


Foto : Lidberg, Skurup 

Kont rollassistenten EJ'I'nst Dahl
berg med maka Gunni, f. Larsson, 
ö. Vemmenhög. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

H r Jan Ove Olsson, Svalöv 
med maka Maj Britt, f. Nilsson, 
Slimminge. 
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-Kursavslutning vid 
yrkesskol~n i Skurup 

En av elevgrupperna vid yrkesskolorna i Skurup med skolk~kslärarinnan 
fru Margareta Ah.nström i mitte n. 

Foto: L idbergs Foto, SkU7'up. 

Ingenjören Ragnar Nilsson med 
maka Henny, f . Val!gren, Skurup. 

Hr Göte Andm·sson, Slcurup, med 
malcan H elga, f. L arsson. 

(Foto : Lidberg, Skurup) 

* Hnh.:s avd. fö1; .krukväxter 
efterlyser härmed namnet 

pä ovan avbildade präktiga 
planta, som uppodlats av fru 
Anna-Lisa Nilsson, Västerga
tan, Skurup. Fru. Nilsson har 
haft sin växt i fyra är, mim 
först i år har den blommat 
och haft ej mindre än 22 blom
mor sedan den 26 januari. Fru 
Nilsson vet emellertid inte vad 
blomman heter och Hnh-red. 
anropar nu den blomsterkun
niga läsekretsen om benäget 
bistånd för att lösa mysteriet. 
Här nedan ser vi själva blom~
terkronan i närbild. Känner 
ni igen den egendomliga plan
tan sä' sänd en rad eller ring 
till Hnh-avd., Skän&ka Dag
bladet. 

Foto : Lidberg, Skurup. 
Hr Stig Olsson, örsjö, Rydsgård 

med maka Evy, If. Märtensso~ 
Rydsgård. • 



Foto: Lidbergs Foto, Skurup. 

Hr John Jönsson, Slmrup med 
maka Elsa dotter till lantbrukare 
Ernst Jönsson och hans maka f 
Carlsson. ' · 

Foto: b'idbergs Foto, B~urup. 

Hr Sven Svensson, Skurup med 
maka HilCI.ur, f. Håkansson Södra 
Asurn. ' 

Foto: Lidbe1·g,- Skurup 

Hr Arne Nilsson med maka 
Gunvor, f, Persson, Skurup. 
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Hr Gunnar Ande1·sson, Malmö . 
med maka Sonja, f. Andersson, 
Skurup. 

Hr Nils Palmkvist, Alstad med 
maka Hanna, f. Petersson, Näs
byholm. 

Hr Gunnar Sven;;son med ma
ka Karin, If. Nilsson, Skurup. 

Foto: Lidberg, Sk!tTUP 

Hr Karl Wahlkvist med maka 
Gunborg, f. Altes,son, Dalby. 

Foto: Lidberg, Slcw·up 

Hr Nils Petersson, Börringe 
med maka Elsa, f. P~rsson, Sku
rup. 

Foto: Lidber g, Skurup 

Hr Stig LennaTt Magnusson, 
Grönby med maka Maj-Britt, f. 
Christiansson, Gärdslöv. 

/O 



Dräktparad 
l 

Börring e l 

Från en trevii q dräktparad i Börringo i Röda korsets regi ses t. v. ett brudpa r· frå n Genarp · (bruden lngun 
Kåvemyhr och brudgummen Margit Hansson. T. h. Ulla Winblad (Marianne Larsson l och ' Bellmån (Margit Lilja l 

Börringeavdelningen av Röda programpunkt med Ulla Winblad 
Korset har haft fest i socken- och Bellman som. huvudpersoner, 
stugan i Börringe, och i samband varvid den förstnämnda sjöng 
med denna hade anordnats en Fjäriln vingad syns på Haga. 
dräktparad från 1500-talet fram Sä var det dags för en guver-
till nutid. nant frän 1800-talet att träda 

IDfter att ' en adelsdam från fram och sä ·kom slag i slag ett 
1500-talet, en ung fru frän 1600- brudpar frän Genarp, en diplo
talet och en stiftsjungfru från matfru p.ä väg till hovbal, en 
1700-talet visat upp sin elegans, köpmansdotter, en borgardotter, 
följde kvällens mest uppskattade en lantbrukar.kvinna m . m., m. m., 

Dräktparad i Börringe 

) l 

ända fram till sista punkten på 
dräktparaden, två unga flickbr 
av i dag pä väg till dans, klädda 
i moderna klänningar. 

IDfter dessa tillbaKablickar på 
gångna tider serverades kaffe, 
varunder utlottades en spettkaka 
och en kaffehätta. Dräktparaden 
gavs i två omgångar inför ful.l
satt salong. Som konferencier 
fungerade fru Elsa Westerstedt, 
Börring e. 

Foto: Lidberg, Skwmp. 
Hr Hans Andersson, Hunnerup, 

Lund med maka Ulla, f. Toftrup, _ 
Tofthög. 

FOto: Lidberg, Skurup. 
Hr Torsten T1·enk, Skurup med 

maka Ulla, f. Danielsson, önnarp. 

Foto.: Lidberg, Skurup. 
Hr Lennart Andersson, önnarp 

med maka UUct, f. Nilsson, S!im
Pling~ 



Hundratalet husmödrar på 
givande "d ag" t Skurup 

På fredagen hade över hundratalet husmötlrar och andra 
intresserade samlats på Lantmannaskolan i Skurup, där s . h:. 
husmodersdag anordnats på initiativ av Vemmenhögs härads 
hushå.llsnämnd. 

- De närvarande hälsades väl
komna av ordf. i hushällsnämn
den agronom Ernst Möller, ör
sjö boställe, som pä nämndens 
och hushällni'ngssäl\skapets väg
nar uttryckte sin glädje över att 
sä mänga husmödrar hörsam
mat inbjudan. 

Dr Sesse Gröndah~ 
F o r s h e Il höll däJ;"efter före
drag. Hon hade gett sitt ävme 
den något paradoxala formule
ringen "Ar arbete nyttigt eller 
s~adligt? Talarinnan delade upp 
'foredraget pä tvä avdelpingar. 
Dr Forshell lämnade först en 
orientering om olika människo
typer och skilda individers för
måga till arbete. De fysiska fö • 

är livets högsta glädje att ar
beta och känna, att någon be
höver ens arbete. Arbete är värt 
livs bästa medicin, om det an
vändes rätt. Rätt oroande ansåg 
doktorn det vara att man ta
lar sä mycket om fritidsproblem . 
Där den rätta andan finns hos 
ungdomen uppstår inga bzkym
mer för hur fritiden skall .an
vändas. Man skulle vil ja önska 
varje människa en fläkt av den 
glädje vetenskapsmannen känner, 
när han när resultat, och idrotts
mannen, dä han vinner sina 
segrar. 

Sedan följde ,uppvisning i hus
modersgymnastik av gymnastik
direktören fru Signe Sandgren, 
Skurup. Först lämnade direktör 

l l 
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Foto: Lidberg, SlcuTup. 
Hr Stellan Svensson, Veberöd 

med m aka Ulla, f. Bergkvist , 
Skurup. 

Skurups köpings skolor för yrkesundervisning hade på tisdagen 
avslutning och i samband med detta hade en utställning av arbe
ten ordnats i skolans gymnastiksal. J;)et var som vanligt arbeten 
från sömnadskurserna som dominerade, och att döma av de ut
ställda arbetena har fliten varit stor och un~ervisningen av hög 
klass. 



Lotfajubileuin 
i Börringe 
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Hos lantbr. Olof Olsson, Källst01·ps boställe, och agr. Eric Håkansson, Källstorps 'gård, Beddinge, 
blev rapsen väl inpudrad 

Pastor G. Wigren överlämnar 
fana?l till v. kårchefen 

fru Hanna Ågren 

FLYGBEPUD·RING_ 
utföres med DDT, hexaklcir och tiofosforpreparat. av 

1 

HERMAN TWEDE AB 
M a l m ö. Tel. 123 76, 127 04 

l 

Ett p ,ar decimeter 
över markens gröda 

Flyget har · i år gjort ett verkligt come-back i lantbrukets 
tjänst. Tidigare försök med flygbepudring av grödor har givit dis
kutabla resultat, men allting utvecklas, och nu visar flyget, att 
det har nått sådan anpassningsförmåga, att det gör verkliga 
tjänster och detta till en kostnad, som kan konkurrera med vilket 
annat spridningsmedels som helst. 

håll synes bilister ha blivit för
skräckta över planens framfart, 
och det har hörts beskyllningar 
för busflygning. Dessa bör bestämt 
tillbakavisas, det rör sig här om 
enbart nyttaflygning i jordbrukets 
tjänst, och piloterna undviker 
konsekvent att på låg höjd flyg 
över trafikerade vägar. 

AB Jordbruksflyg har statione
rat en rad plan i Skåne i vår, och 
premiären för flygbepudring på 
Söderslätt utförde några av dem 
den 12 maj för AB Herman Twe
des i Malmö rälming. Det var då 
lantbr. Olof Olsson, Källstorps bo
ställe, och agronom Eric Hå)rans
son, Källstorps gård, fick sina 
rapstält behandlade. Planen be
pudrar med såväl DDT och hexa-
klor som med tiofosfor mot jord- I---~-~--.,....--..---J1--v.--=--~ 
loppor, vivlar, baggar och skid- A r, r ,, • 
gallmygga. Effekten har visat sig W CJ-' ,1 "' '- • 
vara synnerligen god, kostnaderna 
blir ej högre än för vanlig maskin-
· stationsbepudring och man undvi
ker totalt alla körskador med des
sas nackdelar, bl. a . i form av 
grönskott. Ett enda plan uppges 
under gynnsamma förhållanden 
kunna avverka 2 000 hektar på en 
enda dag. Och grödans höjd spe
lar givetvis ingen roll. 

Dessa plan flyger under sitt ar
bete på endast ett par decimeters 
höjd över grödan. De specialutbil
dade piloterna är synnerligen 
skickliga och klarar sig t. ex. utan 
vidare under telefon- och kraft
ledningar på 4 meters höjd. För 
landning och start behöver de 
blott 150 meters fri yta. På sina 

• Börring e l 

l 

Il 

l 
----=---=~ 



BRODDA. Den verkligt bekväma soffgruppen 
i högsta kvalite. 

94 

s ekretärbokhylla i mahogny m. låd. Pris 298: -. 
öronlappsfåtölj med lös plymå inkl. tyg a 31:

pr m. Pris 344:-. 

Företagets innehavare Ove 
Wickman. 

-=====~~==========~=== 

BLACK·HE 
·. Mediotherma 

MILDPERMANENT 
Nu kan vi i vår salqng erbjuda Er det allra senaste på här
värdens område! Black-Head Medietherrna Mildpermanent är 
verkligen idealisk, en synnerligen behaglig och skonsam per
manent, som det är oss ett nöje att rekommendera. 
När Ni · nästa gäng tänker permanenta Er, lät oss göra det 
med Black-Head Mediotherma! Vi vågar faktiskt på förhand 
lova Er att Ni blir nöjd med resultatet. Men glöm inte att 
beställa Er behandling i god tid, 

·bujes 
.. ':V ~ .• ... 

' ' 
SKURUI' 1\· Tel. 762 ~ 

'>: 



--
Luftangreppen 

avvisade i 
Warszawa. 

Forsters telegram 
till Hitler. 

5 

·n mobilisering i 
'lllller i iiltgråll iJiir Be~ägri'!gs- . 

tysila riltsdagen. tJIIstand 1 . 
- hela landet. 

Der FUhrer lovar att bahilla uniforme~ på tills 
segern .har vunnits eller tills han själv 1' död. 

RERLIN den l. (TT) Dc gator, som förbinda WiJmstrasse 
med KrolloJ>ernn, Yoro på morgonen avstängda för all traf~rån kL 9. 
Polisvafje~na släppte blott fram de som voro försedda m inträdes
kort till riksdagen. Stormavdelningsformationer bildade häck på 
trottoar4ll'na, och en särskild trupp i fältgrått hade fattat POsto utan
för Krolloperan för att hälsa Hitler, då denne anlände till 'riksdags
mötet. Bland de diplomater, som begåvo sig till Krollopera.lltr:märktes 
italienske ambassadören Attolico och Bulgariens minister, v11ka voro 
de första som intogo sina platser. 

Parlamentet inkallat till i 
-~....._......,r tant. morgon, 

mobiliseringsdag. 

PARIS den l. (TI') Ministerrådet har 
enhälligt godkänt följande dekret som 
framlagts av konseljpresident Daladier: ilrl'ffenden 

angriper! 
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l. r • 
SYDSVENSKA DAGBLADET 

SNÄLLPOSTEN. 

l ' 1'1 

Extranumm r 

rr ol.~::o' ll (GO runc:lacS 10118) 

f' 

Ty kl h ~udangrepp lfiOI So\1 e el a 
Polen Iran Ostpreusse.n. 1 nå gol ltrlg! 

• 

Strider rasa på eftermiddagen utmed hela den tysk
polska gransen. Tyska bombflyget i 

aktion över städerna. 

gryningen på fredagen gick den tyska krigsmakten till an
grepp mot Polen utmed hela gränsen. Enligt ett Reutertelegram 
från Warszawa sättes det tyska huvudangreppet in från Ostpreus
sen på en front mellan Dzialdowo och Chojnice. De tyska flyg
planen'ha gått till attack i två omgångar. I den första bombar· 
derades sju städer, nämligen Puck, Gdynia, Torun, Bialystok, 
Grodno, Wilno och Bydgoszcz, och i den andra omgången företo
gos raider mot Warszawa, Krakow och l{atowice. 

Yid middagsliden ·oro rientligl-. .::ter ~ i ·gån& längs hol::. tysk~pol~!i.n. ""' 
gränsen, även vid Slovakiengränsen. Kl. 6,30 bombarderade tyska flygplan 
Wcsteq>latte och Puck. Mellan 6 och 6,30 utsattes Krakow, Katowice, Cie. 
szyn och Tczew för bombraider. Kl. 9 hörde man i Warszawa för första gån
gen ljudet av luftvärnsartilleriet. Före kl. 10 hade signal till flyglarm givits 
fyra gånger. 

Befolkningen i hm·udstaden visar fullständigt lugn och exempla· 
risk disciplin. ö,·er Gdynia ha ~re bomber fällts. I den polska radion för
klaras att den deklaration som på fredagsmorgonen gjordes av Hitler i Polen 
betraktas som en krigsförklaring. 

I Schlesien ha icke militära tyska skaror trängt över gränsen. 

När bomben 
exploderade 

Berlin • • 
l 

Tyska marschordern: 
BER LIN den 1. (TT f r. Dculschea K nchr ichtenbii r o) Krigs

maktens övr:rkommando meddelar: 
PI\ befallning "''' ledaren och högste btfålha\'nrcn har 

krigsmakt€'n övertagit del aktiva skyddet a,· riket. För nU 
f)•lla sitt uppdrag, att sätta stopp för del pols ka vA Idet, hn d€'n 
t yskil häre.ns trupper tidigt p.\ fredagsmorgona gAtt över alla 
de polsk-tyska griinserna till motangrepp. S11nlidigl ha es
kadrar ur flygvapnet startat för att :angripR n1Uitiirn mlll i 
Polen. Krigsflottan har övc rt'\git skyddet av htcr~jön . Dödstystnad när Hitler inträdde i Krolloperan. 

Hitlers knogar vitnade. Drama L..-----------------' 
i allra största stil. 

-BIFALL, JUBEL, SKRIN.-

halvtom, och det Ar Inte gott att ve-~fiUtgrAlt, f"rlek, lloramlral Raede.r l 
ta , vilkA makter, aom komma att lita full uniform mtl mankalbtav och 
alg repre~~entera. Ma• vet, .om sart, d:r G6bbel•, aornl~itter i djupiii tnn
lnte, vtlltet budakap Hltlar har att kar. Over huvud IIIget ~t.r man böjda 
limna, men redan nu nlrmar alg bana huvuden &verallt. J'l itJri,tt .es över
vagn Kro11opc_ran och ett vlldlgt brua allt. Det lr tydJICt. au ao\datema nu 
1\Ar upp mot operan fn\n mlnniJkor· 1pela den mut blitydande rollen. Oiir· 

•BEJ".. . .DI' frP.•U t ~f'l'tin. (SOS:aldfl nyll plaka tt-n med förordning om na nere pl platae.n. Om huru litua· r:mot befinna Jir mil rkvilrdlgt nog 
._..,~n!.) Det hkatonaka ritt. akydd mot luf tangrepp. Då akolbar· tklnen ler alg l l!e ter, går det natur· flera eivtlltlldda bland rlk.ldapmln· 
d.p.lllitAct 1 s.-r.•n har, m•-dan ;:.."' te- nt:n kommo !ram till sina skolor 0,\e- ll.gtvl.l oekaA otallp rykten hi r i nen. Det beror pi, lit de blivit In· 
'· ! · rar do'la ';&J.lt IJI.n b(.i rJ.n. IM-D vo de ti llbakavt...de. Alla 1kolor i nkadagakorrldorema. ~Unga t ro, a_u kallade klockan :J l nau. MAna:a av 
iUUUI t r*.l r lal~• All' lthn f>m, hu· Beriln l ro l dag at ngdl'l. Kort efter· en lnmnr.c:h redan börjat l större 1lil, dem ha redan ryckt ut l flit, oeh man 
r J 1 ,.. budahp t\:1 vl.r .,0 :pkr . At börjlide ryktet om nksttat;arn3tct men Inte hr:ller hArpA förelillA nArra har lA tii\Atlt dlru atlllftlretrldare 
K • t J .,qp.r 1 ,.D ••mt.>d r t\' 1a.a. alt utbred.~~ 1ia; !Iver atadPn. oeh l tu- bekrl!tel~~er. att Infinna alg, oth de fl oe.klll tUI• 
,_ ~ -v-~c- .,,111 ul'• e-nbart aent.al började nu folk au attömma l detta tiJ:onbllc.k rina:a klockorna, !Ji lelae att deltap l omrilet.nlnJI'n. 

~ 6~.~~~'~:,,;~~ :,~~~:;n':k~:~~~-~:::be~ =l:::~w_.:;:•!~':.~: KIMU. lt_. Mi~ dinuu.., 
.,...,_._ var Inte meningen, att man akulie ha Intaatt lin platl, oc.h det •tora ID6Ut •III n-.,....,..,. ll"&ufk "" 

p.....,. 4 ""'· an• nk.4ade l bill1t ~ra ribdaa-mmantrlde.a l ka.n biWja. Vid denn.a tidpunkt har *"' ....._ - \ltir ._ l Min 
.. ~!L.n. Xnau 1 fall ul• Krolkiperu, men detta 1\ar l haat ar- l nn diplomatk)pa bl~t 6vufylld. ,..._ a.&,..a4.. .._ ._.,. 

" \"".d oq.nicana rrh ra.arrata. or:h Mia ckt ramla anan- Alla drldama.ktema &ro ~~ lapl ......_ ••..,..,... .,.e-
~· octr. o.t ra .. t p. I"'IIWIJil!t med den d ldip n.adonal- rade med ondalltar f6r Potn, rrull.- W.....,_..._..._..-.... 

.._.. e~ ,., a• 1vt ...,-ia ~ .ahalra • ymb6Wn top Anyo l rike oeh Enalud. Pi aactn radu ...... p6l_...kt .. ,.. ., .. 
!1:1. tt .-1 ;. rt,k. litltr k1mm1rhtm Zab!,~, dauU w..........., ..... -'•• ._ 
t-. ..,_..._ ,• ~ f' .. lud&r•-•u'l!ll tw utvakadoo och aiAdebudtt. och matt t-mot ~ .., • JAn ... '-- .... ., ,....,_ 

r r J • •" ·r ••a "' r_. flnl.t av lit-m hJt mut ~ltolt.dwten, dt11 W.np , t6dbArtp ~ ... *' ... ._ 

Varken på Englands sida mot Tysk· 
land eller på Tysklands 

mot England. 
,. 

MOSKVA den l. (TT fr. Tass) I sitt tal på torsdagen fiamhö11 
Molotov att det finns de som ur nonaggressionspakten uti~ mer ä.n 
som står i den. l 

"Dessa gissningar åsyfta endast att utså misstr~ot pakten l 
vissa länder. Är det så svårt att förstå att Sovjetunrnen enligt den 
rysk-tyska nonaggressionspakten icke är förpliktad att deltaga l nA~rot 
krig, varken vid Englands sida mot Tyskland eller vi1 Tysklands sida 
mot England? Är det svårt att förstå att Sovjetuniollen bedriver och 
skall bedriva sin egen oavhängiga politik, baserad enbart på ryska 
folkets -intr-t>ssen?" 

honom. A lla göra f ront emot honom, F •• t o o k t 
men fortfarande råder denna djupa ors ar 
tystnad, m«<an han går fram lli.ngs sv e~ sk 

försvarsberedskap. 
mittelgången och tager plnta vid si
dan Il\' Hc~~~J. Det ligger något overk· 
llgt ~\·e r dcnnP skot: lW ormar, som 
!\ro utatriicktR i tystnnd. Men s.'\ u t -
16a<>s tystnaden pUitallgt i ett ltor
mondc bifall, i minutlånga hcllrop. 

Göring Ö!!Jinll.t mUlet helt kort: 
:\"on ~~oprlcht du F11h~r. Nu teM'-t 

llllll'r si;:: och gflr fmm 1111 tah\t• 
stolen. iURn lii ~:;~: cr mitrke till, nti 
l111n har ett tunt manuskript l hRn· 
elen. UJ\. \CI m1t11 rednn,ntt det ril r 
t~l;:: om ett kortl:ll. II Bn stAr nfi J::
ra Öj:Onhllrk böJd ön•r talnn.toiC'M 
lju ~ O('h biirjnr ~:\ alt tala li'lnl!;· 
~amt och hr:'! mtn :ariM"In r !>il: 
11nnhht UJIJI 1111 !llor Wrnft. ~hm J.nn 
rt.nla\' &11\n p:\ å~kAdnrliktarf'n och 
kftnnR, nU hnn '!!!tår l 11ltt Il\'!~ AHir· 
Ila och fruklllnll\'lirda!lle li~:;onbllck. 
lian lln\iindt.r nbtnn ln):::ll J::~lr: r. 

Hloll •'i\ IM'h di\ p:\ de11llrskllt. Jhlcl· 
~~efulla Aliill~na kn)1er hnn handen 
motbrÖOilet.d nit man nä..'ilan kan 
se knn~:•unl~ \11nn, Ge5ter behö\"A!I 
l'j-hl'la!lltuallonr:n ii r AA dramA• 
tl<~k, r.tt Juflr:n l 11alr:n ni!lfan dar· 
rariiVI'If'll'lftli()n. 

Kungörelser om viasa inkallelser Ut vlnta 
med det snaraste. 

STOCKHOLl\1 den l. (TT) J kon•~ljen pfi frMa•e-n 
hnr k. m;( (c)rordna.t. alt rör&fJirkt fÖI'AV8Nibf rtd .. kK p 1k11J 

inlns l enlighet med vll!llllt förut ulfli n:L1dt fij rn•r~blrtd · 
sknp~Jelrkuliir. 

Kungörel.s~ r nng(tende ' ' '""' Jnk lllltl-.. r 1111 mlliiJ r. 
tjiin!ltgörlng komma ntt anaras t amli\11. ,\Jim!i nhet.n upp. 
manas att ta del av deua kungörelur. 

Bc'•iljade uppskov med Jru~t lllleL!ul till tj;Jn.-trUrlna • Id 
nllmlin mobillst'rin_g gälla till vld1ue liven rör Jn.e.IIJif-'1 .. .-Id 
fö r11tiirkt försvnrsberedsknp. 

Krigsmnkten tillhörande pertonal, tom l tnjuttr lv 
militiir myndighet beviljad Mme•ler eller tjänatledl•Mt , 
l!knll snnrnst ln.!ltiilla Blg 1111 tjUnJJtaörlnJ f lrlln•andt fa ll 
mA dock ljii,,.tl~lghd lribehAU•• etlar ho. vtderbtirandt 
rhet lnhlimtat medJi.-ande. 

att lo ri- t " tll' 4 AJtii•JI- ,fl~t Il fit- iln.ap-, frl~r"' """' 0..nlbf'rJ j • J UDiforM, ==J~-;:;:.=.-;: 
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olen åberopar :västallianser 
AJJmän mobilisaring 

även i England. 
Warszawa hade antagli 

Storbrilannlens medling. 
l1en polackerna hade icke hunnit taga del av Hitlers 

anbud, förklaras på officiellt håll l London. 

\\ \H :O:. Z\\\" \ th•n 1. (TT) Ofridcl\t meddelas: Polska regerin
gen hade antagit britttaka regeringena medltngaaktion. vitken fort
sattes med syfte att inleda överläggningar med tyska regeringen och 
undvika kri,cr. En dylik förklaring avgavs till Berlin på torsdags
k••ällen. Till svar publicerade tyska regeringen en ny kommunike 
och angav villkoren för eventuella förhandlingar. Några timmar se
nare börjude fientligheterna. 

Skulden är Englands s o-T A L E T 
.. ' SVENSKAR I forklarar Tyskland. WARsZAwA 

Par~t.t fir i aftoa &ap del •• .. 
tytk_,.a.ka kou•p 1 ' r. 
LONDON den J. (TI' fr. HPM. ICea-. 

gen har unclnttdrnat _... - ..... -
billilering av armen, fJottu odt ,.,...._ 
~---kLJUIOodt.-w 

ftnldel ................. 
Oftrhuet odl ' l l .......... 

till kl. 6 i k••iilL När parlamentet .a""" 
träder komma ledamöterna att ha fatt d l •• 
den korrespondens som de oenaate dapma 
förts mellan England odiTJikland. "
spondensen skall nimllgen pi eflftlaldda. 
gen publiceras l form av en vit bok. 

Omkring 400,000 barn IIkoia enkMru 
' från omkring 2,000 skolor Inom ~ 

Londons område. · 

Meddelende till a...U ...... 
i &.a.. 



______ Skånska Dagbladet -Lördagen den 31 maj 1952 ____ _ 

Å ttioå.ring 1 

Skurup hade 
110 kr. om året 

I Sandåkra by, ett par km. 
norr om Skurup, bor arbetaren 
Jöns Nilsson. Han fyller åttio år 
den 2 juni. Kring hans trevna 
hem ligger en välskött trädgård, 

l 
snyggt och välordnat .. är det ock
så inomhus, men Jons N1lsson 

l 
och hans hustru har fått arbeta 
hårt för att vinna trygghet på 
ålderdomen. 

Jöns Nilsson föddes i Bjäresjö 
och arbetade från ungdomen vid 
jordbruket. Han hade ariställnin:; 
på en av Kärragårdarna under 
Krageholms gods. På den tiden 
fullgjorde bönderna delvis sitt 
arrende i form av arbetspresta
tioner vid godset. Så fick Jöns 
Nilsson tillsamman med många 
arbetskamrater, drängar och pi
gor, tidvis gå till "hoa", som det 
hette, d. v. s. fullgöra dagsver
ken vid herrgården i husbaneens 
ställe. Vid höstetid"en kunde man 
få se rader av huggare om 25 
man meja av säden på fälten. 
Pigorna tog upp och band säden 
i kärvar. När sedan tiden för 
tröskning var inne, blev det ett 
hårt slit. Man hade varken halm
pressar eller elevatorer utan 
halmen buntades ihop och bars 
på ryggen till sin plats i log
längan. För att få långhalm till 
taktäckning tröskades rågen med 
"plejel". En sådan har Nilsson 
ännu kvar. 

gården Nyvång under Svaneholm 
som statkarl och stannade på 
denna plats till 1907. Från dessa 
år har han kvar en lönebok, som 
ger gott besked om en statkarls 
lön och levnadsvillkor. 1896 var 
den kontanta lönen 110 kr. och 
stat utgick i form av 700 kg. 
råg och 600 kg. korn årligen. 
Till bränsle lämnades varje är 
åtta lass torv och fyra lass ris. 
statkarlen hade dessutom 1,200 
sträckfamnar potatis att skörda 
frän gårdens ägor, och dagligen 
fick hans hustru vid mejeriet i 
Svaneholm hämta en kanna söt 
mjölk och en kanna skummjölk. 
Spannmål och potatis använde 
Nilsson och hans hustru delvis 
till att föda upp grisar och sälja, 
men stor blev inte förtjänsten, r-====~---.,.------

När Jöns Nilsson berättar om 
dessa hårda arbetsår är det med 
en glad glimt i ögat, ty allt var ,. 

eftersom en slaktfärdig gris inte 
kostade mer än ungefär 40 kr. 
Me'd strävsamhet och sparsamhet 
gick det dock ihop. Fru Nilsson 
arbetade också vid gården och 
hade i början 80 öre om dagen. 

inte trist och grått. Det fanns Med glädje minns de båda de 
ljuspunkJer och till dem hörde trevliga höstagillen som herrska-
de många gillena. Under året pet Ehrensvärd anordnade pä 
räknade tjänstefolket som sin herrgården. Då vankades läcker 
rätt att ha tio gillen. Tre av mat, toddy serverades i hela såar 
dessa var speciellt för manfolken och dansen träddes i det vackert 
och hade det betecknande nam- lövade magasinet. Så småningom 
net "rommelgillen". Vid de öv- höjdes kontantlönen, men över 
riga var kvinnfolken med och då 200 kr. kom den inte. 
blev det också dans och gam- Vid sekelskiftet rådde stor liv
man. Särskilt mänga gillen hölls aktighet i Skurup. Byggnadsverk
vid jultiden, men dessutom hade 
man gillen vid päsk, fastlagsgil- samheten var livlig, industrier 
le, avskedsgille vid avgången ur grundades och mänga flyttade 
tjänst och "välkomma", då tjänst till samhället, Jöns Nilsson kom 
tillträddes i Mikaelitiden. Obliga- med i den allmänna expansionen 
toriska var vidare två dagar fritt 
efter fullbordad sådd och inbär- som byggnadsarbetare hos bygg-
gad gröda, och då firade man mästare N. H. Norden från 1907 
också ka!as. Kring dessa gillen och fortsatte inom byggnadsbran
fanns en. fast traditionä som med schen många är framåt. Han 
sådan makt gjorde sig gällande, fick sålunda vara med om att 
att inget husbondefolk föll på bygga upp stora delar av det 
tanken, att vägra, då tiden för nuvarande Skurup, bl. a. nr 5-
gille var inne. området och stora delar av be-

Tio av gårdarna trakten' byggeisen kring köpingens hu-
kring Kärrgårdarna bildade ett vudgator. · 'under betsäsongen ha
lag, och dylika gärdslag fanns de han anställning vid Svedala 
även i Arsjö, Sövestact m. fl. sockerfabrik, där han arbetade 
orter under Krageholm. Ordnin- från 1917 till 1933. 
gen för gillesskyldighet avgjor- När Jöns N_ilsson nu v~d ~O 

des genon lottdragning. Jöns årsdagen ser tillbaka på s1tt llv, 
NUss Jn och hans hustru omtalar, kan han göra det i förvissningen 
att även deras förfäder varit att han utfört en livsgärning 
med om samma gillesordning och mer krävande än de flestas. H3;n 
samma patriarkaliska form för har trivts med arbete och aldr1g 
nöje som de förtäljer om från l klagat. Han tycker a~t d~.n gam
sin egen ungdom. 1 Gillesgården la tiden var bra på s1tt satt men 
skulle dock inte bestå allt i för- den nya är inte heller illa. Blai!._d 
plägnadsväg. Pigorna hade till det som han l?illar i ~utiden är 
uppgift att medföra "förning" bl. a. fol~rpe_nswn.~n. Garna pys~-, 
frän hemgården till gillet. !ar han 1 sm tradgård ~en sm 

År 1896 kom Jöns Nilsson till ungdoms hobby har han mte på 

länge utövat. Det var att t~lja. 
fåglar i trä. En hel rad prydllga 
saker i hemmet vittnar dock om 
hans förmåga i den vägen. 

Foto: Lidberg, Slcurup. 

Hr Hugo Jacobsson med maka 
Greta, f. Jönsson, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup. l 

Hr Ove R:son Nelander meql 
maka Gnnnel, f. Bringsmark:' 
Skurup. 1 

f/J 
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SVANEHOLM HAR FÅTT 10.000 KRONOR 
l PRESENT AV F. ,D. YSTADBO l USA. 

P,lanerna på 
Macleanstaty 

l j u s n a r n u. 
l{ommer man till Skurup och talar 

om köpingens och socknens utveckling 

med f. d. rektorn vid folkhögskolan 

N i l s B u h r e, sekreterare i Vemmen

högs härads fornminnes- och hembygds

förening sedan 1917 och i andelsför

eningen, som möjliggjorde inköpet 1935 

av Svaneholms slott jämte 90 tunnland 

skog och sjö för 90,000 kr., sedan 1935, 

dä köpet kom t ill stånd, är det själV·· 

klart att man glider in på Svaneholm, 

Rutger Maclean och hans betydelse för 

Skurups utveckling. Rektor Buhre un

dervisar fortfarande några timmar 1 
Svaneholms slott dekorativt perspektiv, t. h. rektor Nils Buhre, energisk 

veckan i engelska, men hans hobby som ·;-.----.---------~-__.sJsl~o!l:ltt:s:ssue~k~re~t~e:J:Jra(!]r[.!!et..._. - --........... ~~--~---
pensionerad är Svaneholms slott, forn-

minnesföreningen och dess samlingar, ~ 
för Vilket allt ,han hyser 'ett brinnand 

Skurup kallades nströlandn 
efter de många jordlapparna.. 

Det skulle naturligtvis föra allt 
1 

för längt att dra Svaneholms och Rut
ger Maoleans historia 1 det här sam
manhanget, säker rektor Buhre medan 
vi g-ästar slottet och tittar på de bety
dande samlingarna, som fornminnesför
eningen åstadkommit på 12 är, men 
Svaneholm, Maclean och Skurup är 
intimt förenade med va randra. Frän 
1782, då Maclean ärvde , Svaneholm, 
och till 1816, då han dog, hann denne 
slottsherre ·med ett livsverk, som. blivit 
av oerhört stort värd~ och som gett 
impuls till ett vi~tigt ingrepp i jord
bruket i hela värt land. Det var Rut-

J 
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~å här go r man ortsavdrag: 
1.. Oin man är ensamst.äentle : 

T axerad Avd rag i ort sg rupp 
inkomst I II III 

2600 och där under 1600 l 700 1800 
3000 1520 1640 1880 
4000 1320 1420 1530 
5000 1120 1210 1310 
6000 920 1000 1080 
7000 720 790 860 
8000 520 570 630 
9000 320 360 410 

10000 120 150 .., 
180 

10 500 20 40 70 
Vid högre inkomster blir det inget ortsavdrag. 

II. Om man är äkta makar: 
Taxerad 
inkomst 

Alla inkomster 

Avdrag i ortsgrupp 
I II III 

2 500 2 625 2 750 
För ä k t a makar som bå da haft inkomst skall ortsavd raget 

Bras frä n d eras sammanlagda taxer a d e inkomster. P å 'va rdera 
.makens skat tsedel anges d ä refter m a k a rnas gem ensamma besk att
ni ngsba ra inkomst . 

~ ----

Så dr beräknas skatten: 
Om Ni h ar en be- Blir 
sk attningsba r in- skatten Och ~ärtill lägger 
komst m ellan k r . först kr. Ni sedan 

0- l 000 l O 'In av d~n b esl<.-bara ink. 
l 000- 2 000 100 11 'lo av d en de l av bes k. ink. 

som: överst. k r . l 000 
2000- 3 000 210 12 (/~ som '. överstiger 2 (100 

l ,, 
3000- 4 000 330 14 % 3 000 l 
4000- 6 000 470 16 % 4 000 
6000- 8 000 790 18% 6 000 
8 000- lO 000 1150 20 'tf> 80001 

10 000-- 12 000 1 550 24 f/.o 10 000 l 
12 000- 14 000 2 030 28% ,, 12 ooo · 
1400~ 16 000 2 590 32 'k 14. 000 l 

16 000-- 20 000 3 230 36 r, (t 16 OO{JI 
20 000- 30 000 4 670 40 'k 20000 
30 ooo~ 40 ooo 8 670 45 '/t• 30 000 l 
40 000-- 60 000 13 170 50 % 40 000 1 
60 000- 100 000 23170 55 '/n 60 000 l 

100 000- 200 000 45 170 60 'lo 100 000 ' 
över 200 000 105 170 70 'In 200 000 l 

•• 
ts~='IJs]j=1)J 

Konung Gustaf död 

RJ~IIea ~~U 01.03 ,..._. 
-.-.-. rrion Drottal•lhol,....lltott : 

Hana Majestät koilung Gustaf V, 
SYeria-ea, Götea och Vendes konung, 
har i dag den 29 oktober 1950, kl . 
08.35 förmidda gen i en å lder av 92 år 
och i sitt 43 :e regeringair lugnt och 
stilla avlidit på Drottninaholma alott. 

Djup sänker aig kungnorgen över 
landet, va rm och innerl ig är tack~ 
aamheten för den bortgångne land•
fade m • av ridderlighet, klokhet och 
levande ansvarakäns la präglade ko
nungagärning. 

* 



Hr F1·a;nk Bergman med ma
k Strid f. Lindskog_. Skurup. 

Hr Kurt Olsson, Rydsgård, 
med maka Ing1·id, f. Andersson. 

Lidberg;:; Foto. 

BRöLLOP 

Frisörmästare Erik 
med maka Gull-Britt, 
stedt, Skurup. 

Ake880n 
f. Karl-

Foto: Lidberg8 Foto: Skump. 

Hr Stig PerrngåTd, Malmö med 
maka Viola, f. Hansson, Västra 
Vemmenhög. r 

- Hr Axel Mårtensson, Skurup, 
med maka Gulli, f. Andersson, 
Slimminge. Lidbergs Foto. • 

överst herr Axel Mårtensson, 
Skurup, med maka Gulli, född 
Andersson, Slimminge. Därun
der frisörmästare Erik Akes
son, Skurup, och hans maka 
Gull-Britt, född Karlstedt samt 
underst herr Nils persson, Sku
rup, · med maka Inga, född 
Nilsson, Dalby. 

( Lidbergsfoto), 

- Hr Nils Bö1·je Hansson, Vem
menhög, med maka Inga, f. Jöns
son, Skurup. Lidbergs Foto. 

' -~ 



Konstnären vid det charmant a p~rtri:ittet av f röken Adine Hami lton. 

]onas Akessons , utställning 
"' 

·på Svaneholms slott öppnad 
Jonas Åkessons utställning på tiotusental. Det är f. ö. känt även 

Svaneholms slott, som öppnades i 
går, är ett evenemang, som med 
all säkerhet kommer att livligt 
uppmärksammas. En separatut
ställning av deime konstnär hör 
till sällsyntheterna, och alldeles' 
särskilt glädjande är att så ut
sökta ting - både 'äldre och ny
are - tagits med. 

Utställningen omfattar 31 mål
ningar, som vackert hängts i em
piresalongen och stora festsalen 
samt de intill denna gränsande 
rummen: långa förmaket, blå ka
binettet och grevinnans skrivrum. 
Jonas Åkesson har själv svarat 
för hängningen och har lyckats 
göra underverk med tavlornas 
placering, som - med hänsyn till 
belysningsförhållanden och annat 

från de stora ,internationella ut
ställningarna på kontinenten i 
den gamla goda tiden före världs
krigen. 

Ett som lmnstverk ännu större 
porträtt är det av ,Harald Stjern
swärd, på sin tid konstullrens elev 
i målning. Porträttet, målat 1909, 
är ett mästerstycke ,'i impres- 1 
sionism och i livfull m änni9ko- l 
skild'ring. 

Samma utsökta kon st präglar 
sådana verk . flom porträtten av 
konsul Gustaf 'Hagerman, fröken 
Adine Hamilton och greve Fontus 
De la Gardie - för. a t t nu nämna 
endast ett par -, förnämliga i 
färg och i plastisk genomarb~tad 
form. 
. Det vore frestande att dröja in-

måste ha varit ett svårlöst för vart och ett av konstverken, 
problem. men för dagen får vi nöja oss med 

Utställningen äldsta målning är att endast i korthet omtala ut
det stora · porträttet av Svane- Ertällningen, som man hoppas får 
holms siste ägare, greve Augustin stanna ett par mAnaders tid. Den 
Ehrensvärd, målat redan 1904. gör Svaneholms slott en utomor
Det tillhör slottets samlingar och .dentlig sevärdhet r ikare, vill,et 
har under årens lopp allmänt be- helt visst korr!.nier att uppskattas. 
undrats av gäster och be~•ökanqe i -t. 

2 

'· 

V äflledninfl, l ör klubbledare· 

Klubbledarkursens lärare o'ch deltagare. 

Under den gångna veckan har en klubbledarlmrs varit 

anordnad på Slnu·upll lantmannaskola. Iiursen började på ons
dagen och avslutades på lördagen. 

Initiativet till kursen har ta-
gits av· Ungdomsnämnden i Mal-

Lantmannaslwlans lärare har 
hållit föredrag om växtsjukdo
mar, slmdeinsekter, potatisodling 
etc. ' möhus län och &yftet har varit 

l . o 

J att stimulera och vägleda intres- Bland kursdeltagarna märktes 

l
' serade personer till att bli ledare en del intresserade lärare och lä
föl" Unga odlareldubbar i länet. rarinner men också intresserade 
Ungdomsinstruktör Allan Ljung- ~ ungdOlnar från klubbarna. Pä 
löw har haft mycket att meddela fredagskvällen hade kursdelta
ur sin rika erfarenhet från ar- garna anordnat underhållnings-
betet i kluj)barna, ordf. i Ung- afton pä skolan och inbjudit all
domsnämndens programrä d lan t- mänheten. · Ganska mänga hade 
mästare Linge hade en ·hel del infunni~ sig. Ungdomar från klub
att tala om hur man organiserar bar i orten medverkade och fram
klub?arbetet och chefskov.sulen- förde små sketcher,spelade och 
ten I JUF Alvar Lindberg, Stock~ 

1
1 ~jöng av hjärtans lust, vilket Iiv

holm, medverkade med föredrag Ugt uppskattades. 

Skolavslutning i Skurup 

Sommark6rsens elever vid Skurups folkhögskola samlade. 



.Foto : Lidberg, Slcurup. 

Lantbrukaren Kjell Svensson, 
sJätterödsgården med maka 
Karin, dotter till fr:;tmlidne hand
landen Edv. Jönsson och hans 
maka, f. Nilsson, .Börringe. 

F ot o: L idberg, Skurup. 

Banktjii,nsteman J(t,rt Eergelin, 
r..und med maka farm, kand . 
Stmja, f. Ralston, ~.J~l!rup. 

• 

Kursavslutning i Skurup 

: ~ä rare oe~ elev~r - vi? .~kurups . l.~.ntmannaskola efter ku'rsavslutrtingen,;i & 
. .:-c - ..... . •. . • -··· . _,._ .,._ 

A ,Skurups Iantmannaskola har kursavslutning hållits m 

fortsättningskur:Sen, vilken pågått sedan den 14 januari med

uppehåll för vårbruket. Det var första gång som en dylik ~1!1' 

förlagts till · denna årstid. Anledningen härtill var att man .ville 

pröva sig fram och fä kursen förlagd till en tidpunkt som m~st 

inkräktade ·på jordbruksarbetena. 

Hr Eric Bengtsson, Slimminge 
med maka Gudrun, · f. Persson, 
Bläntarp . 

Hr Allan .Nilsson med 
Inga, f. Ryden, Rydsgård. · 



Skurups skytteförenings skyttapaviliong. 

Skurups skytteförening 
lirar 60-årsjubileum· 

Den frivilliga skytterönlisen i Skurup kan indelas i två 
t:U;:;pa1·illder. Den första omspänner tiden 13::>2--._;'-900, då Sku

rups slryttegille existerade. Den andra från 1892 till dags da· 
tum, då S!mrups skytteförening· som a·rvtagare till Sliytte

glllet ansva?at för den frivllliga skytteverksamheten. 

Den 12 juni 1892 bildades å dess förste mästers::ytt korades 
föreningens ordf., Jöns KnutsSimrups folkhögslwla en sam-

manslutning, som fick namnet son. 
Skurups skyttegille. Initiativta Effektivt stöd åt 
gare var löjtnant Hallenborg å 
Svaneholms slott och folkskole- föreningen 
föreståndare N. Hansson. Åren efter första världskriget 

Skjutövningarna bedre~s • vid kännetecknades av ett ständigt 
Brägnehus. Skjutbanan hade en nedåtgående intresse för skytte

längd av endast rörelsen och tiden 1925-1935 kan 
225 m. och var betecknas som den mörkaste · i 
alltså i nättaste föreningens historia. · Medlems
laget. Den .4 juli antalet sjönk till 30-35 st. 

1894 inleddes År 1932 dr"abbades föreningen 
underhandlingar av eri svår för-
om a nläggandet lust, då dess 
::v en skjutbana verksamme ordf. 
vid ZiJ;1.1.mermans avled. Jöns 
backe i Sandåk- Knutsson hade 
ra men · projek- varit just den 
tet måste slopas. eldsjäl och den 
Kort därpå upp- fasta klippa som 
löstes skyttegil- behövdes under 
Jet på grund av de mörka åren. 

Löitnant 

M. H a ll e n bor~. 

bristande intresse från allmän- Som · efterträ-
hetens sida. dare och ordf. 

'Ar 1901 bil9.ades Skurups skyt- valdes köpman 
teförendng. Initiativtagare var E. öhnner. Han 
k öprnan Fredrik har samma sto-
K ullenberg och ra intresse för skyttet som J. 
skräddarmästare Knutsson och därtill möjlighet 

L. Svensson. att på ett effektivt sätt skänka 
Kullenberg blev föreningen sitt stöd. 
ordf. Skjutbanan \r 1938 beslöt föreningen upp-
vid Zimmerma!ls taga pistolskjutningen på pro-
b'acke arrende- grammet. Ett gott samarbete 
rades på 10 år, har hela tiden pågått mellan 
·och skytteväsen- Polismännens pistolklubb och 
~ det fick nytt skytteföreningens pistolklubb. En 
!uppsving. Den 4 av dess medlemmar blev samma 
juli 1902 beslöts Di rek'rör år uttagen att representera dess 

bildandet av Fr. Kul lenberg organisation· vid pistoltävlingar t 
Skurups skytte- . Schweiz, nämligen järnvägs-
förenings jordbr11ks A.-fl ., som tjänsteman Allan Rönnerfalk ... 
fick i uppdrag att inköpa hem- Den första fältskjutningen bolls 
manet nr 131/4 mantal i Sand- vi(( Brägnehus . i snöstorm år 
åkra för att skjutbanan skulle 1940. Sedia.n ;följde varje vår 
stä pä säker grund. och höst fältskjutningar 

Ar 1904 var medlemsantraJet egna skyttar. Föreningen har 
153 skyttar, därav 45 skolgos- haft uppdraget att för Malmö
sar. Under året lossa,des cirka Ystad slcyttekrets anordna fält-
20 .000 skott. 7 medlemmar del- skjutningar. 
tog i årets riksskyttetävling i r----::----::----~----__J 
Stockholm, varav 3 hemförde 
pris. 
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Hr Adolf Hat~gli 
Ann-Britt, f. N ilsson, 

Hr Alla.n Andersson med 

Britt f. Karlsson, Skurup. 

. • J 

BRöLLOP 
. /-

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Nils Persson med maka 

E lsa, f. Malmberg, Skurup. 

~Fota·.- Lidberg, Sk.wr!kp. 

Hr ETik HallgTen,. Malmö med 
maka Aina, f. Persson, Malmö. 



Löjtnant Hallenborg, 
initiativta~aren 

Fred1·ik Kt~llenbe1·g 

5 

Från vänster sekr. i Malmö-Ystads skyttekrets, Karl Olsson, disp. Nils 
O. Jönsson, Skurup, samt ordföranden direktör E. öhnner, Skurup, och 

""''"'" ; Molmöh" ""' ">:llofö<b'"~ Roll, Y•lod. 

De som erhöll förtjänstplaketter vid Skurups skytteförenings jubileum. 

Många hyllade vid Skurups 
skytteförenings jubileum 



Gruppbild av de första mottagarna av Skytteföreninge·"M minnes
plakett. 

Skurup skytteförening~ 60 år 
firat med tilvlingar och fest 

På söndagen firade Skurups skytteförening sin 60-äriga 
tillvaro med stora jubileumstävlingar på skjutbanan och en an
slående minneshögtid ä Skurups hotell. Till dagens evenemang 
hade inbjudan utgått till ett 40-tal skytteföreningar. Tjugotre 
av dessa föreningar voro representerade vid jubileumstävlin-gact /( /1 ~ n_ 

Branden i 'Nellevad 

I brandens begynnelse tog Lid bergs påpasslige foto,graf i Skurup 
denna bild, där som man ser grannarna redan hunnit .få ut åtskilligt 

av lösöret. ' 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Poliskonstapel Lennart Roth, 
Skurup med maka Gulli, f. Jo
ha~sson, Södra Sandby. 

Foto: Lidbe1·g, Skurup. 

Sjökapten Bo Randerz med 
maka Ingrid, f. Månsson, Skurup. 

.. 
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Gårdsbrand utanför Skurup 
Hus och gröda lågornas rov 

Lantbrukare Bernt Rasmussons gård i Nellevad norr 

om Skurup härjades vid 7-tiden på onsdagsmorgonen av en 

häftig eldsvåda. Elden hade börjat i ena loglängan och kan 

möjligen ha förorsakats av självantändning i inbärgat hö. 

Skurups brandkår kallades till platsen, kom snabbt dit, 

men då vattentillgången visasJ.e sig ytterligt ringa måste 

man inskränka sig till att begränsa eldsvådan. 

Lidbergs i Skurup påpasslige 

fotograf följde omedelbart efter 
brandkåren och redan vid 11-
tiden på förmiddagen kunde 
skurupsborna beskåda flera väl
tagna fotografier av eldsvådans 

1 olika stadier som placerats i 
\_Skyltfönstr~ 'vid Torggatan. 



Processionen pd. väg till kyrkan med kyrkavärdarna Olof Ols 
son, Johan Nilsson, · 8. Adlerwalt och Emil Hansson i teten. 

Kyrkoherdeinstallation med 
biskopsbesök i Vil_lie-Örsjö 

stora kyrkliga högtidligheter ägde på lördagen och 
söndagen rum i Viilie och örsjö församlingar i samband 
med installationen av kyrkoherde Thure Andersson i hans 
ämbete. Installator var biskop Anders Nygren. 

fagen den 25 oktober 1952 

Televisionen har nu även 
haft sin· Skurupspremiät 



Träskomakareverkstaden pd Svaneholm. 

fullt autentisk träskomakareverk
stad, där ·egentligen bara hugge
bocken saknas, men den kommer 
den också endera dagen. Och så 
är då Svaneholm, den utomordent
liga kulturbevararen i Vemmen
hög, en begivenhed rikare. 

När träskorna kostade 

25 öre paret . • . 

Det kanske inte minst värde
fulla i sammanhanget är den his
torik över träskomakareyrket 
som denne Skurups sockens siste 
träskoman sammanställt, och vil
ken nu finns tillgänglig i verksta
den. I sin okonstlade form är den 
ett stycke utomordentligt värde
full och äkta kulturhistoria, var
för vi här äterger den i obesku
ret skick: 

"Min far, Jöns Nilsson, Höga
backen, Sandå.kra i Skurups soc
ken, började träskoyrket är 1865 
och gjorde träskor utan läder. 
Priset var då. 25 öre paret. Nå.got 
·är senare kostade träskorna en 
·p lät, d. v. s. 33 öre. Då. priset se
nare gick upp till 3 daler = 50 
öre paret, ansägs det vara dyrt. 

Vid besök i Danmark fick min 
far se träskor med läderputor, 
som anså.gos behagligare för fo
ten. Hemkommen for han till Y· 
stad, där han köpte läder och fick 
sytt läderputor, som han spikade 

' på träskorna. Han var den förste 
i orten, som -gjorde så, och de 
kallades danska träskor. Priset 
för dem, 1: 25 paret ansägs myc
ket dyrt. Endast rika bönder och 
affärsmän hade räd att använda 
sådana. Men när folk i allmänhet 

träskor, likaså · lantbrukspatroner 
och andra storherrar. Priset steg 
till kr. 1: 50 för mans- och 1: 25 
för kvinns- samt l kr. för barn
träskor. När sockerbetsodlingen 
kom i gäng steg priset till resp. 
1:75, 1: 50 och 1:25. 

Undertecknad, son till Jöns 
Nilsson började göra träskor är 
1890. Då var jag 16 är gammal. 
Jag arbetade tillsamman med 
mint far till är 1919, då. han dog 
den 20 maj. Han hade bedrivit yr
ket i 54 är och ansägs som Skå
nes bäste träskomakare. Vid års
skiftet var priset uppe i 2 kr. pa
ret, men under första världskri
get kostade träskor 6 kr. paret. 
Men då. arbetslösheten var märk
bar under mellankrigstiden gick 
priset ner till kr. · 3: 50 paret. På. 
1930-talet kommo gummistövlar 
och gummiskor att uttränga trä
skorna, och träskomakarna kunde 
icke längre existera på. yrket. Jag 
köpte ett mindre lantbruk för att 
fä min utkomst och arbetade med 
träskomakeri endast under vint
rarna, och mest till äldre perso
ner, som icke kunde avvara den 
sortens skodon. Sista året 1952, 
kostade träskor 12-15 kr. paret. 
och har jag tillverkat nägot par 
i år. 

Nu har jag slutat yrket för all· 
tid och har lämnat mina verktyg 
till Svaneholms Fornminnesföt· 
ening, där de kunna beses. 

Frln att ha varit 12 träskoma
kare i Skurups socken var jag nu 
den ende. Jag har bedrivit yrket i 
62 är, min älder är 78 är. 

Sandäkra, Högabacken i juli 
1952. 

Johannes Nilsson. 
märkte läderträskornas fördelar, 1---- -----------,----i 
började man använda dem mera 
allmänt, särskilt vid kyrkobesök 
under vintern. De voro varma och 
behagliga, helst som det icke el
dades i kyrkorna vid den tiden. 
Jöns Nilsson gjorde också trä
skor till kyrkoherde Thomaeus i 
Skurup, som han använde vid 
gudstjänsterna i kyrkan under 
vintern. Godsherrari:1a vid Svane
holm, Brodda, Skönabäck m. fl. 
herresäten köpte av Jöns Nilsons 

q 

Skurups sockens siste träskoman, 
Johannes Nilsson. 

VillabebyggelBen pti Lund8tedt8ka fastigheten. 
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Frisörmästa1·e E1·ic Wadgård och ing. Lennart Persson 

i den nya scoutstugan. 

' 
Skurups sco.utkår har fatt 
sitt törsta verkliga hem l . l!r'l.· 1<. , •• 

, En bild av valvmålningarna i Skurups kyrka. 

Demonstration av köttstyckning · 

för matlagare vid Yrkesskolan 

Foto: LiåbeTg, Sku?·up. 

Folkskollärare Nils E . Hans
son, V. Torup med maka Bi?·git, 
~· Andersson, Vallby. 



Ernst V, Wahlqv.ist 

- 60 år fyller den 21 nov. mon
tör Ernst V. Wahlqvist, Sandäkra 
pr Skurup. 

Han är infödd Skurupsbo och 
utbildade s;g i smedyrket hos 
smedmästare J. Sjögren i Skurup 
1907-11, varefter han var an
stäld till 1921 hos Bröd. Anders
sons gjuteri, 1922:-24 arbetade 
jubilaren som för-säljningsombud 
·för Husqvarna Depot. 1924 antog 
han montörplats hos firma G. 
Henrikssons smides- och repara
tionsverkstad, där han fortfaran
de är verksam. Vid Skurups skyt
teförenings bantävlingar sl{ötte 
W. under flera år arbetet som 
marl{örchef och utförde det på 
ett sådant sätt att han vid för
eningens jubileum erhöll de.ss för· 
tjänstmedalj. För övrigt är da-

l gens jubilar en rejäl och gemytlig 

l s~åning som förvä:vat mänga 
vann er. 

l 
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Helsvenska dieseltraktorer 
hos Wickströms i Skurup 

Nyhemkomna Bol'inde?··Mttnktell-traktorer utanför Wickströms 
maskinaffär. 

-------------------------~·--------

Halmbindningskurs • Skurup 

En intressant halmbindningskurs 
i SLKF:s regi har varit anordnad 
under en veckas tid i Skurup. At
ta damer har deltagit i kursen, 

Glöm ej 

Julklappsfotot 
LIDBERGS 

Tel. 27 och 433 

som varit förlagd till gamla kom
munalrummet i Skurups by. Lä
rarinna, och en populär sådan, har 
varit fröken Helga Hansson, Sku
rup. M~j.n har förfärdigat halm
kronor, ljusstakar, stora fruktfat, 
julbockar och en del småpynt till 
julgrane•n. Samtliga damer har 
varit flitiga och intresserade, var- j 
för man har hunnit binda många l 

.nätta och trevliga saker. 

-- ---=- ---= --



Skurupsläkaren som blev 
August Strindbergs vän 

;l J en artkiel i YA för nägon tid A• • ven bland sina kolleger vann 
sedan, som handlade om Au- han aktning och erl{ännande. 

gust Strindbergs kortvariga sku- Den bekante lasarettsläkaren i 

rupsbesök 1891 omnämndes också Ystad, Eliasson, satte honom myc
i förbigående dåvarande e. provin- ket högt. Det var nog på. hans 
sialläkaren i Skurup Lars Nils- rekommendation som Strindberg 
son. Det kunde kanske vara av ett uppsökte Lars Nilsson för att sö
visst intresse att höra lite närma- ka bot för •sitt trasiga nervsys
re om denne på. sin tid i hela tem. Samvaron med Ola Hansson, 
Vemmenhögsbygden så oerhört Gustaf af Geijerstam och Karl 
populäre person. Jag skall i det Tavaststjerna kom nog i andra 
följande i all anspråkslöshet söka rummet. Det var emellertid ej 
dra ett par strän till stacken. blott som läkare han blev om-

Dr Nilsson var infödd skäning, tyckt och värderad. Hans klara 

så. vitt jag vet härstammade han 
frän Vallkärra, där fadern var 
lantbr. och en betrodd boutred
ningsman. Han blev tidigt student 
och absolverade sina medicinska 
studier på mycket kort tid. Jag 
har hört sägas, att han på sin tid 
var landets yngste läkare, men 
vägar ej gå i god för uppgiftens 
riktighet. I början av 1880-talet 
kom han till Skurup som e. pro
vinsialläkare och efterträdde dä 
doktor Roth, vilken flyttade sina 
pinaler till Sjöbo som distriktslä
kare där. Denne dr R. var far till 
d~ för nägot år sedan avlidne 
tandläkaren Adolf Roth i Malmö, 
som ihågkommit både Skurups 
kyrka och Svaneholmsmuseet med 
gåvor. Som ett kuriosum kan ·an
föras att även Lars Nilssons ef
terträdare, dr Nils Nordqvist, ef
ter en femtonårig skurt:psvistelse 
övertog provinsialläkaretjänsten i 
Sjöbo. 

DT LaTs Nilsson 

intellekt och praktiska läggning 
medförde att han vid sina sjuk
besök ofta rådfrågades både i ju-

Enligt traditionen bodde At~gust StrindbeTg då han somrnaren 
1891 konst~lteTade d?' LaTs Nilsson i detta htM tillsammans med 
Ola Hansson, Gt~staf af Geije?'stam och Karl Tavaststjerna. Fas-

tigheten äges nu av tTädgårdsmästare Tage Lövgren. 

överskuggade felen. Jag minns 
Lars Nilsson sedan min tidigaste 
barndom, han var husläkare hem
ma, men då sjukdom lyckligtvis 
var en rätt sällsynt gäst hos oss, 
kom han där mest i egenskap av 
min fars vän. Jag kan ännu se 
honom för mig, en kraftig, under
sätsig gestalt med frisk rödlätt 
hy och klara blick bakom gt:ldbä
gade glasögon, kal hjässa, om
given av yvigt vitt här, kraftiga 
mustascher och spetsigt hak
skägg. En verklig typ på en gam
maldags .allround ht:släkare! 

På. Näsbyhoh::n hos den gamle 
genomnoble friheJ;"re Fredrik 

Blixen-Finecke och hans dansk
födda maka var _han mångårig 
hus- och godsläkare och -gjorde 

Ja bygden .framför sig och öster
sj ön i bakgrunden - det - säg 
jag ändå inte!" Infödda skåning
ar och vemmenhögsborna förstår 
honom kanske. 

Lars Nilsson var en trevlig -
sällskapsmänniska, skicklig vira
spelare och därjämte musikalisk 
och gammal studentsångare. Jag 
har hört honom mecr ganska väl 
bevarad basröst sjunga en duett 
ur "Gluntarna" tillsammans med 
en yngre partner. På. Markie hage 
hos gamle baron Edvard Stjern
blad och hans maka var han hus
vännen framför alla andra och 
rådfrä.gades om allt. Vid deras 
guldbröllop vintern 1917 höll Lars 
Nilsson festtalet. Konstpause~na 
var många, men han fann de äk
ta, rätta orden oh guldbrudparet 

sig mycket omtyckt. Det var där- rördes till tårar. 
för nog mera som vän än som lä
kare han blev inbjudan att följa 
med dem till Italien, ty såvitt jag 
vet kunde familjen B. då glädja 
sig åt en förträfflig hälsa. Man 
besökte både norra och södra Ita-

Läkarebostaden i Skurup var 
då som bekant lnrym4._! den fas
tighet vid "lilla" Femkorset 1 
Skurups by, där lantmannaskolan 
i mänga är residerat och som nu 
disponeras .av folkhögskolan. Till 
fastigheten hörde en vacker lum
mig trädgård, som ännu delvis är 
bevarad. Det '{ar ett sto;rt och 
folkrikt distrikt som Lars Nilsson 
fick övertaga. I söder sträckte 
det sig till Östersjön i väster till 
Svedala och norrut ända upp mot 
Veberöd och Bläntarp. I Ryds- , 
gärd, som då. ännu ej var någon 
järnvägsknutpunkt, fanns ingen 
läkare så hans distrikt omfattade 
nog också. en stor del av Ljunits 
härad. 

ridiska och ekonomiska frägor. 
Problemen var nog ej så många 
och invecklade på den tiden! Han lien, beskådade de norditalienska 
blev, och det är ingen överdrift, sjöarna och Capri. Efter hem
välsedd och omtyckt både i slott komsten mötte Nilsson en bekant, 

Redan omkring sekelskiftet ha
de han lämnat Slmrup oc)1 

tillträtt ordinarie provinsialläka
retjänsten i Anderslöv, där han 
snart blev lika popt:lär och om
tyckt som i Skurup. Många av 
hans gamla vänner där fortfor 
dock, trots avståndet och dåli&'a 
förbindelser, att anlita honom vid 
sjukdomsfall. Efter uppnådd pen
sionsålder bodde han kvar i An-

Vägarna var smala och dåliga 
och alla sjukresor måste företas 
på öppen hästskjuts i ur och skur. 
De allra flesta sjukdomsfallen 
vårdades i hemmen, även när det 
gällde smittosamma ä.kommor, 
o. nä.gon distriktssköterska fanns 

1
, ej att tillgå. Så nog hade en då

tida lantläkare ett stort och krä
vande arbetsfält, även om han 
var befriad från den oerhörda 
pappersexercis, som myndigheter-

och koja och förstod som få att 
på ett naturligt sätt umgås med 
hög och låg. På. honom passade i 
sällsynt hög grad Karlfeldts ord 
om Fridolin: "Ha1;1 talte med bön
der på böndernas sätt och med 
lärde män på latin." . 

Naturligtvis hade Niisson lik
som alla andra sina fel och svag
heter, men de skall ej beröras här, 
och alla som känt honom, är nog 
överens om att förtjänsterna längt 

som framförde den föga · snillrika 
frågan "om det var vackert i 
Italien?' Det var då han fällde · 
sin bekanta replik: 

derslöv och bedrev där en omfat-
- "Ja", sade farbror Lars, han tande privatpraktik. Där slutade 

talade alltid mycket sävligt och han också sina dagar 1933. Med 
med små inlagda konstpauser, 
"visst - var där vackert - men 
- jag skall säga Dig en sak -
något så. grant som utsikten från 
en ättehög på Söderslätt en vac
ker klar vårdag, när man har he-

honom gick säkerli:gen den siste 
representanten för den gamle 
familj- och husläkaretypen ur ti
den. Frid över hans minne! 

D-I. 

~--~--------~==----------~ 
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35-års..jubilerande konfirmander 
' l 

1917 års konfirmander i Skurup«•-----:-"-------:"""__, __ _ 
firade pä söndagen 35-årsjubile
um. Av de ursprungligen 55 kon
firmanderna hade ett fyrtiotal in
funnit sig. 

Samlingen ägde rum på Slm
rups hotell, varefter man gick till 
Skurups kyrka och deltog i hög
mässa och nattvardsgång. Kran
sar nedlades på. framlidne konfir
mationsläraren kyrkoherde G. 
Gerhards grav samt på ett par 
kamraters gravar. 

·under kyrkoherde G. Wallins 
sal~kunniga ledning besåg man se
dan den nyrestaurerade kyrkan o. 
de nu framtagna medeltidsmålnin
garna; varefter man be~ö·kte den 
gamla undervisningslqkalen i 
gamla kommunalrummet i Sku
rups by. 

Gemensamt intogs lunch på 
Skurups hotell. Arrangörer för 
sammankomsten var fru Anna 
Borg ocli försäljningschef A.nton 
Nilsson, Skurup. 

Julskyltningen 
För första gången på många år 

gynnades l{öpingens h&.ndlande av 
lämplig väderlek under julskylt
ningssöndagen. Nästan alla ,buti• 
!{er från Femkoract till den ytters
ta på Södergatan hade eklärerat 
sina fönster, och de flesta hade 
vackra och sinakfulla utställnin
gar. Järnaffärerna u~gjprde med' 
sina elektriskt leksaker· och sin 
jultomte en stor attraktion för 
barnen. Bcklädnadsaffärerna, sär
skilt de för damkläder, hade smak 
fulla expositioner, radioaffärerna 
hade högtalarmusik, och bokhan
deln en sevärd och trevlig ·utställ-· 
ning. Aven blomsteraffärernas 
skyltfönster var vackeTt pyntade. 

Skurups Röda Korskrets 
har sedvanligt arbetsmöte i folk
högskolan kl. 19 .den 8 december. 

l 
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Stämrtingsfullt julspel 

Från Dwnske StudentenJ ],ors julspel i Skurttps kyrka. 

Danske studenters kor i Köpenhamn, som sedan flera år 
tillbaka brukar ge ett julspel, gästade på lördagen Skurups 
kyrka och på söndagen S:ta Maria kyrka i Ystad, där trup
pen, som omfattar ett 25-tal ungdomar, inför en fulltalig me
nighet framförde sitt julspel. 

Efter en psalm släcktes allt 
ljus i kyrkan utom vid koret fram
för altaret. En vitklädd flicka 
kom fram och berättade enligt bi
beln om händelserna kring Jesu 
födelse och manade de församlade 
att anamma det gamla julbudska
pet i sina hjärtan. Så tonade en 
körsång fram och i en rad ·enkla 
tablåer interfolierade med säng o. 
musik fick man följa händelserna 
från det att konungens budbärare 

Allra sist drog hela kören ned 
å.t huvudgågen och ut. Detta for
made sig nästan som en vision, 
där man medan ännu sången to
nade under valven säg de bibliska 
gestalterna dra förbi och försvin
na. På inspirationen och inlevel
sen hos samtliga deltagare kunde 
man ej ta fel. Man kan endast 
önska att ett dylikt julspel blir 
årligt återkommande. 

läste upp budskapet att allt fol- 1----,.~-.----------' 
ket skulle låta skattskriva sig och 1/ ).,,). '/J... - J~ 
Josef och Marias vandring mot r" 
Betlehem. Medan Josef och Ma- ,.J ~~..A J tJ. C 't---. 
ria redde sig ett läger i spiltan / lii (Y"Titl(. ~ 'j tJ { -<~ t 1 

förflyttades man i nästa scen ut ~ 
1 ölmen till herdarna. I nästa av-
snitt fick man se de tre konung-
arna pä vandring mot Betlehem. 
Kring barnet i krubban växlade 
sedan scenen. Änglaskaran sjöpg 
t bakgrunden sin lovsång, rnedan 
herdarna och konungarna frambar 
sin hyllning till den nyfödde. 
Stjärnan som lyste vägen och 
julbudskapets segertåg runt värl-
den och bland alla folk illustre-
rades av en liten grupp som med 
en stjärna på en stång i teten och 
under säng kom in och sakta tå-
gade upp till koret. Där samlades 
sä alla, och den avslutande kören 
klingade fulltonigt i sina lovsång-
er och "Hosianna". 
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