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Riksdagsman Stig F. Hansson överlämnar diplom Hll lantbr. Nils 
Nilsson, Dal slund. 

Att matlagning inte uteslutande att tränga in i matlagningens m:r,
är ett kvinnligt intresse, bevisas sterier. De som här fördjupar sig 
av yrkesskolans kurs för manliga i studiet av den imponerande kok
elever i den ädla kokkonsten, vii- boken är fr. v.: Hasse' Andersson, 
ken rönt stor tillslutning. Som Hans Hansson, Natanael Palmer, 
framgår av bilden går• eleverna Uno Christiansson, Arne Ivarsson, 
med liv och lust in för uppgiften Lennart Persson o. Bertil Dahlsjö. 

_l_ 

Här är deltagarna i den manliga matlagningskur~n samlade kring 
sin lärarinna. Sittande från vänster: Uno Christiansson, Hasse An· 
dersson, skolkökslärarinnan Margareta Ahnström, Lennart Petters• 
>on, Natanael Palmer. Stående fr. v. Johan Wemnt!r, Göte Hansson,• 
Erik Hansson, Jonny Lindahl, Sven I. Nilsson, Bertil Dahlsjö och 

Hans Hansson. 

Manliga kökselever i Skurup 

En skolkökskurs i Skurup för manliga elever har rönt stort intresse, 
och uppslutningen i yrkesskolan har varit stor. De som här med 
spänd uppmärksamhet följer skolkökslärarinnan Margareta Ahnströms 
undervisning är fr. v. Hasse Andersson, Jonny Lindahl, Natanael Pal

och Hans Hansson. 
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Deltagarna i skolkökskursen med lärarinnan Margareta Ahnström i 
mitten. Därunder äter rektor H. Lindström, fru Ahnström. och över· 

lärare Ernst Jeppsson av den utmärkta "examensmåltiden". 

Från Y?·kesskolans avslutning på onsdagen. Fr. v. överlärare 
l~psson, skolkökslärarinnan · Margareta Ahnström, rektor H. 
Holmgren och fru Inga-Lisa Edvall. l-förgrunden rektor H. Lind-

.ström. 
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S·K U R U P 

Maskinskötarkurs 1 Skurup 
invigde modern maskinhall 

Deltagarna i kursen har teorilektio n i den snygga lärosalen. Stå• 
ende maskinkonsulent Sigfrid Andersson. 

Matlagningskurs · 1 Skurup 

Första raden fr. v.: l<'ru Inga-Lisa Edvall, fru Persson, Viola Lars· 
·son, skolkökslärarinnan fru Margareta Ahnström, Ingegerd Johans
son, Brita Nilsson, Inga-Lill Ek. And1·a raden fr. v.: Greta Green, 
Inga-Lisa Månsson, fröken Larsrsson, Hilde Bauter, Doris Bengts
son, Ethel Mohlin, Rut Andreasson, Gunnel Bingsmark. Tl'edje 
raden fr. v.: Sylvia Johansson, Rut Trulsson, Anna Klingborn, Gull-

Britt Larsson. 
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Avslutning vid yrkesskolorna 

Kursdeltagarna med skolkökslörarinnan fru Margareta Ahnström. 

Skurups yrkesskolors kurser timmar och letts av skolkökslä
för äldre i hushällsgöromål har rarinnan fru Margareta Ahn
avslutats. Vid avslutningen ser- ström. Vid avslutningen märktes 

verade kursdeltagarna en läcker bland de närvarande skolans sty
mältid, som de själva tillagat. relse, rektor N. H. Lindström, 

Såväl maten som den vackra duk- skolans inspektor r ektor H. 
ningen visade, hur längt elever- Holmgren och distriktsöverlärare 

na hunnit genom flit och intres- Ernst Jeppsson, som är ordf. i 

se. · Kurserna har omfattat 90 skolstyrel_s_en_·-.---

~öto: Lidberg, Skurup. 

) 

Hr Einar Ohlander, Fjelie, med 
maka Ast1·id, f. LiJ.rsson, Slim
minge. 
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, Tretonsbilen på sida med framhjulen tryckta in under mitten 
av fordonet. 

Mjölkbil med tre ·personer 
.utför vägslänt ·vid Tånebro 

En vådlig kullkörning utför en drygt tre meter hög slänt 

gjorde på söndagsmorgonen en lastbil på väg från Tånebro 

mejeri niot Skivarp. I förarhytten befann sig två vuxna per· 

soner och en liten pojke, men som genom ett under slapp 

aiia tre undan utan skador. Bilen blev däremot svårt ram

ponerad. 

Det var en tretons lastbil, förd bilen rullat och blivit liggande på 

av chaufför Bertil Nilsson från höger sida. 

Rynge, som var på väg från Tå- Folk i en efterföljahde bil. to~ 
b . . d 40 '"lkfl k l hand om de tre personerna 1 fo· 

ne ro meJeri me mJO as Or rarsätet, vilka samtliga var r 

m'ed skummjölk. I en vänster-
1 
oskadade. Chaufför Nilsson fick 

kurva har tydligen parallellsta-~· e~ chock men repa~ e sig senare. 

get gått sönder, bilen har förnt Bliens båda framhJul hade helt 

rivit ett stycke ur sUrplankan J slitits av och tryckts in under 
å .. .. t . d . rt mitten å v bilen, varjämte en del 

P. vagens vas -~a Sl a., ~JO en andra skador uppstått på fordo-

gir upp på vagbanan 1gen och net. Mjölkflaskorna slungades ut 

slutligen brakat igenom slirplan- på åkern och åtskilliga liter 

kan och i farten · dragit med sig mjölk gick till spillo. Det skedda 

tre av de cementpållare, som hål· torde få betraktas som ren 

ler plankan. Utför slänten har olyckshändelse. 

il 
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Skolans stora sal var packad med f. d. elever. ~·~ 

Elevförbund bildat vid 
Skuru.ps Iantmannashola 

På initiativ av f. d. elever vid Skurups lantmannaskola 
har kallelse utgått för bildande a" elevförbund och på torsda
~agen hölls möte på lantmannaskol~~ med re}!!esentanter för 
aldre och yngre årgångar. Det var ett imponerande antal bi· 
lar, som parkerats på. skolans gård och stora salen fylldes av 
lantbrukare från stora delar av Skåne. Rektor A 1 b e r t o 1 s
s o n uttryckte sin glädje över att se så många av tidigare ele
ver samlade på skolan, och erinrade om förhållandena under 
gångna är. 

Lantbrukare F r e d r i k Å k e s
s o n, Veberöa, höll välkomst
anförande. Det är en stor glädje 
för oss forna elever att se hur 
skolan fätt nya moderna lokaler 
med förbättrade möjligheter till 
undervisning. Vi är med fasta 
band knutna till denna skola, och 
den stora tillslutningen i dag vi
sar att eleverna alltjämt känner 
samhörigheten med skolan. Till 
ordförande för dagen valdes hr 
Akesson, och till sekr. agronom 
B. O. Bjerstedt. 

Mötet beslöt enhälligt bilda 
Skurups lantmannaskolas elev
förbund. Preliminärt förslag till 
stadgar föredrogs. För att när
mare granska stadgarna och upp
göra förslag till styrelseval, till
sattes en kommitte, och i avvak
tan på. dennas uträtande, ajour
nerades mötet. Under tiden be
sägs skolans nya lokaler. 

Godsägare G u s t a f H a g e
m a n n, Ruutsbo, höll därefter fö
redrag över ämnet Erosion och 
jordförstöring. Tal. lämmtde en 
sammanfattning av det betän

Godsägare Gustav Hagemann 
i talarstolen. 

de sakk~iga ut~rbetat angå.· 1 Esarp, och Erik Jönsson, Hylta
en?e ätgarder mot J~rdflY_kt. Om- skog. Revisorer blev hrr · Erik 
krmg 35,000 har. JOrd _1 Skäne Esbjörnsson, Folkestorp, och 
anses hot~de av vmdores10n. Den Jöns Kristoffersson, Steglarp. 
kan b~kampas genom ~kyd?s- Förbundet skall välja fyra Ieda
plantermgar och genom lamphgt möter i styrelsen elevkären ut
urval av grödor sky?da jorden. ser två., och sk~lans rektor är 

Lantbruka_re Frednk .Åkesson självskriven ledamot. Årligen 
~ttalade mötets tack t1l~. gods- skall om möjligt utdelas en pu
agare Hagemann. Efter foredra- blikation till medlemmarna Ars
get följde musikunderhällhing av avgiften bestämdes till fe~ kr 
fröken Brita Bjärstedt, S. Sand- Syftet med förbundet är att 
by, .och fröken Gertrud Sv~n~son, främja kamratskap och sam
Dalby, som spelade kompos1t10ner arbete för skolan. 
av Chopin, Herold m. fl. Samtliga deltagare intog ge-

sedan den förberedande kom- mensam mältid i skolans matsal 
mitten blivit färdig med sitt upp- med siwlans husmoder, Frideborg 
drag, fortsatte mötesförhand- Olsson som värdinna. Sedan blev 
lingarna. Till .styrelse · valdes hrr det samkväm med musikunder
Gösta Nilsson, Anderslöv, Alrik hällning. Köpman Jarl Ralston 
Jönsson, östarp, Ernst Nilsson, hade vid invigningshögtidligheten 
Skurup, och Hjalmar Jönsson, i höstas gjort upptagningar på. 
Bussjö, med Alrik Jönsson som stälband, och mötesdeltagarna 
sammankallande, Till suppl. i sty- fick lyssna till valda delar av in
relsen utsägs hrr Evert Hejde, vigningsprogrammet. 
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BRO'PTARKLUBBEN PAN l SJöBO fullföljde Skåneserien div. 
II sydöstra utan förlust töre Skurup, som i sista matchen lyc
kades uppnå oavgjort men likväl distanserats med 4 poäng. Den 
16-åriga klubben, vilken för jämnt tio år sedan vann div. III och 
nu till hösten återtinnes i ettan, har i serien representerats av 
oktetten som syns på bilden och fr. v. heter Bengt Lindblad, 
Lennart Johansson, Harry Holmkvist, Assar Ohlsson, Magne 
El/ström, Lennart Pettersson, Tom Lindström, Sigv. Svensson. 
Sittande fr. v. styrelsemedlemmarna Artur Lindblad (sekr.), 
Jo"'hn Karlsson (ordf.), Ivan Eriksson (vice ordf.) och Sture' 
Pettersson (kassör). 

Lap.dsantikvarien, fil: lic. H a
r a l d O l s s o n i Lund fyller 
i dag femtio är. 

Han är föddi i Eringsboda i Ble
kinge, men blev i mycket unga är 
naturaliserad skå.ning, då. han 
flyttade till Norra Rörum, där 
hans fader var kyrkoherde. Den
ne ägnade en synnerligen hängi
ven värd ät sina bäda kyrkor i 
Norra Rörum och Rallaröd samt 
den gamla prästgärden i . Norra 
Rörum och här grundlades också. 
den pietet för gammalt och fornt, 
som kommit att följa dagens ju
bilar under hans framtida gär
ning som forn- och hembygds
värdare. 

Efter studentexamen vid Lunds 
privata elementarskola inskrevs 
han vid Lunds universitet, där 
han ägnade sig åt studler i folk
mlnnesforskning, arkeologi och 
konsthistoria. Här blev han tidlgt 
amanuens vid universitetets his
toriska museum och avlade licen
tiatexamen. På. 1930-talet tjänst
gjorde han under några är på. 
statens historiska museum i 
stockholm och under denna tid 
medverkade han vid de omfattan
de utgrävningarna av Eksjö Hov-
gärd i norra Smäland. Ar 1937 
äterbördades han till Skå.ne så
SOm landsantikvarie och bosatte 
sig i Lund, där han alltjämt är 
verksam inom denna befattning 
såsom riksantikvariens närmaste 
man. Han besitter sedan sin tidi
ga ungdom en utomordentlig fär
dighet i frihandsteckning, vilket 
varit en stor tillgäng i hans verk
samhet som konsulterande inom 
hembygds- och fornminnesvården. 
Han är redaktör för Skänes hem-
ygdsförbunds ärsbok och fun

gerar sedan mänga år som sekre
terare i Hembygdsförbundet. 
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Deltagarn o i jubileumsfesten vid Skurups fo lkhögskolo. 

30-årsiubileum med Skurupselever 
En ovanligt trevlig jubileUms

fest firades på lördagen i Skurup. 
Då samlades ae elever, som bevis
tade kurser vid tantmannaskolan 
och folkhögskolan 1921 till kam
ratmöte och upplivade gamla 
minnen frän skoltiden. Samling 
skedde på nya lantmannaskola ri, 
där rektor Albert Olsson och hans 
hustru Frideborg Olsson, hälsade 
välkommen. 1921 var rektor Ols
son anställd vid skolan som lära
re och föreständare och fru Ols
son som husmoder. Sedan kaffe 
serverats på. skolan gick jubile
umsdeltagarna till Skurups kyr
kogå.rd, där lantbrukaren och 
kommunalfullmäktigeordf. Arvid 
Mårtensson, örsjö, vid rektor Nils 
Buhl!es gravplats i ett tal hylla
de den avhå.llne läraren och skol
ledaren, som på. ett så.dant ena-

stäende sätt vunnit sina elever, 
samt nedlade en krans och utta
lade ett tack från 1921 års ele
ver. 

Samvaron fortsatte på. Skurups 
hotell med middag och samkväm. 
Lantbru~re Arvid Mårtensson 
hälsade välkommen och uttryckte 
sin gläd'je över att så många av 
de gamla kamraternas fruar ve
lat komma tiH jubileet och vände 
sig med en särskild välkomsthäls
ning till de inbjudna lärarna frän 
år 1921, och deras fruar. Lant
mannaskolans lärarekår represen
terades av rektor och fru Olsson, 
agronom och fru Elof Persson 
samt folkhögskolan av fil. kand. 
C. G. Egard. . 

Tal hölls även av lantbrukare 
Alfred Nilsson, Isie, lantbrukare 
Hugo Persson, Svedala, och lant-

brukare Olof Olsson, Bromma, 
som tackade lärarna för all för-' 
ståelse de visat och för den ge
digna undervisning de meddelat. 
Hyllning ägnades icke minst hus
modern fru Frideborg Olsson, för 
hennes omtanke om e-leverna. 

Fil. kand. C. G. Egard lämna
de roande glimtar från skollivet 

1

. 
under 1920-talet. 

Agronom Elof Persson talade 
om att han 1921 började ·som Hi
rare · :vid skolan och alltså. sam
tidigt med dagen'!; jubileum kun
de fira 30-årsminnet av sin lä 
rarbana. 

Kamratfesten had'e arrangerats 
av lantbrukarna Arvid Mårtens
son, örsjö, Hugo Persson, Sv!'!da
la, och Edvin Jönsson, Hyltaskog. 
Omkring 50 .personer deltog i ju
bileet. 

BRöLLOP : 

Foto: Lidberg, Skurup. 

- Järnvägstjänstemannen Lars 
Olsson, Rydsgå.rd, med maka Ulla, 
f. Persson, Skurup. 

Foto: Lidbergs Foto, SkU?·up. 

Hr Sture Nilsson, Börringe, 
med maka Lisa, f. Willasson, Bör
ringe. 

Foto: Lidbergs Foto, Sku1·u p. 

Lantbrukaren N·ils H. Persson, 
Bjäresjö, m ed maka Majk(m, f . 
Anderc~-::m, KatslÖf' 2:. 

Lantbrukaren !(a?· l J öns son, 
Beddinge, m ed rr:aka E lsa, f. 

· Matsson, Be dinge. 



BRöLLOP: 

Lantbrukseleven KuTt B erggTen, 
Näsbyholm med maka Elly, f. 
Persso

1
n, Skurup. 

1 ... • --... • - __ _,__ _~ - - • 

La:nt-brlika~en Ove N i lsson 
Rynge, med maka Solveig, f . 
Nordström, Hälsingborg. 
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Hemmansägaren PauU Sven,s
son, Hov med maka Maja, f. Nils
son, Malmö. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Nils Nilsson med maka Ing
rid, d'. Persson, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Henry Nilsson, Vallösa med 
maka I ngeborg, f. ,Häkansson, 
Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Erik Svensson med maka 
Elly, f. Nilsson, Slimminge. 



"Ber~bestigning" vid Skurup 

De senaste . dagarnas .~orra vä-J man till och med betfrö på gär
derlek har gJort det moJligt att den Posthuset intill Svaneholm i 
·börja vårbruket P,å allvar. över· Skurupstrakten. Det går lätt på 
allt på åkrarna toffar nu trakto-
rerna fram, och det går undan slätten men jordbruksbygden sö
med jordbearbetningen. · Vårbru
ket är försenat och det gäller at,t 
snabbt få kornen i jorcllen. 

. Sånin·gsmaskinerna gick över 
fälten flerstädes redan på lör
dagen och på måndagen sådde 

Skurups Yrkesskola: 

der om Romeleåsen har ocl{Så en 
rad höjdsträckningar som är prö
vande för hästar och människor, 
då tunga redskap skall uppför el
ler nedför sluttningarna som 
framgår av bilden. 

Y·rkesskickligheten lönar 
sig alltid i långa loppet 
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Hästpremier ing ägde i gd.r rum pli Skurups t org, varvid ett 60-taZ 
ston uppvisades. 

Kursavslutning vid yrkesskofan 
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SK U R u-p 

Realisterna r Skurup klara 

• Real~xamen ägde pä fredagen Gustaf Ryberg, Solberga, Einar 
rum vid Skurups samrealskola i Aberg, Svenstorp, Marianne An- • 
närvaro av inspektor, kyrkoher
de Ake Hedelin, . A. Vemmenhög, 
och lokalstyrelsen. Samtliga 18 i 
examen deltagande elever god
kändes, nämligen Kaj Broholm, 
Malmbäck, Börje Gunnarsson, 

dersson, önnarp, Kerstin Jönsson, 
Skurup, Kristian Kastman, Slim-' 
minge, Harriet Larsson, Katslösa, 
Evy Lidberg, Skurup, Gull Måns
son, örsjö, Elwy Nilsson, Skurup, 
Inger Nilsson, Skurup, Elisabeth 
Olsson, Slimminge, Elsie-Gudrun 
Olsson, ö. Vemmenhög, Ingrid 
Svensson, ör~jö. l 

Skurup, Kurt Nilsson, Blentarp, 
Bengt Persson, Sjörup, Ingvar 
Persson, ö. Vemmenhög, Nils-

-...:..,.----r--~~ 

.r 

Samtliga 18 klarade som nämnts realsxamen i Skurup pd. freda- ;; 
gen. Här en bild av de nyutexaminerade. 

--- l 

l j l 
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Skurups yrkesskola hade avslutning i går under sedvanliga jo. 
·mer. · Utstiillningen av elevernas arbeten var både imponm·and 

och vacker. Här är en bild frdn sömnadskt&rsernas avdelning. 

- Hr Ivar Larsson, Slimminge, 
med maka lt~~~~~o l ........ >n, 
Slimminge. · 

L~ ~Mo, SINrup. 

Foto: ·Lidberg. 

Hr Sven Nilsson, Genarp, med 
maka Astrid född B~omgren, Sku
rup. 



- Hr Sven Nilsson, Genarp, med 
maka Astrid, f. Blomgren, Skurup. 

Lidbergs foto, Skurup. 
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SOMMARMARKNADEN l SKURUP var, som vi i går omtalade, tal
rik! besök, och från den livliga torgfrekvensen visar vi hör en bild. 

Föraren brinnande fackla 
v.id bilbrand i Skuru.p · 
En personbil råkade natten till torsdagen i brand 

på en.Iandsväg strax utanför Skurup och förstördes fun~ · 
ständigt. En av de fyra pas ::;agerarna skadades mycket 
allvarligt och svävar mellan liv och död på Ystads l~s.~
rett, dit han fördes. 

_ E~ligt vad SkD erfarit var det J Haglösa gård i AlstacJ, vilka i sin 
två bröder från Landskrona, som l gemensamma bil bzgivit sig till 
har anställning som betskötare på Forts. sista sidan ..;_. 4 j 

l 

l, 
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[ JChaufför levande fackla vid bensinbrand 
Nöjestripp till Skurup slutade 
med brand, som demolerad~ bilen 

En säregen olyckshändelse under synnerligen mystiska 
omständigheter inträffade vid 0,30-tiden natten till torsda,gen 
i Svenstorps socken strax utanför Skurup. Ett par bröder, 
som efter en nöjestripp till Skurup var på hemväg mot Trel
leborg, ficl{ se sin bil fullständigt förstörd genom en våld
sam bensinbrand, varvid den ene av bröderna, 30-årige bet
skötaren Hasse Sandell, Landskrona, blev så allvarligt bränd, 
då elden fattade tag i hans bensindränkta kläder, att han 
måste föras till Ystads lasarett för omedelbar vård. Han be
finner sig, enligt vad jourhavande läkare omtalar för YA på 
torsdagskväl1en, dock efter omständigheterna väl, men krisen 
är ännu inte över. 

De båda bröderna hade varit de ner dem från bilen. Knappt 
och roat sig i Skurups Folkets var det gjort, förrän de upptäck
park och var på hemväg i sin bil, te, att det brann vid bilens ben
en Ford av 1935 års modell. De sintank. 
ligger för närvarande på betsköt- Flickorna ropade till Hasse 
sel i Trelleborgstrakten, men är Sanc;lell att också komma ut, och 
hemmahörande i Landskrona. De när han såg, att det brann, ryck
hade som passagerare tagit upp te han till sig en matta, som han 
ett par flickor, som bor åt sam- försökte kväva elden med gen0c 
ma håll som de, och flickornas att trycka den till den locklösa 
·cyklar hade man hängt bakpå mynningen på bensintanken. 
bilen. 

När sällskapet befann sig nära 
bron . vid Konradstorp i Svens
torps socken på vägen mellan 
Skurup och Trelleborg, hörde de 
plötsligt en knall, och i samma 
ögonblick körde bilen av vägen 
och ner i diket, där den blev stå
ende. En av bröderna Sandell· och 
de båda flickorna sprang av bi
len för att se, hur det stod till. 
Den andr: brodern Sandel!, som 
körde bilen, satt kvar på sin 
plats. Flickorna har sannolikt an
sett det bättre att fortsätta vä
gen med cykel, varför . de plocka-

• 

A v hettan pressades emeller
tid bensinen ut och sprutade 
upp på Sandell, vars kläder 
blev fullständigt genomdränk
ta. Plötsligt fattade det eld i 
!lans kläder och inom kort var 
han en levande fackla och hans 
bil ett flammande bål. Sandeli 
försökte genast släcka elden 
genom att rulla sig i gruset och 
gräset, men då detta inte hej
dade den fick hans broder hjäl- l 
pa till att slita av honom klä
derna. När brodern fått av ho- [ 
nom de trasor, som kläderna l 

(Forts. å sid. tre) 

l -==-=--



L Bilvurpa vid Skurup J 

En bilvurpa inträffade på fredagskvällen vid Tre Kronor invid Skurup. 

En lastbil lastad med briketter tvingades av · en · mötande bil i diket 
och välte där. Föraren och medhjälparen klarade sig undan utan skador. 

#J~r. ~~ 1/;tlfff 
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Stor lastbil välte i diket 

En svår kullkörning inträffade borg, tvingades i diket, då den 
på fredagen vid Skurup, där en väjde för en mötande personbil. 
stor lastbil med släpvagn, som var Föraren och hans medhjälpare 
lastad med br,iketter körde i diket blev oskadade. Däremot blev det 
och slog runt. Det uppges, att last- ganska besvärligt, att åter få det 
bilen, som hör hemma i Trelle- tunga ekipaget på rätt köl. 

Som markursen 195 l v!d Skurups Folkhög~kola. 

Sommarkursen • Skurup avslu.t~d l 

j 



KV Jf.LLSPOSTEN '7.'7.19111 

Tusentals beundrare följer Stålfarfars kattöga 
JO kg. smörgåsa~ väntade 

på Ljungby polisstalio·n 
- Av KvP:s utsände Thor Wahlber~-

PA VÄG TILL YSTAD, lördag. Som en gigantisk lysmask 
:ringlade bilkaravanen fram genom de nattsvarta smålandssko
garn.a. 1\litt inne bland dollargrinen - över 30! - kom han, grå 
,och l\a!ltig med det stora yviga skägget flygande för vinden. 
Den råkalla luften, so mfick sömndruckna passagerare i följe
bilarna att huttra av .köld, tycktes inte bita p ågamlingen. Oav
brutet trampade han pedalerna runt, runt. Energisk, samman· 
biet men också smågnolande ... 
Det var onekligen något impo

nerande över · denna nattliga bild. 
Imponerande kanske främst där
.igenom att man i den såg det en
da riktiga svaret på de rykten, 
. som tidigare på natten spritt sig 
som en löpeld i hela södra Små
land och norra Skåne, att stål
farfar nu på den allra sista biten 
;iV stortävlingen skulle vara nära 
lwllaps. 

5000 FöLJDE 

grafernas korseld och med en 
kort ltransöverräckningscerernoni. 

De 35 kilometrarna mellan Mar
karyd och Hässleholm tillryggala
de han på något som är miss
tänkt lilct rekordfart för honom . 
Det hela stökades undan med en 
genomsnittlig hastighet av 25 (!) 
kilometer och han slog den preli
minära och i Ljungby uppgjorda 
färdplanen med närmare tjugo 
minuter. Blommor och leverop 
följde honom när han gick in på 
Hässleholms polisstation för att 
få litet kaffe i sig. 

ENORMT INTRESSE 

Tidigt på fredagskvällen hade 
pyfikna smålänninga1· och göing
~· börjat samlas längs vägkanter
na för att beundra det åldriga 
I>Pänstfenomenet från Gantofta. 
. Klockan 21 kunde man exempel
vis i bara lljämum räkna till upp
emot tusentalet väntande, och 
~ellan Värnarna och Ljungby ha
Ile stålfarfars färd följts av inte 
Jllindre än femtusen ·personer. 

Intresset för Stålfarfar har 
längs hela vägen varit enormt • 
Männislwrna har väntat och va-
1cat natten igenom. Alla har velat 
hjälpa honom en bit på vägen. 
Ganska betecknande för vilka for
mer denna hjälpsamhet tagit sig 
är det faktum att stålfarfar på 
Ljungby polisstation måste slänga 
av sig inte mindre än tio (!) kilo 
smörgåsar ... 

Den sege 66-åringen på väg mot skånsk-a gränsen vid halv f emtiden 
hel /caravan 

Man fick emellertid vänta. Snart 
pog blev det klart att stålfarfars 
tidsschema fullkomligt hade 
f>präckts. Rapporter norrifrån viss
te också berätta, att han körde 
tyngre och tyngre för varje kilo
Jlleter. 

Vad man emellertid inte visste 
)ängs vägkanterna var att ofant
}iga folkmassor, pressfotografer
nas otaliga blixtar och intervjuar
nas ivriga frågor hindrade och 
tröttade Gustaf' Håkansson bra 
mycket mera än själva den fysi
ska ansträngningen. 

KLOCKA I PRESENT 
Hur som helst, det var verkli

gen en mycke trött stålfarfar som 
st!'ax före klockan 20 banade sig 
vag genom stora folkmassor till 
polishuset i Ljungby. Här simlie 
llan stanna 'i fem timmar. Dels 
!ör att ta emot hyllningar - re
presentanter för CTC :s verkstä
der överlämnade exempelvis ett 
armbandsur, resultatet av en in
samling bland företagets förmän 
och arbetare - dels för att hålla 
en fo::mlig pressmottagning och 
dels for att sova. Till det sista 
blev det emellertid inte mer än 
två timmar över av de fem ... 

I REKORDFART 
De två timmarna var emeller

tid mer än tiliräcldiga för Hå
lmnsson, som foljd av trettio bi
lar mellan Ljungby och Markaryd 
Jcunde hålla den hittills högsta me
delllastigheten under hela loppet. I 
drygt en halv mil forsade "skäg
get" fram med över 30 km/tim! 

Markaryd nåddes klockan 3.45. 
Här rastade Gustaf Håkansson en 
ha lv timme för att dricka kaffe 
hos några släktingar, m,en sedan 
bar det åter av mot nästa anhalt 
och mot slutmålet. Skånegränsen 
passerades 4.50 under pressfoto-

••• "St o l is'~ SJOng Nidälven 

Från när och fjärran strömma
de folk till. Det fanns faktiskt 
personer soom själva hade cyklat 
tio mil bara för att se cyklisten 
par preference. Det var emP.ller
tid inte bara nyfikenhet och be
undran som drev folk till Stålfar
far. Från Hälsingborg hade exem
pelvis representanter för cykelfa
briken Kärnan tagit sig upp till 
Ljungby bara för att kontrollera 
att ett rykte om att Håkansson l 
Huskvarna skulle ha bytt ut sin 
gamla kärnancykel mot en split
terny Huskvarna var felaktigt. 

Glimtar från triumffärden 
HÄSSLEHOLM, lördag (Tewe). - Klockan 12 skall jag vara i 

Ystad, förklarade Stålfarfar tvärsäkert, när han lämnade Hässleholm 
strax efter klockan 8 i morse. På tvivlande invändningar svarade 
han lugnt: - Jodå, för nu har j ag fått en klocka, så nu kan jag 
sjä,lv ber-kna tiden och nu skall jag, som man säger, börja spurta. 

Att löftet inte bara var tomt kort vilopaus i en damfrisersa-
prat visade Håkansson genom att Iong, och i Hässleholm hade ett 
omedelbart sätta högsta fart och konditori på polisstationen dukat 

· håla en edelhastighet av 30 fram mjölk, kaffe, smörgåsar, 
km/ tim. D n enligt hans egen wienerbröd och små!bröd. Sedan 

Och hur tedde sig så den förre 
lastbilschauf.fören från Ganto:flta 
som den lysande medelpunkten i 
allt det!ta. ståhej. Ja, sanningen 
att säga tycks han förvånansvärt 
snabbt ha smält in i roBen som 
hela Sveriges gunstl ing. Villigt 
och glatt poserade han för foto
graferna i de mest omöjliga situa
tioner (armbrytning etc.), skrev 
autografer så att det stod härliga 
till - han har redan lärt sig 
skriva "Gustaf Håkansson stål
farfar" ! - och mottog de skallan
de hurraropen vänligt nedlåtande. 

uppfattning ideala medelhastighe- Håkansson inmundigat två koD-
ten ligger på 25 km/tim. par mjölk och ett par bitar sac-

:(. kerkaka, lade han sig att vila en 

Stålfarfar: 

strax efter avfärden från 
Ljungby stod "Stålfarfars" fm 
och väntade. Det blev en myc
lcet kort pratst1~nd och samtidigt 
en vilopat,s, men "Stålfa?·fQir'' 
som var angelägen om att kom
ma vidare väntade med ?·esone
manget till Ystad i ejteTmiddag. 

:(.. 

I Emmaljunga blev det en 

* Nu skall jag spurta * DET ÄR VÄL INTE nödvändigt att jag skriver om att jag tycker 
att allt det här är roligt. Jag trodde väl aldrig att man skulle tycka 
att det är så märkligt att en människa ger sig ut på cykel på det 
här sättet. Det har som man säger ibland blivit för mycltet av det 
goda, för jag har nog mest haft en massa trassel med alla som skulle 
prata med mig på varenda polisstation och man har ju inte kunnat 
vända sig utan att där har vatt någon med en kamera, 

Jag tror jag kan tala om att det har varit nästan tio telefonsamtal 
som uppehållit mig vid varenda polisstation. Men jag tycker att om 
jag kan tala om något och om folk vill veta det så kan jag ju stanna 
och prata med de där tidningsredaktörerna. 

Men att jag kommer ner till Ystad så här sent är deras fel som 
har vatt på mig om autograf och sådana där saker. Nu blir det väl 
omkring bortåt sju dygn -som jag får ha för att åka den här biten. 
Om jag fick köra i fred kan jag nog göra om det på ett dygn mindre 
tid. För när man får åka i ett kör så blir det litet annat. 

DET VAR N AGON som frågade mig om jag skulle orka upp igen 
l nästa vecka och då sa jag att det kan jag göra i morgon om jag 
får lust för det är inte så svårt när man kan åka cykel. Inte kan jag 
flänga fram så här meddetsamma men litet saktare kan jag väl köra. 

Men när jag tänker på, så går det förstås inte att köra upp till 
Haparanda igen för det är så att jag skall upp till Liseberg i morgon 
och ha någon sorts nummer där uppe, vad det nu kan bli för jag är 
litet hes och sjunger väl inte så bra just nu. Och så nästa söndag 
skall jag vara hemma i Hälsingborg och vara med i någonting som 
dom har i Konserthuset för mig. Och så är det några andra saker 
men jag kommer inte ihåg allting för det har varit så många som 
har bett mig göra det och göra . ett annat. Jag får väl se hur det är· 
när jag kommer ner till Ystad om jag har kommit ihåg det andra 
också. 

I GAR KVäLL var det riktigt besvärligt att cykla och jag var tröt
tare än jag trodde och det var inte roligt alls tycltte jag, Jag vilade 
i fem timmar uppe i Ljungby och där var alla så snälla mot mig och 
sedan har det gått mycket lättare än innan. 

Nu har jag inte så där rysligt bråttom längre, när jag har visat att 
jag kan åka långt och ganska fort med och det spelar ingen roll, när 
jag har fördärvat rekordet i alla fall. Nog skulle det varit bra om 
man Inte blivit försenad så där en 24 timmar av alla snälla männi
skor. Jag har inte varit ensam de 
här sista dagarna, nästan inte en 
meter tror jag - det har varit ro
ligt alltihop. 

stund innan han fortsatte färden 
mot Vä och Ystad. 

* NäT stålfarfar kl. 8 vaknade 
igen, drack han två koppar kaffe 
och åt småkakor. lian va?' pigg 
och kont?·ollerade vikten - 67,7 
kg. Hässleholmspolisen dekoTe
,·ade honom med stadens minnes
nål och som gåva fick han en 
trätaUrilc med snapphanestatyn. 

of. 

AvfäTden frän Hässleholm blev 
en triumf i gator l<antade av tu-

• 
l 

mo?·se, redan då följd av en 

Hässleholm 

500 samtal 
till polisen 
i Hässleholm 

HÄSSLEHOLM, lördag mor
gon.(Keos ). Det har ringts i 
ett på Hässleholms polisstation 
som genom sitt liige kommit 
att bli något av en föriråg
ningscentral sedan i går kväll 
kloclmn 18. Det är svårt att 
uppskatta hur mi.nga samtal 
det rört sig om säger jourha
vande pä polisstationen men vi 
räknar med att ha fått mellan 
400 och 500 samtal - på en 
enda telefon! 

sentals och äter tusentals män
niskor. Han var litet hes, för
klarade han, när publiken ville 
höra sång, men han bjöd till 1 
alla fall och sjöng "Nidälven". 
Han följdes av applåder och takt· 
fasta hejarop och ca 100 m fram
för honom banade statspolisens 
bil väg i folkmassan. 

Bkön var slumme,rn pd hässle
hol:•tspolisens brits 

Det är lördagsmorgon och jag tror 
att jag kan börja spurta nu, för 
det skall man väl göra när det är 
tävling. 

stålfarfar får sin loggbok vederbö?·ligen stämplad på polisstationen 
i .Hässleholm 



·" j YST ADS ALLEHANDÄ måndagen den 9. juli 1951 

Stl här packade stod tlsktlda1·tusendena, dtl "Sttllfarfm·s" presentcykel hissades UPiP till det fönster 
han mottog massoTnas hyllning i. 

"Stålfarfar" tog Ysta el med storm 
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START- OCH LANDNINGSÖ\TNINGAR I BLENTARP ! 

St.orkungarna i den numera riksberömd~ skånska storkfamiljen på Karupsgården i Bientarp bedriver just nu intensiva flaxövningar under överinseen· 

de av pappa och mamma. Det gälle r nämligen att vara i god form till höstens långresa ut i vida världen. På denna vackra bild ses ett par av de 

långbenta flygarna idka start· o en landningsövningar storkboet på takåsen (t. h.l 

Söndagen den 12 augusti 1951 
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BRöLLOP: 

-- l 
Kursavslutning vid 

Skurups l~ntmannaskola 

Lidbergs Foto) Skurup 

Dufbbelbröllopspar: byggmäs-
taren Rudolf Johansson och 
hans maka Mä/rta) f. Svensson, 
Mellbystrand, samt mellan musi
kern Sture Svensson, Skurup, och 
hans maka Edlit) f. Carlsson, 
Skurup. 

Från avslutningen vid Skurups lantmannaskola. lärare och elever. 

Blixten antände i Slimminge 
Stallbyggnad helt nedbrunnen 

En stallbyggnad, tillhörig lan t- het. Mycket folk hade samlats . 
brukare Axel Nilsson i 1SliJU- till platsen och deltog i utbär
minge, antändes på söndagsitväl- ningsarbetet. Boningshuset ut
len av blixten och brann ned till rymdes också. och allt lösöre för
grunden. Ett i närheten liggande des ut. Elden spred sig snabbt 
boningshus var starkt hotat av men brandkärens arbete och 
elden men räddades tack vare framför allt de::1 gynnsamma 
vindriktningen. Branden upptäck- vindriktningen gjorde att enchst 
tes lyckligtvis i god tid, var~ör stallbygnaden blev lå:gornas rov. 
man kunde rädda d!e djur som be- I byggnaden låg hela klöverskör- , 
fann sig . i byggnaden· och föra l den, varför ägaren gör en känn- j 
redskap och inventarier i säker- bar förlust . . 

) 



Skurups. kyrka .åte~invigd 

kyrkoherden installerad 
l 

Skurups nyrestaurerade kyrka återinvigdes på söndagen inför . .en . 
fulltalig menighet, och för första gången på 500 å~ strålade huvud
delarna av den okände gamle Snårestadsmästarens verk templets 
menighet till mötes, dessa 1100-talsmålningar, som slumrat bakom 
puts och bruk i mångdubbla lager;_ 

"Ate"Fii1Vlgningen fÖrrättades av bland sig få se en ganunal skurups
kontraktsprost Ernst Landgren, bo, tandläkare Adolf Rooth, Malmö. 
Gärdslöv, assisterad av fyra präst- Han hade mottagit inbjudan till 
män. Kyrkoadjunkt Carl Andersson, högtiden, men just för ett p~r da
Skurup, höll därefter predikan och gar sedan nådde dödsbudet försam
kyrkoherde Gunnar Wallin, km·up, !ingen. På morgonen hade ett av 
förrättade altartjänst. Installationen honom till Skurups kyrka skänkt 
av kyrkoherde Gunna1· Wallin som kruclfix placerats i det nyrestaure
kyrkoherde · i Skurups pastorat rad e gravkoret. 
ägde också rum på söndagen med 
kontraktsprost Ernst Landgren som 
installator och kontraktets samt'
liga präster som assisterande. In
stallationsakten följdes a~ högmäs
sa i vanlig ordning, varvid predikan 
hölls av kyrkoherde Wallin och 
altartjänsten utfördes av olika 
prästmän. Kyrkokören medverkade 
under' kantor Gustaf Rosenbergs 

! ledning. 
I sin predikan omtalade kyrko

!0:-den den saknad församlingen 
nde över att inte denna dag 

- Hr Einar Datjbery med maka 
Gret.,a, född Nilsson. Rydsgård. 

Lidbergs foto, Skurup. 
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Exteriör av Wickmans 

Elverkets nybyggnad 

l 'l if. 11/lt 
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Skurups nya idrottsplats klar 1953 

Skurups nya idrottsplats är i 
vardande. Arbetet har fram
skridit ganska långt vid det 
här laget} men först 1953 räk
nar man med att fotbollsplanen 
skall 

läggningen får bl. a. en åskå
dareläktare med plats för 1.200 
personer och blir även i övrigt 
perfekt. Kostnaderna beräknas 
till cirka 70.000 kr. om· denna 

rigt i Skurup samt om kornrmt
nala problem av skilda slag 
som berör den livaktiga köpin
gen berättas vidare- i ord oc 
bild på sidorna 8 o'ch 9 i da-

"Det gamla huset" med den intressanta historian och kyrkoheT-

l 
L_ 

) J 

J. som skrev testamentet. 
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Y A: s Skuri:tpsredaktion 

Rekt01· Stig Lundgren Herr Karl Gustaf Sandgren 

Sedan sju år tillbaka svarar idrottsledare inom MAI, m. m., 
rektor S t i g L u n d g r e n för knutits till vår Skurupsredaktion 
Skurupsnyheterna i YA, och under och har att svara för nyhetstjäns
denna tid har han tillvunnit sig ten på det idrottsliga området. Han 
såväl läsekretsens som huvudre- har under sin Malmötid medarbe
daktionens odelade uppskattning tat i åtskilliga tidningar både som 
för saklig, säker och god nyhets- idrottsreferent och reseskildrare, 
tjänst, kompletterad· med värde- varför han ingalunda är främman·
fulla kulturella artiklar i skilda de för journalistiken. I dagens tid
ämnen. Vidare har föreståndaren ning inleder han en serie artiklar 
för Systemaktiebolaget i Skurup, angående idrotts- och klubblivet i 
K a r l G u s t a v S a n d g r e n, Skurup, och i fortsättningen kom
känd idrottsman, bl. a. skånsk mer han att kontinuerligt referera 
mästare i orientering 1936 samt och kommentera idrottsliga evene
flera gånger i budkltvle och lag, mang från Skurups horisont. 

Pans segmnde lag i gntpp 24, fr. v. Bengt Lin,dblad, Lennart 
'Johansson, Han·y Holrnkvist; Assar Olsson. Magne El/ström, Len

nart Pettersson, Tom Lindström -och Sigvard Svensson 

11/tt 

Nygifta 

Foto: Lidberg, Skurup Hr Kaj Sjövall, Svedala, med 
maka Anna-Lisa, f. Carlstedt, 

Hr Bror La1·sson, Skurup med Rydsgård. 
maka Maja, f. Jönsson, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup Foto: Lidberg, Skurup_ 

Hr Ake LundeU, Landskrona, Hr Nils Ingvar Nilsson, Malmö, 
med maka Keht, f. Andersson, med maka llfarianne, f. Lund-
Rydsgård. · · ström, ö. Torp. 

l 
/01 
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· Skurups AlF :s representationslag med lagledaren Akerberg 
längst t. h, 

En trufPp ungdornliga gymnaster. 

Fr. v. baron af Ugglas, Skönabäck, lan·tbr. Orvar Jepsson och medaljören 

kontrollassistent Arvid Larsson. 

Avskedsfest med ·örsjö ·komm·un·· 

Del tagarna samlade på Rydsgårds 



Fr. v.: Kommunalordf. Knut Larsson, fattigvårdsstyrelsens ordf. Nils 

Andersson, medalj för 33 års tjänst, kyrkoherde Erik Kastman, folkskoll. · 

Nils Nyström, medalj för 26 år, och fru Clara Andersson. 

Medaljutdelning 1 Slimminge 
åt kommunens förtroendemän 

Från nyåret uppgdr Blim

minge kommun i Rydsgårds 

storko~mun. Mdnga av för
troendemännen i Slimminge 

får nya uppdrag i storkommu

nen, men för åtskilliga blir det 
- nu definitivt avsked med det 

kommunala arbetet. Många av 

de betrodda i Slimminge har 

innehajt uppdrag i över 20 år 

och ett par har hajt förtroende
poster i bortåt 30 år och där

över. Pd torsdagen hade samt
liga förtroendemän i Slimminge 
samlats till en enkel avskeds

jest på Skurups hotell. 
Bland de närvarande märktes 

samtliga ledamöter i fullmäktige 
och flertalet ledamöter i olika 
nämnder och styrelser, samman
)agt ett 40-tal personer. Ordf. i 
fullmäktige auktionsförrättaren 

Fjärdingsman Anders Nilsson erhål
ler medalj för 27 års tjänst av 
landsfiskal Einar Almström, Skurup 

Knut Larsson hälsade de närva- naJa nämnder utfört ett krävande 
rande välkonma och erinrade med arbete under en lång följd av år. 
några ord om de tider, då Slim- Folkskollärare Nils A. Nyström 
minge varit självständig kom- har varit barnavårdsnämndens 
mun och framhöll att kommunen ordf. sedan· 1925, ordf. i fattig
haft mänga och trogna tjänare vårdsstyrelsen i många är, pen
och män, som velat och förmätt sionsnämndens ordf., taxerings
leda allt till det bästa. Bland dem nämndens ordf. m. m. Ordf. i 
som tjänat länge och troget var fullmäktige auktionsförrättare 
fjärdingsmannen Anders Nilsson, Knut Larsson blev även föremäl 
Tegelladan, som innehaft sin för hyllningar. Sedan 16 är till
tjänst i 27 år. Landsfiskal Einar baka är han ordf. i fullmäktige 
Ahnström, Skurup, överlämnade och har innehaft posten som ordf. 
till honom Patriotiska sällskapets i kommunalnämnden under 14 är. 
medalj i guld och hyllade honom Lantbr. Nils Andersson, Bruksgår
för hans nit och omdöme i tjäns- den, uttalade å kommunens väg
ten och för den trogna gärning nar ett tack till Knut Larsson för 
han utfört. Kyrkoherde Eric Ka&t- hans utomordentliga sätt att leda 
man överlämnade Landskommu- kommunen och för hans alltid vi
nernas förbunds förtjänstmedaljer sade redobogenhet att stä alla 
till lantbrukare Nils Andersson, människor till tjänst i kommunala 
Bruksg~rden, och folkskollärare ting samt överlämnade från kom
Nils A. Nyström, Slimmingeby, ~unen en ståtlig blomsteruppsats. 
och tackade dem för allt uppoff- Därefter följde en enkel måltid 
rande arbete de under många år och samkväm, som visserligen 
utfört i kommunens tjänst. Lant- präglades av vemod inför upp
brukare Nils Andersson har till- brottet från den gemenskap, som 
höJ;"t fattigvärdsstyrelsen i 32 år, rätt i kommunen, men också av 
är vice ordf. i kommunalnämnden tacksamhet till alla som arbetat 
och har tnom åtskilliga kommu- för kommunen. 

B b 

Hr Ake Andersson, S;kutup 
med maka Gunn-.Charlotte, f. Ro
sengren, Stl,)nberget, Ve'beröd. 

·r 

Hv-chefen Thure E. 

!BRöLLOP 

Dubbe~bri;illop i Skurups kyrka 
mellan järnvägstjänstemannen 
Ove La!rsson, Malmö, och fröken 
Ing?"id Mårtensson, dotter till mä
laremästaren Anton Mårtensson 
och hans maka, f. Persson, samt 
bagaren Arne Nilsson, Trelleborg 
och fröken Elvy Larsson, dotter 
till hr J o han Larsson och hans 
maka, f. Holmkvist, Bedinge. Vig
selförrättare var pastor Karl An
dersson, Skurup. 

Börje 

ID) 



Tusentuts pe1·soner v äntade i Ystad på Ståtfarfar, som. väl framme fick t i llfälle att såvät möta s teltfetTmor som ta tgen 
sig 'i en p1·esenterad länstol. Under fii1·den smakade det 
gott m ed saft och kuffe , framför allt när man d,~ssutom fick tov att dirigera "Se farfar dansar gammulvals . Den 
nedre bitden ser fartig ut, m en visar bura hur Ståtfar far 
m åste lotsas genom beundrctr skarorna <LV pohs och mäster-

cyklisten Stu -, A nrinss'ln 

INTE ENS NÄR DET Ä MARKNAD l KIVIK, h~r vi ' "'tt maken till 
folk, törklarale man l byarna på Österlen, när Stålfarfar med väldig 
följekaravan i går eftermiddag fullbordade den allra sista etappen 
på sin 180-milacykling. KvP:s högtalarbil i gott samarbete med stats
polisen hade ett drygt arbete att hå lla vägbanan fri för den spurtande 
farfar, och i Skåne Tranås måste man helt enkelt göra ett uppe håll. 
Här hade man nämligen samlat Onslunda skolorkester för att hylla 
Gustav Håkansson, men inte ens sådana lockelser som "äkta mocka" 
och spettkaka kunde förmå "Skägget" att göra ett lä ngre uppehå ll. 

·Siutmålet hägrade allt för nära .. • 

Ystad - tusentals personer i full komligt uppror klev över avspärr
ningar och bröt igenom poliskedjor för att hylla StålfMfar. Uta nför 
polishuset samlades man för att med applåder och hurrarop locka fram 
honom till fönstret. Vid avfärden till fes tmå ltide n på Ystads Saltsjöbad 
glömde man kvar stålfarmor på polisstat ionen. Väl återförenade skil
des de åter. Farfar drogs in i ett angränsande rum för att hålla 
"presskonferens''. 

Sedan Häggalornas tid har väl aldrig en svensk idrottsprestation givit 
upphov till liknande scener och skall man finna ett adek.vat uttryck 
för att beskriva den hyllning 'som ystadborna ägnade det skäggiga 
fenomenet från Gantofta kan man knappast ta till ett blygsammare 
än furstlig. Farfar log, bockade och i·ackade, lite trött och lite för
virrat - det här var mer ansträngande än 176-milatrampandet ge
nom Sverige , , , 

KvP-reportage: WAHLBERG - GULLBERG (bil d) 

Stålfarfar ett medicinskt fe nomen! 
- Från Kvällspostens utsände KEOS -

YST AD, lördag eftermiddag, Han låg på britsen i arresten på Y stads polisstation. 
5 000 människor hade hälsat honom välkommen efter 180-milafärden och nu, bara tio 
min. efter det att hans lufttomma bakdäck passerat under målskynket, var han föremål 
för en noggrann undersökning,verkställd av en ung dam från Idrottspolikliniken på 
Stadion i Stockholm. Hennes fingrar inregistrerade 80 pulsslag i minuten ia a et är 
väl vad man har om man haft bråttom uppför ett par tre trappor ... 

D e. t röt ta ögonen slöts t acksa mt. 
alltmeda n instrumenten fortsatte 
att göra s it t arbete, m en and
ningen var alldeles lugn - det he
la var änblicken av en tröt t gam
mal man, s om tar några minute;·s 
eftermiddagssiesta. Bara den vind
slitna nummerlappen med nollan, 
de fa n t as tiskt missklädsamma 
svarta shortsen och i n å gon m å n 
den m edfarna svarta baskern talar 
oin att det rörde sig om n ågot an
nat. 

Allt för få har lå tit bli att väga 
Sverige-loppscyklisternas och "Stål
farfars" prestationer mot varand
ra, trots att alla måste vara på det 
klara m ed att det inte går att 
draga paralleller alls. En sak är 
emellertid klar: "Stålfarfar" är ett 
medicinskt fenomen av "under
barnsnatur", på annat sätt kan 

Stålfarfar: 

man svårligen förkla ra att hans 
blodt ryck vid starten i Raparanda 
var 125 och vid fra mkomsten till 
Ystad s ex och ett halvt d yg n se
n a re lika ledes 125. 

Hans egenska per sammanfatta
des i imponerad korth et @.V polil,li
niksystern. 

- H ans m edicinska värden är 
sådan a, a t t man h elt enkelt ba x
n a r , m an kan finna m å nga mot
sva righet er, det är sant, men då 
m å ste m a n söka i å ldrar m ellan 
20 och 30 å r! H a ns hjärta är oe r
hört sta rl<t och j a g kan inte för
kla ra det på anna t sä t t än att 
H å kansson sedan m å nga å r bedri
vit en klok och regelbunden fy. 
sisk. träning. 

- Ja, det är nog riktigt det frö
k en lilla, det ligge r nog mycken 
träning bakom, kom det så still

- samt frå n "Stå lfarfar" själv, och 

* Första långturen 1925 * 
JA, NU HAR JAG ju kommit ner till Ystad, och att det inte gick 

riktigt som. jag hade lovat kan jag inte hjälpa. För om inte a lla männi
skor hade varit så väldigt intresserade av mig och min cykelåkning, så 
hade jag varit framme nli.stan ett dygn tidigare. Men det är roligt med 
mycket folk, och jag är glad att alla varit så hjälpsamma och intresse
rade av mi&-, och att det har gått så bra som det har. 

Det var ju litet förargligt att jag skulle få punktering precis när 
jag skulle spurta inne bland allt folket, men d et märkte dom visst inte, 
för det var förfärligt vad dom hurrade. i 

Det hr•r varit så många med kameror och _å många tidningsmän 
som har frågat mig om allt möjligt så jag har nästan blitt yr i huvu
det. Jag har försökt svara så gott jag har kunnat och alla som t elefone
rat till mig på de olika polisstationerna har jag pratat med. Så har jag 
skrivit under en massa papper om annonser och så dant, m en det begri
per jag mig inte alls på, och nu skall min son, Nils, få ta ha nd om alla 
så dana överenskommelser. För nu skall jag bör ja arbet a. 

MAN HAR FRAGAT mig så myck et om när jag börj~de cykla m e l
lan R aparanda och Ystad eller när jag börja de tänka på a tt göra det. 
Det är inte alls någon tre år gamma l tanke som någon h a r få tt det till, 
ut ltfl , don li 1 y lret IUU..·o !ln ..U. R o OIH\ 102cr sLlll' i tulo j 11g rue d cyke l 
och skulle köra tilf Raparanda frå n Hälsingborg, men hur det va r, så 
lwm jag aldrig längre än till Östersund, för när jag kommit dit så var 
blå bären mogna, och då kunde jag inte låta bli att stanna. 

jag k a n ju ta la om att d\{n d P.t 
h ängde på mig så k und 
k et vä l b yta klä de r oct. 
sen t ram pa u pp igen, 01 
då fick ytterligare ett 
på mi5 . 

- J a, ja g tvivla r i varj• 
på den saken , sade lit~t senar e de 
f orne svens k e cykelm ästaren S t1 
r e Ander sson, h an s t eknik ä he 
enkelt fan tastisk - just sådan sr 
man sk ulle vilja u pptäck a hos !le> 
ra av vå ra un gdomar, då ,p ' 
man ktllat d Pm mä<:tarcäw 

D en långa dryga 
v ar det enda. m otlut, som 
sista dagsetappen tvingade 
farf ar att st i ga av cyk eln och 

u ppför När sen blåbären var slut kom jag inte h eller iväg, för då var ling o- ,
n en färdiga, och lingon har jag alltid tyckt om. Och när jag kom h em Mer eftersök~ igen frå n den turen 1925, å började d et gå mot jul. 

Då började jag köra långtradare och drog i ]:lo p till uppehälle åt f a- H e l fri d La m b e r t miljen. Jag k ä nde ingen direl't längtan att ge mig ut att cykla på den 
tiden , för när jag körde last bil, fick jag se så mycket av Sverige i alla 
fall . D et var inte förrän 1947, då alla barnen hade börjat försörja sig 
sjä lv, som jag tyckte att jag ville titta mig omkring 1ite grundligare, och 
så gav jag mig ut och cyklade, och det å r et körde jag till Dalarna. 

1949 cyklade jag till Haparanda och omigen och sen 1950 var jag 
u te myck.et. Jag var borta hela året frå n mitt h em och jag cyklade över 
700 mil, bl. a. upp till treriksröset. 

JAG VAR. UPPE i Jämtland när jag fick höra talas om det här 
cykelloppet från H a pa.randa till Ystad, och det tyckte ja g med detsamma 
jag hörde om det, att det skulle vara mycket roligt att vara med i, så 
jag ringde upp dom som ordnade det och hörde mig för. Dom sa·att jag. 
va r för gammal, och att jag inte fick vara med. 

Då bestämde ja g mig för att vara m ed i alla fall, så på h emvägen 
gick 1jag upp till F{usqvarna cykelfabrik, och dom lovade att ge mig en 
cykel med särskilda grejor att å ka upp till Raparanda på. Sen skulle 
jag få en riktig t ä vlarecykel att åka tävlingen på. Men sedan drog dom 
sig tillbaka och sa att det hela var ett missförstånd. 

Folk kallade mig stålfarfar redan då och jag ville göra skäl för 
namnet och visa att jag inte skulle ge mig. Så jag gick upp till Kärnan 
i Hälsingborg och där tog det inte mer än en dag så hade jag fält en 
cykel, och då körde jag upp till Haparanda. 

JAG VAR ALDRIG orolig för hur det simlie gå , för jag visste hela 
tiden att jag skulle vara nere först och hur som helst visste jag att jag 
inte skulle bryta loppet. Och så tänkte jag, att även om dom andra var 
tränade fina cyklister, så var det ingen av dom, som hade en såda n vana 
som jag på sträcka n Haparand~Ystad. 

Det var litet r ä ligt första sträckan, när dom satte upp så hög fart, 
m en det d~öjde visst inte så länge förrän dom sackade, f Ör i Luleå hann 
jag upp två stycken . Och sen visst e jag ju att jag kunde köra när dom 
sov, så jag tog det lugnt och fint. Ungefä r tio timmar har j.ag sovit, och 
r esten har jag kör t eller pratat med folk. Jag är glad att jag kunnat 
visa alla som tvivlat på mig att 
ja g visste vad jag gav mig in på. 

Dom frågade mig i dag l 
Ystad om jag skulle kunna · köra 
omigen nu till Haparanda. Det 
skulle jag- nog, men då fick det in
te gå riktie:t så fnr! . utan då fick 

A LMHUL T, söndag. (KEOS). Ge· 
nomförandet a v åkningen R aparan
da-Ystad h ar fått oväntade kon· 
sek vense r för Gustav Håkan '• 
och hans familj. "Stå!Iarfa~" 1 

all h ast bh vit en av landets m ~ 
tersökta per soner - Helfrid am· 
berts engagemangsrekord efter suc
cen i karusellen var ett inte mo 
detta Vid varje polisstation ha 
legat anbud av olika art och sp
n en Nils , som i gå r skulle åkt m ' 
sin fä rdiglastade långtrad - · 
Marseille , ha r t vingats avs1 
den t rippen för a t t hj älpa 
der . 

Än så är det åtskilliga st 
reda ut. Redan tidigare hav\ t'3o
lat om kontrakt från Liset,Tg 0 c\l. 
i gå r blandade sig också .:~3 estii.\• tet i Stockholm med i dis!:'l.~,;s\<>"ct\ 
villigt att acceptera vilken uag suni 
"Stålfa rfar" vill bestämma. Politi 
ken i Köpenhamn vill arrangera e~ 
färd genom hela Danmark. och M,.' 
nark har en sensation i bakficka 
enligt vad vi erfat:it, klart är ocl•s 
att det föreligger ett anbud om del 
tagande i någon filminspelning met 
hemligstämpel hindrade under lör 
dagen all insyn i just denna affär. 

En sak är i varje fall klar: L o p· 
p e t var inte mer ansträngande ~ 
veckorna efter åt kommer att bli! 

Semestertripp 
- Vila nu? upprepade Stålfarfa; 

förvånat n ä r någon vid "presskon· 
ferensen1' på Ystad Saltsjöbad fr~ 
gade honom om han nu skulle t; 
i en sig. - Herre Gud nu har i · ! 
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' • nä.Hl . l f; ..a. .... J.a. ..... , _ 

.der hela det ofantligt krä
loppet frän Haparanda till 
- och en läkare kunde 

efter undersökning konstatera, 
att Farfar hade "prima liv". 

Och sedan vidtog de rent av 

beteC ll"3.t HV~•v ••• 

ker, och med det har vi men .... , 
att han pä pricken har vetat, när i~ 
och var han skulle sätta in sina la?., 
stötar. Mänga har stött sig pä pä 
att man. anser, att Stälfarfar är son 

bar 
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Stålfarfa1' följes av folkmassorna efter lagerkTonsningen vid målet. 

STÅ.LFARFAR FÖRSVANN 
i folkhavet • nästan paniii 
vid ankomsten till fSTA 

Från 
A r n-e Dahlman 

YSTAD, lördag 

V i kunde redan i lördagen-s tidning konstatera att 
stålfarfar Gustav H åkanssons färd genom Skåne 

skulle arta sig till en Eriksgata men att hyllningarna 

skulle bli så överväl~igande, att man formligen strödde 

blommor på den väg han färdades, det trodde vi in~e. 

Så blev det emellertid och kulmen på hyllningarna kom 

efter ankomsten till mål kl. 14.20 där polisens repav
spärrningar rök som ullgarn och fullkomligt sydländ

ska scener utspelades. Så var även fallet vid polis

stationen när stålfarfar och hans maka mottog mäng

dens hylln~ngar från fönstl"en i andra våningen. 

(Forts. å sista s_id.) 

Var är Stålfarfar? 

Så här s&g det ut på Surbnmnsvä gen i Ystad kl. 14.20 på lördagen. 

stålfarfar skall finnas i folkmassan, men var är han? 

-

'· 

-stålfarfar . fe.4~~ : pnslunda folk sko

las orkester. - när den spelat up}l 

»Farfar dansar gammal vals». 

Stå'Hs körde 
med: : p~~ktering 
sisfä :: biten. 

YSTAD, lördag (Arbetet) 

I det allmänna tumult, som 

uppstod när stålfarfar körde i 

mål i Ystad, var det säkerligen 

ingen i den tusenhövdade ska

ran som lade märke till att bak

ringen på Stålfarfars cykel var 

tom . från luft efter en punkte

ring cirka 700 meter från m ål, 

säger simmaren T. Löwall i 

Ystad, vilken pr cykel esko?·te

rade stålfarfar de sista milen. 

Stålfarfar gjorde mig upp

märksam på att han saknade 
luft i bakhjulet och menade att 
jag skulle pumpa åt honom. Då 
jag emellertid ansåg att vi var 
så nära mål att han kunde ta . 
sig fram utan luft på den asfal
terade körbanan uppmanade jag 
honom att fortsätta, vilket han 
även gjorde. Vi kunde då vi 
granskade cykeln på polissta
tionen konstatem att bakl-ingen 
var fullständigt lufttom. 
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Fantastisk fr,umjjärd J ör "Skägget'' 

MARKARYD passade st ålfarfa r på alf få en kopp kaffe hos 
en släkting, fru Berta Waldemarsson. På mittbilden utnämner 
konstapel Torsten Nilsson honom till 'hederspolis" i Hässle
holm, medan flickorna t. h. in te var de enda som själv 
satt upp stålfarfarsaffischer - men ankomsttiden fick ändras 
titt och tätt 

hörjat spurt • SID 
Frarn~ne • 'l 18.80? Ystad redan 

Det är lördagsmorgon och j ag tror att jag kan börja spurta nu, för det skall 
man väl göra när det är tävling ... Så skriver stålfarfar Gustav Håkansson i sin 
första skildring för KvP av slutskedet på den gigantiska långfärden på cykel från 
Raparanda ner till Ystad. Han tycks vara i prima lcondition i dag efter den tillfäl
liga trötthetsperioden i går kväll, och ystadsborna kan bestärrit räkna med att få 
hälsa honom välkommen redan vid 13.30-tiden, ty nu går det undan. 

• Klockan !J.&J pa ~eradc Statr<Arfnl' 
Vä utan att göra något uppehåll. 
stora folkma ssor kantade vägen 
och man ville överlämna blommor 
men Håkan~ \ill. an :1,, , i, int ha 
tid .att stanna tJr <ni t,, mot d 1 l . 

Han spurtar . .. 

• Klockan 11 hade han nått Dege
berga och diirifnin rapporterar 
KvP:s följebil att han håller god 
fart. 

• överallt utmed stålfarfars färd
väg samlas det massor av folk som 
hejar fram honom. över allt talas 
det bara om stålfarfar i dag. Säga 

Flyger till 
Stockholm i dag 

Ingen rast ingen ro för 
Stålfarfar, När han hunnit 
pusta ut en smula efter fram
komsten till Ystad i eftermid
dag åker ·han bil till Malmö 
och flyger sedan från Bulltof
ta till Stockholm för att un
dersölcas på idrottspolik!ini
lcen. Det blir hans första flyg
tur. 

' Yad man •iii, h'l.n har med ens 
blivit den store favoriten, och ban 
trivs uppenbarligen mycket väl 
med den rollen. 

• Från höger och vänster haglar 
anbnden över honom. Cykelfabri
ken I{ärnan i Hälsingborg ämnar 
för sin del se till att stålfarfar 
skall få minst lika mycket belö-

ning som segraren i Sverigeloppet, 
dvs. 5 000 l<ronor. Och i kväll 
skal han göra sin första flygtur 
- till Stockholm. 

• Läs vidare utförliga skldirngar 
om stålfarfars öden och äventyr i 
natt och under förmiddagens lopp 
på sidan 4! 

Ri!,§sl,yt e 'nior 
§e estrande 

mot . . 
t.\'IUUOl--

GöTEBORG, lördag . (TT) Ett svårartat olycl;:stillbud inträf
fade enligt ett el.:sjömeddelande till GHT vid Röda lwrsets semes
terhem i Hamnaryd i Ormary(l i samband med fredagens rikssl,yt
t~tävlingar. Av ännu outredd anledning utsattes hemmet, där ett 
trettiotal semestrande damer vis tas, för beskjutning och mäste 
utrymmas. Detta var även fallet vid Hamnaryds gård. 

Första skottet mot semester
hemmet gick in genom fönstren 

till sällskapsrummet, där en de l 

gäster uppehölJ sig. Innan man 

hann komma i förbindelse med 

skytteledningen slog ytterligare 
ett par kulor ned i h emmet. skyt
teledningen ordnade omedelbart 

med evakuering av gä.sterna, som 
fördes till Lövhults Friluftsgärd. 

Läste deckare6 

ringde polis 
- Se sista sidan -

r 
DIPLOMATISI(T 
personbil och Lidingötåget 
~tt den in t~ kunde köras, från platsen. Attachen var i hög grad ·,,, 
spritpåverkad, ~en då han som diplomat har eJ<:terriotalrätt, hade 

LOGGBOKEN biir väl något av ett "historiskt" dokument så små
ninaom. Här är det polisen i Markaryd som skall göra sina aneck

·· 'ngar i den 

"Läkanmdersökt har jag 
annars blivit ordentligt. Inte 
mindre än fem läkare har 
undersökt mig. Dom tror 
visst inte jag är riktig invär
tes", menade Stålfarfar med 
en humeristisl;: glimt. Sam
manlagt har han endast sovit 
11% timma under hela fär
den. 

polisen inget annat att göra än att köra hoT1nTY\ (S~oc~" ; _, 
. · holm, Kv:P) .,., ... , 



t. vanmark , 
D en danska tidningen Poli
tiken kommer genom SDS:s 
förmedling att Janeera "stål
farfar" i Danmark. Det är 
meningen, att den 66-å rige 
skåningen, som blivit mäkta 
populär på andra sidan Sun
det, skall cykla den ca 50 mil 
långa sträckan Skagen-~ö
penhamn. "Stålfarfar" har re
dan accepterat, och starten 
kommer förmodligen att äga 
rum om någon vecka. 

de knytnävar och armbågar för 
att komma i närheten av den 
skäggige idolen. 

De sista fem milen hade den 
kände långdistanssimmaren T o r g
n y L ö ö f varit farthållare åt 
"Stålfarfar", och han intygar vil
ligt, att gamlingen vräkte på för 
fulla muggar. På raksträckorna 
var hastigheten stundtals uppe i 
ca 25 km/ tim., och Håkansson 
vägrade att gå uppför de långa 
sugande motluten. Han skulle 
fram till Ystad före kl. 14.30, och 
han höll sitt löfte. 

Polisen i Ystad har aldrig varit 
med om något liknande hyllning
arna för "Stålfarfar". När 66-
åringen gick i mål, fick han lager-

med en f!C'"" 
vill iga brandkår ens 
blåste eggande marschrytmer, och 

Forts .: Sydländskt, siC!. 7 

"StålfaT/ar" di1·igerar Onslunda barnorkester, som hylla.r l ands
vägsbohemen med "Se farfaT dansar gammal vals . .. " 

Junior med ~ådant troVV" .. o./ 
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Cu•laf llå-
kanuon, ••stål .. 
farfar". Den 66-
iarigfl klimpen 
tom cyJ.:Iar Sveri
ge-Joppd Hapa
randa-Y:;tad. L.ä
karno häpn ar över 
han• kondition. 

/ 
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Stålfarfar säger: 
"Om jag funnit att mjölk är god och nä

rande mat? Annars skulle jag väl inte . 
dricka mjölk så ofta och så mycket under 
mill snabbfärd på cykel från Raparanda 
till Y stad, som jag faktiskt gör. Man kan 
för övrigt helt och hållet leva på bara 
mjölk, för det gjorde jag, när jag var 17 
år i 14 dagars tid, då jag fått en högaf· 
fel i munnen och inte kunde tugga." 
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Jve Levin, 
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tsson, Len
,rsson, Leif 
5-
tdersson, T. 
'l.lmborg, B. 
, N. Kling, 
. Sjöstrand, 

1.45 
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{. Lindvall, 

· Wahlberg, 
nsson, Kjell 
;tröm, Stig 
lsson, Olle 
re Hansson, 

Tyngd
MFF
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1 och 
<iz. 
Jyn. 

Sim-

."vr, Kjell Arne Frisk. Det l Regnet gjorde oanan 

blir också andra deltagare. Lördagens bana omspände ~20 km.' naue1· 1 '"'"' L<w. 

'' ar. ~la per 
endast SWI 

rostfria rakblad 

av k ö l d h ä r d a t s t å l ger 

annu större skärpa och livslängd. 
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T Å l F A R f·A R" 
är fenomenal ~ • • , 

' ' ' ' "\ 

' ' 

----

' ' ' ' ' 

~--.__ ___ __ 

" - men så har han ocksa ', 
en fenomenal cykel! 
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' 'Ol{Urma~bff;;~:··Me~ - d~ -!~~:~~~:~fo~~r~~~~:~~~~-~~~:t ;;~~c. ;; .. i952- å~~--skq;d ~ed . en l utv~ckli~geri. s1{·U1re:oenu" 
.signelse att bygde~ . fo~'t- holmshögskola 26.592 kr. till arvode renhet av 96 proc. och en .vatten- kallat, kommer regt:ingen,uf:.;:;;:~ 

• .dr så genuin, så ofordar- åt professor G. de Hevesy för inne- halt av 18 proc. ett odlarpris , av l deles a_tt meddela bel ut om änd -
orrh-idfulL varande budgetår. 80 öre per kg. Jordbruksnämn- ring av de nu angina priserna . 
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Ingenting är så gott som 
Gyllenhammars havremust. 
Den är både närande och 
nyttig . 

·~ 
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underbara havremust 
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