolinvigningen 
Skurups lantmannask?las ,nybyggda lokaler. invig·des högtidligen på torsdagen. 

Vädret var regnigt och en stark blåst for fram över slätten och skakade betänk.ligt de 
flaggstänger, som invigningen till ära upprests på skolgården. Men var det kallt och 
ruskigt ute så var det så mycket mer ombonat och varmt inomhus. 

Några förgrundsfigurer i invigningshögtidligheten: fr. v. rektor l'i. Holmgren, Skurup, riksdagsman 
Stig F. Hansson, arkitekt Leon Nilsson, Malmö, nämndeman Herman Truedsson, skolföreningens ord

förande samt skolans rektor Albert Olsson. 



l l 

murbruksfabriken i Hassle-Bösarp, därunder grustaget 
sorteringsverk och firmans lastbilar. 

Elva medaljörer · ~id Hans 
Anderssons JOO-årsjubileum 

Samtliga medaljörer: sittande från vänster Jöns Hansson, Olof Ols
son, Joh. Ad. Nilsson, Victor Almqvist, Alfred . Nilsson, Tord Chris
tians; stående fr. v. köpman J. E. V. Jönsson, Assar Andersson, dir. 
John Nyberg, Gösta Strand, dir. Axel Jonason, Edvin Larsson, dir. 

Artur Ralston, Knut Lindgren. 

På lördagen firade A/B Hans f gång. 
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Brukblandningen går via en 
tratt till den stora blandaren. 

Foto: Lid berg, Skurup. 

Hr Egon Lilndgren, Malmö med 
maka Astrid, f . Jönsson, Skurup. 

lnte?"iär från ma61cinhallen vicl R ans Ancler·ssons .. iv[askinaffiir~ 

(/{u är del lid 
att tänka på 

ju l k l app.s /o-l'0-1/ , 

liDBERGS . FOTO 
öppet söndagar kl. 14-16. 

(Ring och beställ tid·.')J 
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l 
l G<n•roldir<ktö< N . Liwkb.,g, 

Kungl. Lantbruksstyrelsen, som 
invigde skolbyggnaden. 

./ 

~-

Skurups lantmannaSkOI8 invigd 
Ampla lovord av 

landshövding och 

generaldi rek t ör 

' Invigningen av Sku1·ups lant
marmaska /a ägde 1-um i går un
der synnerligen högtidliga och 
värdiga former. Ett par hundra 
personer hade linbjudits att 
övervara festligheten och bland 
des.sa märktes främst länets 
landshövding, generaldirektören 
och chefen för Kungl. lantb?-uks
styrelsen E . Lindeber g, b.Yråchef 
Arnegren, representante1· för 
landstinget, angränsande kom
muner, jordbrukets ekonomiska 
föreningar, f . statsrådet Axel 
Pehrsson-Bramstorp, so1n liv
ligt hyllades, samt representan
ter för hemkommunens sko~or 
m . fl. 

Sedan gästerna gjort en rund
vandring och besett skolans loka
ler samlades man i maskinhallen. 
Här inleddes med sång av Sku
rups förstärkta sångkör under 
kantor Gustaf Rosenbergs ledning. 
Kören sjöng "Var välkommen en
var". Välkomsttalet hölls av bygg
nadsstyrelsens ordförande, nämn
deman H erman Truedsson, som å 
skolföreningens och styrelsens 
vägnar uttalade ett tack fö1· visat 
tillmötesgående till staten, hus
hållningssällskapet, jordbrukets 
ekonomiska föreningar och kom
munen samt till enskilda bidrags-

F orts. sista sid. 
-----~ 

Från invigningshögtidligheten: Från vänster .landshövding T hom
son, a1·kitekt L eon Nilson, Ignaberga, nämndeman Herm . Trueds

son och rektor Albert Olsson. 

En förnämlig samling represen tanter för stat, länsstyrelse, lands
ting och kommuner samt framstående skånska odalmän och skol
människor var på torsdagen samlade i Skurup för att deltaga i in
vigningen av Skurups lantmannaskolas nya byggnader. På bilden 
ovan ses en del av de 150 deltagarna i hö~idligheten med fr. h. 
landshövding Arihur Thomson och generaldirektör E. F. L. Linde
berg på första bänken, Evenemanget skildras på sidan 3 i dagens 

(}!.,. j;VUf 1 /f- i o 



Bland de prominenta gästerna syns fr. h.: landshövding Thom-

son, generaldirektör Lindeberg, byrdchef Arne P :son A1·negren 

och landstingsman Fe1·d. Fredgardh. 

Skurups lantmannasl<ola 

Historisk dag i sl<olans 

· .. 
l 

l 
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ny gestalt 

utveckling 
Under festliga former1 med tal, och lyckönskningar, sång och strålande middag invigdes 

• 
på torsdagen Skurups lantmannaskolas nya, moderna lokaler. Bland de närvarande märktes 

landshövding Arthur Thomson, generaldirektören och chefen för lantbrukss·tyrelsen E. F. L. 

Linde berg, f. statsrådet Axel Pehrsson-Bramstorp, represeutan ter för 'landsting och kommu

ner, för skolor och organisationer m. fl., inalles c:a 150 personer. För dagens överraskning 

vid sidan av programmet svarade g.arantiföreningens ordf., nämndeman Herman Truedsson, 

Saritslöv, och hans maka, från· vilka till skolan överlämnades en donation på 5,000 kr. till lo

kalernas prydande med konst verk. 

Efter en rundvandring i de 
moderna och rymliga lokaliteter
na, vilka f. ö. tidigare beskrivits i 
YA, samlades deltagarna i den 
stora maskinhallen, vilken dagen 
till ära prytts med blommor och 
grönt. Sedan sången "Var väl
kommen envar" sjungits, hälsade . 
ordf. i Vemmenhögs m. fl. härads 
lantmanna- o. lanthushållsskole
förening, nämndeman Truedsson, 
välkommen. Han erinrade om den 
kommitte, som landstinget på sin 
tid tillsatte med landshÖvding_ 
Thomson som ordförände för att 
utreda frågan om yrkesskolornas 
lokaler. Resultatet av kommit
tens arbete samt riksdagens av 
Axel Pehrsson-Bramstorp inspi-

rerade beslut om statsanslag till 1 gemytligt samsp:tdk syns fr. v.: landshövding Xhomson, arki

lantmannaskolebyggnader ut- ., tekt Leon Nilsson, nämndeman Herm. Truedsson och rektor Al

gjorde grundvalen för de nya lo- ,......-~~,_.,~--~---.!!:b!<!er~t~O~ls~s~o~n::..· --~~--~~--.--

kalernas tillkomst. Ordf. tackade 1 • tJI z r;r- ,_..,'\ 
stat och landsting samt hushåll- :J v 
ningssällskap i deras egens·kap av 
största bidragsgivare. Ett tack 
riktades därefter till lantbruks
styrelsen samt till arkitekten 
Leon. Nilson, Ignaberga, till bi
dragsgivande kommuner, växt
förädlingsanstalterna; lantbru
kets ekonomiska föreningar m. 
fl. Ett särskilt tack fick direktör 
Jöns Hultberg, Malmö, vilken 
donerat 10,300 kr. till en stipen
diefond vid skola~n~.,._~----' 

------------
,_ 

F yra generationer på 
två hållisamma familj 

Att kunna uppvisa fyra gene
rationer pä två håll i samma fa
milj torde höra till det mera ovan
liga. Damerna först heter det och . 
den översta bilden visar fru r 
Lovisa Jakobsson, Grönby, 69 är, 
hennes dotter Marta Mårtensson, ' 
Gärdslöv, 44 är, dotterdottern af
färsbiträdet Britt Mårtensson, 
Skurup, 23 år och dotterdotterdat-

r Laila 3 år. 

Il 
l 
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YST AOS ALLEHANDA torsdagen den 9 november 1950 

lättebuss på skånevägarna 

På de skå.nska vägarna rullar i fortsätter ännu en bit framät i 
dessa dagar en stor buss, längre skå.nska samhällen. På onsdagen 

och bredare än vad som tidigare ;::1~~~~~:~ ;!~;bfie ~!~r:~~t;öJ!: 
skådats i den vägen. Den är demon- garna får Tornelilla och Sjöbo be
strationsrum och biolo.kal på en sök. 
gång och den ger plats för exakt 44 Bussen har firman köpt frän Hol
p€'rsoner. Bussen äges av AB Sun- land, där den också tjänstgjorde 
light i Nyköping och användes för som biolokal på den holländska 
demonstration av det nya tvättmed- landsbygden. Efter hitkomsten har 
le t tKlara. Klara står det också må- den delvis byggts om och är nu for_ 
lat i stora bokstäver och det har sedd med bl. a värmeledning. Eget 
hänt, berättar sympatiska demon- elverk finns om det tnte skulle gå 
stratrisen fru Karin Granberg, att att knyta an biomaskineriet till det 
det har kommit damer på besök allmänna nätet. Publiken sitter i 
just därför att de heter - Klara! behagliga, fällbara stolar. Bussen 
Fullt hus brukar det vara mest var. drages av en truck och den och bus
je föreställning på varje plats. Tur- sen tHisammans blir ett ekipage på 
nen började i juni i Bohuslän och hela 18 meter. 

Dir. Arthur Ralston, 
chef för Hans Andersson 

Järn & Maskiner· A-B. 
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Den välkända exteriören vid järnväg en. 

Ett hästlass betor 
Den gamla tidens hästforor med 

sockerbetor håller nu på att mer 
och mer försvinna vid betvå.garna. 

rer och lastbilar. Men ännu fin
nes det dock ganska gott om häst
skjutsar speciellt i bygder med l 
mindre jordbruk, vilka ej mekani
serat driften. Det här ståtliga och 
väl packade betlasset tillhör lant-

brukare Nils Liljekvist i Slim-~ 

mingeby och har just anlänt till 
betvågen i Skurup. 



Foto : Lidbf31·g, Skurup~ 

Hr Arne Andersson, Vellinge 
rted maka Sonja, If. Mårtensson, 
il.ydsgärd; 
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. Kortrollassiste.nten år l 'd Skurupstraktens ~ontrollförening riks
, dagsman Swen Jönsson,1.F,ridhill (t, v.) och nuvarande assi.stenten 

Anders Olsson. 



,, 

l~ 

70 

Medeltida skönhetsvä1~den tas fram 
vid restaurering av Skurups kyrka .. 

~ ... 

~utger Macleans stoft 

i gravkor under l{apellet 
Sedan en tid pågår Ii Skurups kyrka en omfa t t ande restau

rering. Efter många och långa förhandlingar m ed olika myndig

heter kom arbetet i gång sistlidna sommar. Början gjordes med 

gravkoret under golvet till kyrkans äldsta, längst i ~ster beläg

na del. Kyrkans kor är fyrkantigt och avslutas med en halv

rund absid. Från 1100- och början av 1200-talet hä rstammar 

denna del av templet . Under tidens gång har den ändrats på 

flera sätt. 

Den nu pågående restaurerin

gen har till ändamäl att bringa 

i dagen de skönhetsvärden den 

ursprungliga arkitekturen och ut

smyckningen hade. Senare seklers 

människor har uppenbarligen ej 

haft sinne för värdet av de frän 

J,30Q.talet härstammande målnin-

gar av den s. k. Snå.restadsmä&-

Nedgången till gravkoret från kyrkans mittg ång synes under altar- t h d 'lk . f t bl' 

d D k Il d k 
. L d • .. arens an , v1 a 1 ragmen 1-

run en. en s a oc muras 1gen oc11 en annan ne gang ·oppnas. ·t 
1
. h" h . d 

av ett annat uråldrigt fönster i 
absiden och funnit ett motsva
rande i storlek och placering på 
södra väggen. Vidare har helt ut
tagits ett roma&kt fönster pä 
nordsidan av koret. Detta har 
liksom de andra ursprungliga 
fönstren endast gett lj us genom 
en ganska smal springa. Fönster
nischen är byggd med välhuggen 
steninfattning. Inifrän doldes det
ta fönster intill nu av et t epi
tafium över Gabriel Sparre och 
hans maka Elisabet, född Trolle. 
De innehade Svaneholm från 1573 
till sin död och visade stor kär
lek till och offervilja för Sku
rups kyrka. Gabriel Sparre bygg
de tornet och han samt hans ma
ka skänkte de båda klockorna, 
s:>m upphängdes på. sin plats å.r 
1595. 

.-~-==-------~==-===::;==============""-, - , v1 syn 1ga ar oc var 1 e gam

Overst ett korföntser som bragts i dagen vid borttagning av ett 

epitafium över G abriel Sparre. Därunder Rutger Modeons nya sar· 

kofag i det renoverode gravkoret. 

la valven, då kalklagren flagat 

av. Kyrkan kalkades och hela 

·bildkretsen av scener, helgon och 

andra bibliska motiv doldes för 

kyrkamenighetens ögon, då re

formationen.~ vindar drog över 

landet. De ursprungliga roman

ska fönstren murades igen och 

ersattes delvis med andra av 

större format. 

Under arbetets gäng h~r man 

genom sprickor i murbruket letts 

till att företa undersökningar. 

L andsarkivarie fil. lic. Harald 

Olsson, Lund, har organiserat un

dersökningsarbetet i samräd med 

kyrkoherde Gunnar Wallin, Sku

rup. I själva absiden fann man 

på söderväggen i mansHÖjd över 

marken utifrån sett en igenmu

rad föns~ersmyg. Den ursprung

liga vackert huggna steninfatt

ningen har konserverats av bild

huggare C. Keppner, Malmö. ~om 

förut omtalats anses denna fön

steröppning ha varit till för spet

älska, vilka ju ej fick komma in 

i kyrkan, men genom fönstret 

kunde de följa de heliga ceremo

nierna i templet. 

Högre upp pä absidens norra 

sida har man blottat konturerna 

Aven ' den nattvardskalk, som 
sekler igenom varit i bruk vid 
nattvardsfirande i Skurups kyrka 
är ·en skänk av Gabriel Sparre 
och hans maka. Kalken är i sig 
själv ett mycket vackert arbete i 
silver · med namnet Jesus i upp
höjda bokstäver runt fotens mitt, 
men sitt största värde har den 
som ett föremål, kring vilket 
gångna och nuvarande släktled 
fäst sina frommaste tankar. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin är 
män om att minnestavlan över 
makarna Sparre skall oskadd 
komma från koret till sin nya 
plats på norra tvärskeppet.~ östra 
vägg. Nedtagningen var mycket 
svär. Bildhuggare Keppner och 
hans medhjälpare har ett styvt 
och vanskligt arbete med upp
sättningen, vilken måste ske 
stycke för stycke av epitafiets 
·olika delar och figurer. De skilda 
delarna nitas fast bit för bit med 

mässingskrampor och ank;{ae i 
kyrkans granitvägg. 

Koret i medeltida ski ~ 
Sedan det nämnda epitafie JJ 

läF,snats från koret, såg .,_, 
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