


Svaneholm - kulturbevararen i V emmenhlJg. 

_s 
Sen betleverans i Näsbvholm 

.l 

Betinvägning i januari torde höra till sällsyntheterna. Man 
tär nog gä tillbaka ända till seklets början, då vinterleveran
ser av sockerbetor förekom fö·r att kunna göra en jämförelse. 
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. Sl utLe~verera t vid 
' ' -

Näsby-halms betvåg 

Vågmästare Jöns Gullberg överlämnar viktbeskedet för sista betlasset 

till Erik Johansson, Gärdslöv 

Vid · betvågen i Näsbyholm har 1952 drs betkampanj ?tu av

slutats. Den har varat från 8 oktober till 12 ,ianuari med km·
tm·e uppehåll. Vid samtal med vågpersonalen i Näsbyholrn, vilka 

även arbetat vid betvdgen i B örringe, konstateras att det varit 
en rekorda1·tat svår. betkampanj, som nu tagit slut.1 



Tolv Skurupsherrar 
på kurs i matlagning 

S~olkökslärarinnan fru Margareta Ahnström med eleverna 

styrelsen för SkurU:ps yrkesskolor har haft sammanträde 
under distriktsöverlärare Ernst Jeppssons ordförandeskap. Sam
tidigt avslutades <len manliga kursen i hushållsgöromål 

Till ordf. iför 1953 omvaldes 
överlärare Jeppsson och till v. 
ordf. disp. Nils O. Jönsson. Rek
tor Nils H. Lindström föreslog att 
yrkesskolorna till hösten skulle 
anordna en kurs 'i dieselteknik. 
styrelsen beslöt att anordna en 
sådan kurs. Rektor medodelade att 
fiskpropagandan i Göteborg hål
ler demonstration för yrkessko
lans elever den 3 febr. kl. 19 .. Den 
27 jan. omkring kl. 18 kommer 
deltagarna i svetsningskursen att 
få sina arbeten granskade med 
röntgenapparat .;rä Hakers gjute
ri, varvid läraren i svetsningsteo
ri, ing. Sven Henriksson, Malmö, 
leder övningen. 

J Sedan den 1 september har tolv 

Från avslutningen vid Skurups yr

kesskolas manliga matlagningskurs. 

l 
intresserade herrar deltagit i kur
sen och de har gått in för sin 
uppgift med ovanlig energi. Ingen 
har försummat någon enda lek
tion och kursledarinnan fru Mar

l garetha Ahnström vitsordar deras 
intresse. Vid avslutningen bjöds Typograf Bengt Rosengren låter sig 

väl sroaka på en mältid som dessa herrar 
komponerat och lagat samt även 
serverade. Under kur:o;en har de Disp. Nils O. Jiiinsson uttalade 
utom i matlagning även erhållit ett tack på mälsmännens vägnar 
utbildning i bakning, hushällsteo- för den utbildning eleverna fått. 
ri m. m. Ordf., distriktsöverlära- stationsskrivare Ljung bringade 
re Ernst Jepsson framförde till elevernas hyllning till fru Ahn
fru Ahlström styrelsens tack för ström för hennes . goda undervis
gott arbete och tackade även el e-~ ning samt överlämnad~ ~rån elev-
verna för visat intresse. gruppen en vas och neJhkor. 

1) 

Fru Margareta Ahnström med sina elever. 

Yrkesskolans styrelse i Skurup 
hade sammanträde i torsdags un
der ledning av distriktsöverlärare 
Ernst Jeppsson, Skurup. Till ordf. 
omvaldes distriktslärare Jeppsson 
och till v. ordf. disp. N. O. Jöns
son. Skolans rektor H. Lindström 
är självskriven ledamot av sty
relsen. 

Yrkesskolan planerar inrättan
de av en kurs i dieselteknik, som 
skall börja till hösten. På tisdag 
kommer eleverna i den då avslu
tade bågsvetsningskursen att 
samlas på Hakers gjuteri, där ing. 
Sven Henriksson, Malmö, med 
röntgenapparat kommer att pröva 
de utförda arbetena. Den prakti
ska utbildningen har handhafts av 
svetsare Karl Gustafsson, Malmö. 
Tisd. den 3/2 kl. 19 kommer som 
tidigare nämnts föreningen för 
fiskpropaganda att anordna de-

monstration i omkring två tim
mar i folkskolans skolkök. 

Hushällskursen för manliga ele
ver hade också. avslutning i tors
dags. Tolv elever har deltagit, och 
kursen har omfattat 75 timmar. 
De inbjudna bjöds av eleverna på 
välsmakande måltid, bestående av t 
hembakat bröd, små varmrätter, 
wienerschnitzel, dessert och kaffe. 
Ordf., distr.-överlärare E. Jepps
son frambar styrelsens tack till 
kursens ledarinna, fru Margareta · 
Ahnström, för det utomordentliga 
sätt på vilket hon lett kursen. 
Även v. ordf., disp. N. O. Jönsson, 
som hade tre av sina assistenter 
som kursdeltagare, hyllade fru 
Ahnström. Förste stationsskrivare 
Ljung frambar elevernas tack, och 
som en synlig erkänsla överräck
tes ett vackert blomsterglas fyllt 
med'skära nejlikor. 

EN GRUPP HERRAR I SKURUP är vid det här laget skickbiga 
i den ädla matlagningskonsten. Vid Skurups yrkesskola har de 
under ledning av skolkökslärarinnan fru Margareta Ahnström fått 
lära under sextio timmar. Fr. v. se·s här järnvägstjänsteman A. 
Ljung, fabrikör L. Berg, typograf G. Olsson, fotograf R. Alebo, 
typograf B. Rosengren och mejerist T. Jönsson. 
~~------~----~====~--~-------,·~v 

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



·yrkesskolans svetsningskurs l 

. ' Eleverna 1 svetsningskursen i l H. Lindström 
Skurup församlade vid röntgenap- Henriksson. 
paraten. Längst till höger rektor 

l 

och ingeniör Ove 

l· "Makrill under täcke;" 
fin fiskpropaganda 

Fru Wickström demonstrerar Göte borgs fiskpropa'gandas fiskrätter 

• 
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God fiskpropaganda 
J 

Skurups yrkesskolor ' hade i tis
dags kväll anordnat en demon
stration i lagning av fiskrätter. 
Till demonstrationen hade förut
om skolans egna elver inbjudits 
folkhögskolans kvinnl. elevkurs, 
de kvinnliga eleverna i fortsätt
ningsskolan • och innehavarna av 
fiskaffärerna i Skurup m. fl., i 
allt ett 80-tal personer. 

De närvarande hälsade.s väl
komna av yrkeskolans rektor H. 
Lindström, som särskilt vände sig 
till de bäda representanterna för 
Fiskpropagandan i Göteborg, kon
sulent fru M. Liljegren och fru 
Wickström. Han framhöll vidare 
att vära nutida förbättrade kom
munikationer gjort det möjligt 
att färsk fisk frän västkusten 
dagl!gen kan nä stora delar av 
landet. Tyvärr har mänga av lan
dets invänare ännu inte fätt klart 
för sig vilket värdefullt och rela
tivt billigt livsmedel vi äger i de 
olika fisksorterna. Som ett led i 

l)_ 

att sprida kännedom härom var 
kvällens demonstration ordnad. 

Konsulent Liljegren höll ett 
kort anförande, vari hon framhöll 
västkustfiskens höga näringsvär
de tack vare förekomst av fosfor 
och jod, och hon underströk att 
fisk är ett i egentlig mening myc
ket billigt och närande födoämne, 
som husmödrarna bättre borde lä
ra sig uppskatta. 

Därefter förevisades prov pä 
olika fisksorter, torsk, makrill, sill 
och vitling. Under fru Wickströms 
flinka händer trollades därefter 
snabbt fram ätta olika fiskrätter, 
som bäde var piffigt anrättade o. 
synnerlige!?- smakliga. Samtliga 
närvarande flck tillfälle att av
smaka rätterna, som serverades 
med grönsaker. Slutligen tackade · 
rektor Lindstilörn representanter- · 
na frän Fiskfrämjandet och utta
lade en förhoppning om att da
gens demonstration mätte fä ön
skad effekt. 

Foto: Lidberg, Skurup 

4lf Karlstedt med maka, l 
f. Andersson, Skurup. 
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Skut:upsscouternas 
Pilevallen invigd 

En del av Skurupsscouterna vid Pilevallens invignio>g 

Pilevallen är namnet pä Skurupsscouternas nya scoutgäl'd, 
som på söndagen högtidligen invigdes. Till högtidligheten hade 
samlats scoutkåren i sin helhet, representanter för kommunal
fullmäktige och kommunalnämnd m. fl. Biand särskilt inbjudna 

märktes folkskollärare Ragnar Segerström, som tog initiativ till 
bildande av Skurups scoutkär är 1924 och var dess kårchef un-
der en följd av år. Pilevallen är ett namn, som anknyter till 
gårdens ursprunglige byggherre, jordbruksreformatorn Rutger 
Maclean på Svaneholm. Den låga länga boningslängan har ler-

/ väggar frän Macleans tid, och än i dag har gärden ett _bestånd 

~pilar. ~__.:_· --------------------...J 
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Pilevallens invig_ning 

Vid invigningen av Skt~rups scotdgård Pilevallen deltog bl. a. den
na kvartett. Fr. v. fullmäktiges ordf. rfjktor H. Holmgrenl kårens 
första chef folkskoll. Ragnar Segerström, kårchefen i Lund pastor 

Christian Robertz och Skuru,ps nuv. kårchef Anders Ståhle 

Två par trillingar går 
nu i Skurups folkskola 

iJverlärare Ernst J e,ppsson med de tvit par trillingarna. Teck· 
ningarna i bakgrunden är utförda av de äldsta trillingarna 

J 
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Två trillingpar i Skurups skola 

Övre raden: Bröderna Torsten, Bengt och Kjell Åkesson och därunder bröderna Börje, Birger och Bertil 

Andersson 

Att två t1'illingpar gå?- i sa_mma skola är on~kligen sällsynt. Skurups folksko
la kan emelle1·tid ståta med detta unikum. 

Det äldsta trillingparet går i sjund'?. klass och de tre heter Hans-Åke T o r s
t e n, K j e l l-Ake och Be n g t-Ake. 

Sedan de var nio år har de gården, ty föräldrarna Edvin 
kunnat mjölka och denna upp- Åkesson och .hans fru Ellen, född 
gift har de nu varje kväll. När 

l 
skolan är slut hjälper de ocks/i 
till med allehanda sysslor vid 

Olsson är lantbrukare i Åkes
slätt. 

Den yngste Bengt-A.ke är sär· 

skilt intresserad av hönsskötsel 
och är sin mors goda hjälp vid ,, 
uppfödning av fjäderfä. Sin fri
tid använder Kjell-Åke gärna till l 

Forts. sista sidan - 5 
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_s 
Skurups Sportklubb 20 · O ar 

Skurups Sportklubb firar i da
garna 20-årsjubileum. Den 18 feb
ruari 1933 bildades föreningen av 
brottningsintresserade Skurups
bor. Man höll på den tiden till ne
re i Skurups by på det dåvarande 
kommunalrummet där man såle
des skötte träningen under primi
tiva förhållanden. Sedan blev det 
Hotellet i Skurup som övertog 
värdskapet och de sista åren har 
klubben det bra ordnat med trä
ningslokal och varm dusch i ut
märkta lokaler. Det sistnämnda 
har givetvis påverkat resultatetn 
i gynnsam riktning och förening
en deltager ju numera i skånese
rien div. I. Bland de förmågor 
som kommit fram inom förening
en kan nämnas Arne Larsson och 
Kjell Andersson. Den sistnämnde 
blev ju distriktsmästare i fjäder i 
söndags men startar numera för 
Sparta. En av dem som varit med 
hela tiden såväl som aktiv som le
dare är Folke Mårtensson. Att 
han fortfarande kan sina saker vi
sade han senast i seriematchen 
mot Skivarp där han vann tung-

viktsmatchen.· Inom föreningen är 
han erkänd och uppskattad och 
även utåt får han nu Svenska 
Brottningsförbundets diplom som 
uppskattning för sitt oegennytti
ga arbete. 

I lördags firade Sportklubben 
sitt 20-årsjubileum med fest pä 
Rydsgårds Hotell för 75 personer. 
sekreteraren i Skånes Brott
ningsförbund Nils Nilsson var 
närvarande och delade ut Skånes 
Brottningsförbundes diplom till E. 
Nilsson, Sture Nilsson, Erik We
berg, Helge Persson och Folke 
Mårtensson. 

De som i är har hand om Sport
klubben, d. v. s. styrelsen, utsågos 
på föreningens årsmöte för en tid 
sedan. Ordf. blev Bengt Bings
ma rk, sekr. Erik Jonasson, kassör 
Helge Persson samt Preben och 
Lennart Holm och Nils Persson. 
En samling bra karlar som kan 
sina saker vilket klart framgår 
av det sätt som föreningen skö
tes inåt och av de framgångar 
som Skurups brottare har och har 
haft på mattan. 

Mjölkpropagandans 
diplomutdelning 

Mjölkpropagandan hade på lör
dagen, som utförligt refererades 
i vårt söndagsnummer, diplom
utdelning · till förtjänta mjölk
skötare. Från diplomutdelningen 
ovan •en bild. I mitten Elis 
Malmgren, Tofthög, till vänster 
ordföranden i Källstorps mejeri
förening lantbrukare. Eric _Johns: 
son; Backagården, och till höger 
rektor Albert Olsson, Lantman
naskolan. 
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Skunzp, Yrkesskolan, febr. 1953. 

Skurup, febr. 1953. 

lL-======~====~-===~ 



YST ADS ALLEHANDA lördagen den 14 mars 1953 

Farm di Motors skgrupsrepresentant Viking Berntson och resemon
tör Henry Larsson vid en av servicebilar?~a 

Radioservice åt sl<ånsl{ 
tral<tordrift till hösten 

Radioservice för traktorerna är en nyhet som kommer att 
lanseras till hösten i Skåne av A-B Farm & Motor i Lund, en
ligt vad firmans chef, lantmästare Conrad Johnsson, meddelade 
vid en traktordag i Skurup i går, vilken bevistades av c:a 250 
lantbrukare från trakten. 

~ · tiadet- '.fisdagen den31mars 195:) ___ _, 

Vårmannekänger .giorde 
j s t o r l y c k a 1 S k u r u p 
j 

l 

En bild från Skurups husmodersförenings mannekänguppvisning 

Husmodersföreningen i Skurup hade på söndagen arrangerat 
mannekänguppvisning på. Skurups hotell. Det blev en fullträff 

med varenda ledig plats upptagen • hotellets festsaJ. Festligt var 
det också i salen med blommor i praktfulla färger. 

21 

Fr v. agronom Börje Johnsson, maskinkonsulent Sigfrid Anders
so~, lantmästare Conrad;- Nilsson och inspektör Karl Uno Anders

son 'Jid demonstrationen å Tor et i Skuru 

En av visningens många tTevliga 
mod(lller. 



Hr Sven Ingvar A r knov med 
maka, Barbro, f. Nilsson, önnarp, 
Skurup. 

/ 
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Skurupspolisen har 
fått moderna lokaler 

Polismännen Roth och Armqvist i de moderniserade lokalerna på 
Skurups polisstation 

Skurnps polisstation har moderniserats och framträder nu i nytt 
och värdigt skick. På lördagen visades de mo~erna lokalerna för 
pressen med överkonstapel Gösta Blom som ciceron. 

Överkonstapel Gösta Blom på sitt 

tjänsterum 

Kl(mmunalo?'df., bankdi r. Karl 
Larsson i Anderslöv hälsade 
välkommen och placerade bi beln 

\ · pd, dess plats 



23 

En , totalvy över den nya idrottsplatsen i Skurup 

\l 

Skurups nya 
blir invigd 

idrottsplats 
nästa söndag 

Efter ett par ärs intensivt arbete stär nu Skurups köpings 
kommunala idrottsplats färdig att invigas i samband med sto
ra idrottstävlingar och gymnastikuppvisningar söndagen den 
10 maj. Det är ett projekteringsarbete, som började redan 1939, 
vilket nu nätt sin fullbordan, och i dessa dagar avslutar man 
arbetet med finputsen inför invigningen. 

Idrottsplatsen har gätt lös pä där finns sittplats för c :a 300 
106.000 kr. eller ungefär vad man äskädare. Dessutom finns stäplat
frän början kostnadsberäknat den ser runt hel.a löparbanan. Söder 
till. Den ligger på. nästan samma om fotbollsplanen häller man på. 
ställe som den gamla fotbollspla- att planera ett omräde, där bäg
nen men omfattar nu omkring 6 skyttarna smäningom skall fä häl
tid mark i nära anslutning till la till. 
stadsparken och ungefär »mitt i Invigningen den 10 maj kom
byn». Till idrottsplatsen hör ett mer att göras mycket festlig med 
idrottshem, som kostat c:a 20.000 tal, musik, defilering, -gymnastik, 
kr. i uppförande och inrymmer friidrottstävlingar och fotboll. förutom två. omklädningsrum och 
domarrum även tvättrum med Idrottsnämndens ordf., kamrer D. 

Bingsmark, kommunalfullmäkti
duschanordningar och en bastu. ges ordf., rektor H. Holmgren och 

Fotbollsplanen. har fätt en tjock Skå.nes friidrottsförbunds repre
och jämn gräsmatta, och vid si- sentant, folkskollärare Nils ear
dan om den ligger en tränings- lius, Hälsingborg, kommer att ta
plan, belagd med stenmjöl, vilken la. Musiken svarar Skrups sagolovar mycket gott med tanke på. 
underhäll och hällbarhet. stunder för oc~ i d~t äter~täende 

Runt nya fotbollsplanen sträc- programmet, tlll VIlket VI äter-
k · f 1.. b 360 kommer, medverkar bl. a. svensk 

er sig yra opar anor, c :a friidrottselit, närmast hämtad 
m. länga och en meter breda. f ä M 1 .. AI 
Dessutom är idrottsplatsen utrus- r n a mo · . 
tad med hopp- och kastbanor. l Skurups köping och i all sqrn-

Pä norra sidan har man byggt nerhet dess idrottsintresserade 
upp en läktare av en jordvall, och ung dom är att lyckönska till den 

1\ 

Tv å av männen bakom invignings
programmet, Ewe P et er, t. v., och 

B ertil Dahlsjö : 

nya idrottsplatsen, som vuxit upp 
på. ett omrä de, där förr en mosse 
utbredde sig, och som i framtiden 
kommer att bli en idyll, vilken 
kan ta upp tävlan med den an• 
gränsande stadsparken i frå.ga om 
skönhetsvärden. 

Berka 



Bild från Vemmenh ögs ha ntverksfö renings 60-årsjubileum. Medlemmar 

som erhöll veteranmä rket: stående från vänster: smedm. K. Hallgren, 
Abbekås, fabr. H. Hansson, Skurup. Mästarbrev til ldelades fabr. Manfred 

Almqvist, Skurup. Vidare till delades veteran märket fabr. S. Bergman, 

Skurup, Sittande ' från vä nster: bil rep. B. Gylldorf, Skurup, möbelhandl. 

G. Nygren, Skurup, köpman E. A. J oha nsson, Skurup, urmakarm. J ohan 

L. Persson, Skurup. l mitte n (sitta nde l ko nsulent öfström från Sveriges 

ha ntve rksorgan isati ~n 

i 
Vemmenhögs hantverkare uh 

h a r 6 O - å r·s i u b i l e r a t 
Vemmenhögs hantverksförening firade på lördagen sin 60-

~niga tillvaro med en högtidlig tillställning på Slrurups hotell. 
Bland l)e närvarande märktes föreningens hedersledamöter måla
lemästarna Nils Knutson och Anders Nilsson, samt vagnmaka
re i)falmström, Grönby. Hedelsledamoten och v·~teranen, förenin
gens ordf. under många år f. skräddaremästare L. H. Rosengren 
var av sjukdom förhindrad nä.rvara. 

Till jubileumsf~sten hade från gångna 60 åren. BL a. nämndes 
Sveriges hantverksorganisation att under denna tid utbildats 423 

.. _.. gesäller. Konsulent öfström över-
infunnit sig konsulent Ofstrom , lämnade veteranmärket till föl-
Stockholm. Skånedistri~tet rep-' jande föreni: gsmedlemmar: bil
resenterades av målaremästare reparatör Birger Gylldorff, . Slm
Cederberg, Ystad, Grannförening- rup, fabrikör Hilding Hansson, 
arna i Svedala och Anderslöv Skurup, urmakaremästar e Johan 
framförd e lyckönslmingar och I. Persson, Skurup, smedmästare 
överlämnade blommor genom fo- Kristian Hallgr . n, Abbekås, och 
tograf Falhed, Svedala, resp. ta- urmakaremästare Anders S. Thu- r 
petseraremästare Erik Nilsson, lin, Skurup. Mästarebrev tilldela
Anderslöv. Från Ystads Hant- des fabrikör Manfred Almqvist, 
verksförening framfördes lyck- Skurup. · 
önskningar genom fabrikör Folke Under den fö ljande trevliga fes-
Ulriksson. ten förelwm und erhållning av fö-

De närvarande hälsades väl- reningens amatörer. Många tal 
komna av ordf. i festkommitten hölls för den jubilerande förening
konditor Hugo Hansson, Slmrup. en. Bland dem som talade märk
Ordf. i Vemmenhögs hantverks - tes konsulent öfström, och samt
förening sni::karemästare Algot liga representanter för såväl Skå
Jansson, Skivarp, lämnade en his- nedistriktet som de närliggande 
torik över verksamheten under de föreningarna i orten . 

24 ______ _.::;;;; _ ___;;;__ ------ ======= 

Skånes idrottsförbunds repr. Nils c~~,rlius delar ut diplom till jr. v. 
rektor Holmgren, K. A. Persson och B. Dahlsjö. 

1Vya idrottsplatsen i Skurup 
invigd med _ ståtligt program 

Invigningen av Skurups nya idrottsplats skedde på sön
dagen under högtidliga former och med god sportpropagan
da av Skånes friidrottselit. Solen sken tidvis varmt på de 
över tusen åskådare som infunnit sig och dessa fick avnjuta 
ett gediget och omväxlande program som bjöd utsökta prov 
på gymnastik, friidrott och fotboll. 

Många av våra skånska i
drottsstjärnor hade infunnit sig 
00h kastade genom sitt delta
gande glans öv:er evenemanget. 
Den talrika funktionärsbiben 
so1p.. bestod av tränade idrotts-

1ledare, sörjde för att allt gick 
programenligt. Det tog dock ö
ver fyra timmar innan det hela 
var avverkat, vilket nog får sä
gas vara i längsta laget. 

Invigningen började med att 
samtliga lokala idrottsorganisa
tioner tågade in på platsen med 
fanor i teten och tog uppställ
ning på mittplanen, skickligt 
ledda av typograf Ture Car
m€m. sagostundernas musikkår 
iklädda nya mörkblå jackor 
spelade därvid klämmiga och 
taktfasta marscher. Idrotts-

(Forts. ä sista sidan} 
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Aven flickorna var ute och ' luftade sig på lwlstybben, här ett av 
skolflickornas lopp på 60 m. 

'"bliken småmyser belåtet åt hemmasonens i MAI-tröjan, L en
nart ""'kurup" Anderssons spurt på 1.500 meter . ...,_ ___ ,.;,; 

Stort intresse för porslinsmålnin~ 

Som förut i korthet omtalats 
igängsatte strax efter päsk Sku
rups husmodersförening en kurs i 
porslinsmälning, som omfattats 
med stort intresse av samhällets 
damer. Kursdeltagarna har upp
delats i tvä grupper med 11-12 
medl€mmar i varje, och varje 
grupp skall genomgå, 20 övnings
timmar, som hittills avverkats 
med tvä .timm:;~-r i veckan. För att 
hinna slutföra kursen innan skol
feriernas början tänker man nu 
utöka lektionerna till 4 timmar i 
veckan. Instruktör, och mycket 
populär sädan, är teckningslärar
\nnan fru Ellesson frän Ystad. Ut-

bildningen äger rum pä folksko
lan i Skurup, där man disponerar 
en av lärosalarna och omfattar 
bäde teori och praktik. 

I början fick man lära sig att 
blanda eller som facktermen lyder 
»riva» färger, varefter man över
gätt till mälning pä kakelplattor, 
enklare och mera avancerad de
korering av cigarrettfat, askar, 
tallrikar och fat av större dimen
sioner. Samtliga deltagare, av vil
ka det finns mera rutinerade och 
rena nybörjare gä med liv och lust 
upp i utbildningen, och intresset 
är sä stort, att man redan plane
rar en fortsättningskurs till hös
ten. 

Montör Bengt Le11na1·t Berg

lund med mah·a Gunnel Maj

·Britt f. Leijon och affärsbiträ

det Carl Ture Alrerberg med 

'ffi,Q,/,'a Lilli Anne-Marie f. Lei

jo•J, Sl<'1H''"P· 

(Foto: Lidbergs, SkUJ:'IIIp). 
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Det störtade planet på gårdsplanen 

''Pudrings plan'~ mot träd., 
störtade på Skurupsfält 

Under pudringsflygning på måndagen över ett rapsfält söder om Skurup tör
nade ett flygplan, tillhörigt Jordbruksflyg i Stockholm, mot ett fyra mete~ högt 
hagtornsträd. och störtade. ·Föraren erhöll skärsår och blödde i ansiktet, varjämte 
han skadade ena foten. För övrigt slapp han lindrigt undan äventyret. Han fördes · 
dock till lasarettet i Y stad för vård. 

Tvä flygare var i arbete på knappt mer än 1,5 meter över de tal meter frän trädet vek sig 

rapsfälten söder om Skurup. De gulblommande fälten och blåste över på höger sida och slog i 

åkte med sina maskiner pä ut puder över blommorna till för- marken med nosen före. 

----~------'---~. störande av rapsbagga,rna. Lant- . Hr Jeppsson skyndade genast 
brukare Orvar feppsson, Munka- till olycksplatsen. Föraren hade 
mölla, hade rekvirer-at dem till fått skärsår och vrickat ena fo
s'in gärd. De .. hade hållit pä med ten. Propellern hade slagits sön-
arbetet en kvart, dä det plan, som der, motorn var demolerad, stag 

för tillfället var i luften,_ strök söndertrasade och hela frampar
utmed rapsfältets s ida, där ett tiet krökt. Flygaren fördes orne

l fyra meter högt träd, e; hag- delbart i ambulans till leserettet i 

torn, stod i vägen för planet. Fö- Ystad. 
raren manövrerade planet uppåt, Till detta arbete med bepudring 
men nådde ej högt nog i tid. användes små, enmotoriga plan, 

Landningsstället tog i grenver- som ej väger ens 1.000 kg. Pla

ket. Lantbrukare J eppsson säg, net kunde av några personer rul

hur planet fortsatte uppåt och l las frän olycksplatsen, eill en när-

framåt, men därefter några tio- Forts. sista sidan - l 
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Jubilerande Skurupsgyrnnaster 
hyllade vid perlekt uppvisning 

Skurups kvinnlig-a g-ymnastikförenings uppvisning å foll' 
högskolan i Skurup blev en lyckad och t revlig tillställning
me!l prov på högklassig gymnastik, perfekt ledning- och full
talig publik. 

Hela gymnastiksalen fylldes av sin stora til1fredsställelse över 
åskådare och kvällen hade sin vad som visats och framförde 
särskilda festprägel därav att förbundets lycl.önslcan till den 
föreningen samtidigt firade sitt jubilerande föreningen och dess 
20-årsjubileum. Det hela började ledare. 
med inmarsch av · de fyra avdel- Till fruama Anna Hansson och 
n inga r, som dc. ' · og i uppvisning- Kerstin Hansson överlämnade d i

en. rektör Herrström förbundets för-
Gymnaster i olika il.ldrar med- tjänsttecken i guld och till fru 

verkade. De minsta juniorerna Britfa Sjösten samt frk Inga
var i fem-sex års åldern och Lisa Måns~ on förtji' .. nsttecken i 
inledde programmet med en nä- silver. Till ett mycket stort an
pen och betagande uppvisning. Så tal gymnaster överlämnades 
kom pojkjuniorer och briljerade truppmärke i gymnastik. 
med sin färdighet i hopp och på Direktör Else Andersson blev 
bommar ~· m .,_ de mera färsig- föremål för hjärtliga hyllningar. 
komna flick]umorerna var . myc- Fruarna Britta Sjösten .och Ker
ket duktiga och deras uppv1snmg stin Hansson framförde tacJc och 
mottogs med livligt bifalL överlämnade blommor och min-

En verklig· elitgrupp av de vux- nesgåva till gymnasterna. De öv
na kvinnliga gymnasterna avslu- riga avdelningarna lämnade ock
lade med en vacker .och trevlig så blommor i mängd till sin av
uppvisning. Samtliga avdelningar hållna ledarinna. Rektor Holger 
leddes med stor skicklighet av :Holmgren, Skurup, lyckönskade 
gymnastikdirektör Else Anders- föreningen till vunna resultat, 
son, som med energi och intresse tackade direktör Else Andersson 
varit en ledande och stimuleran- för hennes skicJ5:liga, mängä1iga 
de kraft för den kvinnliga gym- arbete för den kvinnliga gymna
nastiken i Skurup under många stiken och överlämnade blommor 
år. Den lyckade uppvisningen var frän idrottsorganisationerna i 
en stor framgång för ledare och l Skurup. 
gymnaster. Efteråt samlades alla till gec 

Gymnastikdirektör Herrström, l mensamt kaffe och därvid blev 
Kristianstad, sekr. i Skänes gym- direktör Else Andersson ytterli
nastikförbund, uttryckte också gare hyllad. 

Gymna stikdirektör Else Andersson, 

föreningens ledare under alla åren 

YST ADS AllEHANDA tisdagen den 

_s 
19 maj 1953 

Gymnastikjubileum L Skurup 

kvinnliga avdelnings uppvisning 

Flicktn~pp visar olympiaprogTammet 



Det h.avererade flygp_Zane' 

tdet -Torsdagen den 21 

Skurups yrkesskolors utst~llning. Sömnadslärarinnan fru Elsa Bergh 
l~gger sista hand vid utställningen ' 

Flitiga Skurupsungc;lomar 
premierade 1 yrkesskolan 

Yrkesskolorna i Skurup hade på onsdagen högtidlig avslutning 
på folkskolans aula. Tillslutningen var mycket stor, men så är 
ju yrkesskolan också den livligast frekventerade skolan l Skurup 
med 289 elever, vilket är 50 fler än i fjor. 
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Från Skurups husmodersförenings möte. En grl'PP som visar gammal 
oc:h ny tid, husmorsgy"lnastik i ~ldre tider och i nutiden 

M at och dryck 
o.ch "Bak-fram" 

roade Skurup 
Skurups liva ktiga Husmoders

förening med si nordf. fru Mar
gareta Sylwan i spetsen har · tagit 
mänga initiativ under sin korta 
tillvaro och mötts av förståelse 

~---

och intresse frän husmödrarnas 
och allmänhetens sida. 

På onsdagen hade föreningen 
äter ett trevligt möte. Man hade 
denna gång gjort programmet så 
att mötesdeltagarna fick glimtar 
av gångna tider i jämförelse med 
nutiden. Sålunda hade som före
dragshållare engagerats musei
intendent Nils Olsson, som under
hållande och intressant berättade 
om Mat och dryck i gamla tider. 

Gymnastikdirektör Signe Sand
gren hade övat en grupp, som 
demonstrerade, hur det gick till 
vid gymnastik förr i världen och 
hur den moderna husmorsgym
nastiken tar sig ut. Mötesdel-· 
tagarna fick vara med i en flick
pension för 75 är sedan ·och be
vittna, hur det nya ämnet gym
nastik tog sig ut. 

Den roliga tillställningen var l 
dessutom en uppvisning i gam
maldags klädedräkt och maner. 
Till sist visades en humoristisk 
gymnastiklÖvning "Bak- fram", 
vilken liksom övrig underhållning 
hälsades med applåder. 
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YST ADS AllEHANDA fredagen den 22 maj 1953 

·Yrkesskolans _ avslutning 

Rektor H. Lin~ström beser Yrkesskolans utställning 

Gamm:al-Skurupsaffär 
i moderniserat skick 

Den nyinredda butiken har försetts med allt vad som fordras för att 

ge kunderna en snabb och effektiv betjäning 

Kommunalfullmäktige i Skurup på kaffefest i Västra mottagningsstatio

nen. Från höger Gunnar Larsson, kommunalnämndens ordf: Erik Lind

skog ordf. i Tekniska verkens styrelse och rektor H. Holmgren, kom-

munalfullmäktiges ordf. 



Foto : L idbeTgs Fot o, SkuTup 

Hr B öTje Thylande?", Skurup, 
med maka Svea Maj B ritt, f. Vi
king, Skurup. 

Foto : Lidbergs Foto, Skurup 

Hr Nils Gunnar N ilsson, Slim-
1 mingeby, med maka F lorry. 
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1\1 e dal jatdelning o p a flaggdagen .t Skurup 

Kyr koherde Gurvnar Wallin håller högt idst alet. 

Äldsta bil nära bli häst 
i 1\ristianstads mässrally 

Det var denna Ford från 1918, som var nära att slå sin a yngre kolleger 

At_t söndagen var torr uppskattade säkert besättningarna i en hel 
del åv de antika bilar, som kört det s. k. Mässrallyt till Kristianstad. 
Tak och regnskydd på några av dessa cirka 40 åriga bilar verkar inte 
så särskilt förtroendegivande för oss "nutidsmänniskor", som ~kämts 
bort med ombonade, täta bilar. ·Den äldste av dem alla, en Ford från 
1912, mantalsskriven hos fabrikör Manfrde Malmkvist i Skurup, var 
nära vinna pok~len och de 500. kronorna som utgjorde priset. Föraren 
var emellertid för het på gröten, oc glömde en obligatlfi'isk mat
kontroll. 



Ford modell1912 deltar 
i rally för musei-bilar 

M. Almqvist från Skurup deltar i söndagens "antik-rally" med ovan 

.avbildade Ford från 1912 

Med fladdrande suffletter el
ler urmodiga kupeer med blom
miga gardiner kommer den mu
seala ·biJflora, som deltar i Kris
tianstadsmässans stora rally för 
bilar tillverkade år 1928 och ti
digare, att skutta fram. Men 
det blir inte bara en rolig täv
lan utan också en sportslig så
dan. Ty nog krävs det sports
mannaegenskaper, om man 
skall lyckas genomföra 250 
km:s körning med dessa fordon 
som verkar spinnrock och trös
ka på en och samma gå ng. 

startar 10 ekipage och första vag
nen rullar, här - liksom på de 
andra startorterna - ut kl. 06,15 
på söndagsmorgonen. 

Rallybilarnas ankomst till mäs
san beräknas ske kl. 13 och strax 
därefter kommer de spännande 
slutproven att äga rum på mäss
områ det, så att besökarna får god 
insyn i tävlingen. slutproven är 
tyvärr hemligstämplade för att 
ingen förare skall få tillfälle att 
tjuvträna på de overraskningar 
som bjuds, men vi kan• garantera 
att de blir både spännande och 
underhållande. 

För arrangemangen i Kristian- 1 

sta d svarar medlemmar ur Kris-

FOto : Liifberg, Sku;r!kp. 

Järnvägstjänsteman Sven L in
aahl med maka Märta, } · Knuts
son, Skurup. 
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Torsdagen den 11 juni 1953 

Fr. v • . rektor A, Olsson, Skurup, betilnspektor P. Sylvan, Skivar p, 
· jordbrukskonsulent N. G. Larsson, betodl. konsulent Bjurlutg. 

Sockerbolaget och kand, J. Mulow, Akarp. 

Intressant jordbrukaredag 
vid Skurups lantmanoaskola 

F oto: Lidberg, Skurup. 

- Hr K nut B ilng med maka Henny 
f . Nilsson, Skurup. 



~DS ALLEHANDA · lördage.n den 13 juni 1953 

En bild från stormarknaden. 

Solig stormarknad drog 
mycket folk till Skurup 

Stormarknaden i Skurup gynnades av det härligaste hög
sprnmarväder med lagom bris, På stortorget var varenda fläck 
upptagen av stånd med det mest varierande och brokiga inne-
hålL . . 

Slöjdhandlare Karl Andersson, högtalarvrål på platsen. Endast 
som i 33 år organiserat stormark- speakern frän Cederholms nöjes
nadens ständfördelning, uppgav , tivoli sände då och dä en dund· 
antalet bodar till c:a 120, avse- rande appell ut över platsen för 

1 
värt flera än under fjoråret. Det att reklamera för de fenomenala 
ser ut, menar torgföreständaren, kraftakrobaterna de 3 Sidney<J 

1 
som om Skurups marknad efter och lassokasterskan Miss Jackson. 
en flerårig downperiod nu börjar Nöjesanordningarna var som 
att åter arbeta sig upp, åtminsto- vanligt placerade på den öppna 
ne vad antalet affärsstånd be- tomtmarken norr om folkskolan 
träffar. och på fabrikör Lidholms gärds· 

Innehållet i de olika bodarna plats. Skjutbanor av gammalt väl
var som sagt brokigt och skiftan- känt format fanns i flera uppla
de både till antal och kvalite. gor. stora karusellan hade sina 
Verkligt gedigna och bra varor båtar fullbesatta med förtjusta 
fanns, järnsides med en massa ungar och roulettspelet i lagenlig 
mindervärdigt krims-krams. An- form hade många kunder. 
nars var det ju ej någon riktig Lassokasterskan, lilla välvuxna 
stormarknad! Och över det hela miss Jackson var en angenäm be
svävade knippen av färgglada bal- l{antskap. Hon skötte sin lasso 
longer mot den djup~lä sommar- finfint och behärskade sin bång
himlen. Trängseln kribg bodar o. styriga »!:o~~~ante_» . suver!3-nt. 
stånd var stor och köplusten före· Hon hade fortJanat llvllgare b1fall 
föll god. Hemslöjdsartiklar från än vad som korn henne till del, ej 
Göinge fanns som vanligt i gan· minst från barnpublikens sida. Är 
ska stor myckenhet jämte en rik· nutidens ungar så blaserade, att 
haltig kollektion av trädgårds- de ej förmå att uppskatta det lus
möbler. Flera av samhällets af- tiga i J>häst»-dressyren? Kanon
färsmän hade upprättat egna fotograferna föreföll att · i det 
stånd med mänga . dlika varor. vackra vädret ha mänga beställ
Frukt salufördes i stor myckenhet ningar. De 3 kraftakrobaterna vi
och naturligtvis saknades ej de sade prov på häpnadsväckande 
sedva~_lig.:;t _kararnell.st~nden. _~:Za~- kraft och smidighet. Allt i allo en 
bladsforsalJaren med sm outtornh- "Il k d k dsd d 
ga svada tycktes i år ha sökt va yc a mar na ag me en 
andra marknader. På det hela ta· till åtminstone fram på kvällen, 
get var det välgörande tyst från städad och nykter publik. 
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Klocka knycktes 
av ficktjuv på 
Skurups marknad 

En filktjuv passade i går· på. att 
i marknadsvimlet i Skurup stjäla 
en klocka från en äldre man. 
Klockan kunde emellertid ätergä 
till rätte ägaren samrna dag, ef-

j 
tersom tjuven ifråga hamnade hos 
polisen, där han erkände, att han 
var den skyldige. 

Ficktjuven - en diversearbeta
re hemmahörande i Hässleholm· 
- hade sält stöldgodset till en hu
gad spekulant för tio kronor, se-
dan har slängt ifrän sig fickurets 
kedja och fodral på. en toalett. 
nägra personer. som observerat 
försäljningen· kände igen aen 
gripne, som så. srnäningorn erkän
de, och den bestulne fick av köpa
ren tillbaka sin egendom. Om det 
förekornmit fler fickstölder är den 
rapporterade vet man ännu inte. 

Skurupspolisen, som för dagen 
förstärks med fyra man, tog dess
utom redan tidigt på kvällen hand 
om ett par fyllerister. 
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YSTADS ALLEHANDA måndagen den .29 juni 1953 

En publikbild från årets ting 

l 

19:e Svaneh.~lms-tinget fick svår 

konkurreris av · det vackra vädret 
Strålande hö'gsommarväder men Ilat ,;silhuetter och personer från ., rädde ingen brist vare sig på 

något mindre publik präO'lade Söderslätt". Efter en hyllning till vackra sångröster eller på rutine-

19: s h 1 t. · t T' b t den mäktigt inspirerande kraft rad scenvana, men programmet 

.e .. vane 0 ms ~ge ~ m6e s som hembygdskärleken förmär blev kanske ändå väl långt för 

arrangorer hade g1vetv1s hoppats framkalla i folksjälen och som i den efter hand talrikare publik, 

på att sista veckans vackra soliga Vemmenhögs härad givit så ta- som fick sitta mitt i det värsta 

"väderlek skulle fortfara. över sön- !ande uttryck igenom förvärvet solgasset. Duetten ur Gerda och 

dagen men frågan är om de ej av den gamla medeltidsborgen Rosamunda ur Wilhelm Tell var 

blev bönhörda över måttan. Väd- som kulturell samlingsplats, hyl- kanske de nummer som appläde

ret blev f ö r vackert och havet lade han de män som förmätt ut- rades livligast. Sedan blev det en 

och stranden lockade mera än · fora detta ganska enastående stunds paus varefter I 7 välkända 

slottsparken, det märktes redan storverk. Han gick därefter över musikkår gav en vacker och stäm

på morgonen när en intensiv bil- till att skärskåda den specifikt ningsful! konsert, vil!_{en som sig 

trafik gick genom köpingen sö- skånska humorn som ofta i sig bör inleddes och avslutades med 

derpä. Annars var allt sig likt. bär ett stänk av självironi. I ap.- marschmelodier. 

Vid huvudingången sköttes biljett- slutning härtill berättade han på 

försäljningen vänligt oeh snabbt sitt oefterhärmeliga sätt en rad 

av de nationaldräktsklädda fruar- gamla och nya anekdoter från 

na Olga och Ella Hansson, som Söderslätt och sin egen hemstad, 

ännu aldrig svikit ett Svaneholms- som alla syn- och hörbart roade 

tin6. · publiken. Professor Hans Larsson, 

De käcka sagostundernas pojk- gamle biskop N. Billing, Bengt 

orkester inledde tinget med väl- Lidforss, välkända för länge se

klingande underhållningsmusik dan avlidna trelleborgsläkare öch 

varefter andelsföreningens mäng- stadiga söderslätsmanriar med 

årige ordf. Martin Andersson väl- stadiga söderslättsmannar med 

görande kort och rakt på sak häl- läpparna fick passera revy. Publi-

sade publikep. välkommen och ken som kände igen mänga av 

framförde styrelsens tack till alla hembygdens gamla idoler skratta-

som velat medverka i dagens pro- de och applåderade. . 

gram. Därefter överlämnade han Sedan ordf. avtackat föredrags

ordet till redaktör Gustav Pa]4n- hä)laren var det studentsål'lgarnas 

qvist som höll ett. spirituellt och .tur att komma i elden och de spa-

l elegant framfört anföranC!e betit- rade sannerligen ej på krutet. Det 

På kvällen började dansen på t 
banan väster om slottet och då 
vädret fortfarande var strålande 
och luften svalnat är det ej alls 
uteslutet att besökareantalet trots 
eftermiddagens mindre frekvens 
ändå når upp i höjd med fjorårets. 
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. YST ADS AllEHANDA tisda~en den 30 juni 1953 

Ake Månsson Brame vinner 400 m. med Bengt Mårtensson, Skuru ps AlF som tvåa och Henning 
Månsson, Brame, trea 

Skurups AlF besegrade sympatiska Brame 
Vid friidrottsmatch på mån- Diskus: l) . Henning Månsson, 

dagskvällen mellan Skurups AIF B, 31.40; 2) Sven Åke Jonsson, S, 
och GIF Brame, Bromma, plocka- 29.82; 3) Eve Peter, S, 28.96; 4) 
de skurupspojkarna till sig de Per· Olsson, B. 28.45. s. 5, B. 6. , 
flesta poängen och segrade med Kula: l) Henning Månsson, B, 
siffrorna 54-4·2. Det var skurups- 9.70; 2) P. Å. Olsson, B, 9.53; 3) 
bornas första seger i en friidrotts- Sven Åke Jonsson, S, 9.26; 4) Eve 
match på den nya idrottsplatsen. Peter, S, 9.08. S. 3, B. 8. 

Bramepojkarna kämpade väl o. Höjdhopp: l) Börje Gunnar 

Längdhopp: l) Kaj Hansson, S, 
5.90; 2) Knut Bing, S, 5.73; 3) 
Kjell Andersson, B, 5.56; 4) Hen
ning Månsson, B, 5.26. s. 8, B. 3. 

stavhopp: l) Leo Vilen, S, 2.85; 
2) Allan Gunnarsson, S, 2.55; 3) 
Torsten Göransson, B, 2.45; 4) 
Henning Månsson, B, 2.35. S, 8, 
B. 3. . 

Stafett 1000 m.: l) Skurup 
2.1(5; 2) Brame 2.17,0. 

E. P. 

kampen var hela tiden jämn. Av Gunnarsson, S, 1.60; 2) Nils Erik 
skurupspojkarna gjorde Gunnar s- Nilsson, B, 1.55; 3) Kaj Hansson, 
son ett gott lopp på 100 m. och S, 1.55; 4) Henning Månsson, B, 
fick den goda tiden 11.5. Hlm seg- 1.50. S. 7, B. 4. 
rade i höjdhopp med 1.60. Kaj 1--~-...:_------------------------~ 

Hansson hade 5.90 r längdhopp o. 
1.55 i höjdhopp. Knut Bing gjorqe 
5.73 i längd samt 12.1 på 100 m. 
Man bör också nämna Bengt Mär
teossans första 400-meterslopp, 
där han tog ut sig fullständigt och 
blev tvåa på 57.9. Ett bättre dis
ponerat lopp kuhde givit ho:qom 
segern (men ingen begär något 
taktiklopp av en nybörjare), Erik 
Karlsson gjorde sin hittills bästa 
tid på 1.500 m. och bör gå under 
4.30 i år. S1utligen hivade sig Leo 
över 2.85 i stav. 

Resultat: Löpning 100 m.: l) 
Börje Gunnarsson, Skurup, 11,5; 
2) Knut Bing, Skurup, 12,1; 3) 
Kjell Andersson, Brame, 12,3; 4) 
Åke Månsson, Brame, 14,5. Sku
ruo 8, Brame 3. 

Löpning 400 m.: l) Åke Måns
son, B., 57,4; 2) Bengt Mårtens
son, S., 57,9; 3) Henning Måns
son, B, 58.1: 4) Gert Olsson, S, 
63.0. S. 4, B. 7. 

Löpning 1500 m.: l) Erik Hans-

J 

son, s. 4.41,0; 2) Åke Månsson, B, 
4.41,8; 3) Torsten Gör&<Dsson, B, 
4.50,3; 4) Karl Erik Persson, S, 
4.54,1. S. 6, B. 5. 

Ystads tennisklubbs segrande lag, Jr. v. Solveig Kemner, Barbro Lindskog, J. Nyberg, Lilian 
· Tallroth, J. Wachtm.eister och Allan Tallroth. 



Visst är vatten gott! 
~--------- -----------~ 

Finn Julius Hansson, Bkurup, släcker. törsten i sommarvärmen. 
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Männen bakom årets Beddingespel, j?·. v. Sven Bjösten, G. Lid
berg, A. Randerz och Rolf Hagtorn 

J e p p s o n s tennisl{unnande 
imponerade i Beddingespel 

Arrangörerna för Beddingespelen lade sina pannor i dubbla 
veck på tisda~.seftermiddagen vid 5-tiden då regnet öste ned. 
Det gällde ju uppvisningsmatchen mellan tennis- oeh fotbolls
matadorerna Bergelin-Jeppsson. Dessbättre klarnade det upp 
och det blev fullsatt av intresserade åskådare. På slaget halv 7 
hälsade bokhandlare Lidberg välkommen och överlämnade en 
bok som minnesgåva till hrr Bergelin-Jeppsson och så var 

det klart för uppvi.."'lingsmatch en. 

Bergelin vann förstås men man 
blev imponerad över den tennis
skicklighet som Jeppsson uppvi
sade. I synnerhet imponerade hans 
perfekta backhandsslag och det 
blev faktiskt en trevlig underhåll
ning. I början hade man en stark 
känsla av att det som inte Berge
lin tog, skänkte han bort. I tredje 
set blev det dock andra takter och 
J eppsson hade faktiskt Bergelin i 
gungning men till slut kom Ber
gelin igen och visad,e var skåpet 
skulle stå. Men det var inte utan 
att Jeppsson knep de flesta app
låderna .. slutresultatet ·blev 6-0, 
6-3, 11-9. 

Sedan blev det dubbel med pa
ren Bergelin/Lidberg-J eppsson/ 
Nyberg, men det blev mera som 
en liten avlj:oppling efter det an
dra och publiken hade roligt när 
skurupspågama inte kunde ta de 
kanonhårda bollar som de blev 
trakterade med. Resultat 6-3 till 
Bergelin/Lidberg. 

De ordinarie matcherna kom I d,ttbbeltumeringen har Jeppsson; 
'helt i skuggan av de storas evene- Ni.lsson, Lomma, gjort en bra in
mang. Positivt överraskade Uno sats. Här ses Nilsson i aktion vid 

nät. 
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1878 1953 

YST ADS ALLEHANDA . forsCiagen den 30 juli 1953 

• 

1
1 Kullenbergs firar 75~årsjubileum i dag 

Kullenbergs personal vid jubileet. 

r~ _____ __..;:.,_ ______ ____. ____ _ 



K ullenbergs i Skurup 
firår . 75-årsjubi,eum 

-"'~'''' 111111 

Ar 1878 såg Kullenbergs järnhandel ut p4 d et h är viset -
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YST ADS ALLEHANDA torsdagen den 13 augusti 1953 

Sommarkursen avslutad vid Skurups -Folkhögskola 



BRöLLOP 

Foto: Lidbergs, Skurup. 

Lantbrukare Kjell Nilsson, Ve
peröd, O!:h Gunni Jönsson, Vebe
röd. 

Herr Julius B1·uhn, Skurup, och 
Elsa Nilsson, Skurup. 

_S, 
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Foto: L i dbergs, Skurup. 

Herr Egon Andersson, Skurup, 
och Ingegärd Jönsson, Vemmen
hög. 

Bild från traktordemonstrationen på Bernhardsro 

F er guson-demonstration 



Alve Jönsson, Skuru,p i överläge mot sin dansk i br ott ning. 

Gymnastiksucce vid Skurupsfest, 
hemmabrottarna slog danskarna 

Idrotts- och hembygdsfest 
var på söndagen anordnad på 
idrottsplatsen i Skurup och i Fol
kets park. Arrangör var Skurups 
Sportklubb. Redan på lördagen 
begynte festligheterna i Folkets 
park men det stora evenemanget 
var på söndagen. Vid tre-tiden på 
söndagseftermiddagen var åskå
darevallen på idrottsplatsen fylld 
av åskådare. Svenska och danska 
flaggor vajade för vinden i det 
vackra höstvädret. Skurupsklub
ben gästades nämligeh för dagen 
av Christianshavns CIK, som fle
ra gånger tidigare kämpat mat
cher mot Skurupsklubben. 

Hr Nils Persson hälsade väl
kommen och vände sig särskilt t ill 
dagens gäster från Köpenhamn 
och elitgymnasterna från Lands
krona, med deras ledare, olym
piska mästarinnan Hjördis Nor
din. Gymnastikflickorna hade en 
strålande uppvisning, som livligt 
uppskattades. Det vackra rörelse
'programmet genomfördes på ett 
utomordentligt sätt och publiken 
fick även se Hjördis Nordin visa 
det olympiska bollprogram, som 

l tillförde henne guldmedalj i Hel- Olympiamästarinnan H jördis 
singfors. De duktiga gymnasterna Nordin i tjusig pose. 
h Ilades med blommor.F==-'-'=-=--------~-___:-----~ 
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Telegrafverkets nybygge i Skurup 

Fr. v . ingeniör V. Mårtensson dist?·iktschef Nygren och bygg
mästare Stur~ Nilsson, Skurup. 

Hembygdsförening visar förnämlig 
vävnadsutställning p~ Svaneholm 

VävnadsutsNi lln ingen p å Svane

'holms slott. Vaktmä stare Persson 

vid ett täcke i röla kan fr å~ år 1758 



IMaskindemonstration vid 

Skurups lantmannaskola · 

Deltagarna samlade vid en lastapparat 
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Skånska lantmännens maskinaktiebolag hade i går anord
nat en demonstration av Volvo-traktorer och ·redskap mest så

dana som är aktuella för höstarbeten på fälten. 

Telegrafverkets nybygge vid Torget i S'kurup 

Lantmännens Maskin AB:s demonstration 

visar en fyrtallriksplog '· 



Foto. 

Hr Nils Nilsson med maka 
Svea, f . Wremer t, Skurup. 

F oto: 

Hr Janne 1Vilsmar·k, 

med ma ka E ?· i.lva, f. 

brecht, Skurup. 

Jt' oto : Lidberg, 

Civilingenjör Karl A xel 

st1·ancl, Växjö, med 
sköte'rskan Dovi, 

Lund. 

maka, sjuk
f. Rosvall, 

Ingenjör Martin Persson, Trel
leborg med maka Ann-Mari, f. 
Nilsson, Anderslöv. 

Foto: Lidberg, Skurup. 

Hr Allan Hansson, Slimil'\,inge
by med maka Lir!lnea, f. Ek, 
Blentarp. 

maka 
B engt Si -

, 
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Den . explosionsartade branden ödelade sna'Qbt den stora loglängan. 

Skvadronen sam lad på Anderslöv s torg med j ana och fr iherre af 
U g g las framför l eden. 

··V emmenhögs--Skytts skvadron 
hade tur med ·första mötet 

Vemmenhög-skytts gamla skvadroner hade i alla avseen
den tur med sin första kamråt träff, ej minst beträffande väd
ret. I s tället för lör<;l.agens busväder var det en strålande sol 
och e~ genoms~inlig Idar sept'emberluft när de gamla knektar
na började t roppa opp framför gästgivaregården i Anderslöv. 
Samhället hade dagen till ära et ablerat en vacker flaggalle 

/ 

Skador vid Ryclsgårdsbranc;len 
för närmare /400,0QO kronor 

Den övertända sädesladan vid Rydsgårds gård 

Skadorna vid den stora branden l den in_te stig~r til~ 400.000 efter 
vid RydsO'årds gård terde kunna grundhgare vardermgar. 

.. ". .. Minister Westrup uppger att 
varderas bli narrnare 400.000 kr. det brunna är försäkrat till be-
Den åttio meter långa sädesladan tryggande belopp. 
som brann ne är försäkrad för Vid l-tiden på natten ansågs all 
150.000 kr. enbart den. Den inne- fara över och man kunde inrikta 
höll bl. 'a. 4.000 säckar spannmål, sig på eftersläckning. Och det 

höll man på med ännu långt fram 
vilka värderas till 180.000 kr. Två på torsdagen, då Viilie frivilliga 
skördetröskor, varav den ena var och örsjö brandkår fortfarande 
nyinköpt och av modernaste slag, var i arbete. 
värderas till 35.000 kr. Allt som Orsaken till eldens uppkomst 
allt kommer man upp i en summa är inte klarlagd, men man miss
på 365.000 kr. och fråga är om tänker självantändning i höet. 
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Optisk synvilla vid Skurup kortar 
.avståndet till kusten med en hel mil 

- Turister, som i bil passerar ge
nom Slturups köping i de vackra 
brittsommardagar, som följt som
maren i spåren, stannar ofta med 
ett förvånat t:trop sina vagnar, 
när de hunnit till samhällets nor
ra utkant vid Svenstorpsvägen: 
"Sä nära hade vi ej väntat att 
Östersjön låg här". Förväningen 
och utrop~t är bäda förklarliga. 
ty i viss belysning ter det sig, 
särskilt vår och höst, som om ha
vet endast befann sig en halvmil 
borta och ångare och segelskutor, 
ja, till och med små fiskebåtar 
kan tydligt observeras med blot
ta ögat. Den gamla militära vis
domsregeln att det är .svårt att 
exakt bestämma avstånd, när 
den mellanliggande terrängen är 
skymd, kan kallas tillliv här, som 
ett talande skolexempel. I själva 
verket är det sina , modiga 15 km 
från Vemmenhögsmetropolen, som 
Skurup ej oävet döpts till !j.V en 
tidigare YA-korrespondent, och f.l 1// 
ned till Bedingestrand, skurups-j ;1/ $ J. o/ ) 
bornas sommar-Trouville. 7 -

-. 

Vemmenhögshögarna 

Gård i Vemmenhög 

l 



SLU:s plöjningstävling 

Fr. v. domaren vid tävlingen, hr Uno Roas, tävlingsled. Bertil 
Hansson, sa.rnt dornarna Sigurd Olsson och Nils • Nilsson. På 

traktorn en av deltag., Olle Nilsson, Lindbyvärn 
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YST ADS ÄLLEHANDA måndagen den 5 oktober l 953 

De näpna barnmannekängerna vann helt publiken 

Lyckad ntannekängparad L 

husntodersföreningens regi 
Skurups husmodersförenings mannekänguppvisning i gå.r 

pä hotellet var i alla avseenden mycket lyckad och alla platser 
pä bäda sidor om podiet i stora salen, där kaffeserveringen äg
de rum vid smäbord, var upptagna vid bäda föreställningarna. 
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Wie kmans mannekänguppvisning till förmån för poliohjälpen samlade 

Mannekänguppvisning i Skurup 
gav poliohjälpen gott tillskott 

Skurups husmodersförening och 
Wiekroans beklädnad i Skurup 
hade på. söndagen anordnat en 
trevlig uppvisning av modenytt 
i damkläder för hösten å Skurups 
hotell. stora festsalen var fylld 
till sista plats vid två. . visningar. 
· Naturligtvis var damsidan tal
rikast företrädd, och den festliga 
tillställningen upplivades i hög 
grad a v den kvinnliga publikens 
smakfulla klädelegans, men man 
lade också märke till det vackra 
inslag i publikbilden husmoders
dräkten utgjorde. Som · manne
~änger uppträdde husmodersför
eningens medlemmar, några unga 
flickor och dessutom en grupp 
barn i' olika åldrar. 

Hela uppvisningen ·var väl or
ganiserad. Köpman O w e W i c k
m a n fungerade som sakkunnig 
konferencier på ett trevligt, väg
ledande sätt. Han lämnade också 

drag på över 500 kr. till Barn
förlamningshjälpen. 

Först visades en mängd stilful

la kappor, mestadels i grått men 

även i varierande färger så.Som 
lila, grönt, blått och vinrött. Ma
terialet var huvudsakligen flausch 
men även kafuel'hårsulstrar, lämp
liga som resplagg, visades i flera 
exemplar. Dråkterna var oftast i 
tweed och kamgarn. Visitdräkter 
i svart med och utan sidenbesätt
ningar tilldrog sig mycken upp
märksamhet. En hel serie var
dagsbetonade klänningar i tweed, 
jersey och enfärgat ylle expone
rades av de dJktiga manne~n
gerna; liksom även mellanklän
ningar i elegant utförande och 
material av tyll, faille; silkessam
met och lame. Många av dessa 
var kombin·erade med avtagbar 
jacka qch . ltunde således använ-

en u t tömmande orientering om 1---:H::::-u_s_m_o,~d~e-I-,s~f~ö""re_n_i~n-g_e_n_s_o_r-df. , fru 

dammodet i höstkläder. och hade M a r g a r e t a s y 1 v~ n, s vane-
:~ en del intressanta reflexioner . ho lm, hälsade alla välkomna, ut
'-om Diors försök att införa knä- tryckte ~in gläd.ie över den stora 

kort kjol. tillslutningen och ta-ckade firman 
I övrigt föregick visningen i Wickmans beklädnad för allt ar

en av höstens blomprakt färgad bete och uppoffring den haft för 
omgivning. Firman Hilding Lind- att damerna sktilloe få tillfälle se 
skogs handelsträdgärd hade deko- hQstnyheterna i damkläder. Hon 
rerat salen med grupper av meddelade också, att så många 
dahlior oc'h chrysantemer i olika, entrebiljetter sålts, att man med 
väl avs tä mda färger. visshet skulle kunna lämna bi-

Mann ekängerna -gick fram på 
en' för da gen uppförd estrad ge
nom hela salens längd och visade 
kläder, som ställts till förfogande 
genom Wiekroans beklädnad, 
samt en mängd stilfulla hattar 
från modeaffären Chic i Skurup. 
Under mannekänguppvisningen 
serverades kaffe vid små:bord och 
vacker underhällningsmusik ut
fördes av Lundblads musikkapell, 
Rydsgård. 

das som aftontoalett. En mängd 
käcka kläder visades av ungdo
mar i tonåren och karakterisera
des av den speciella charm och 
en smula originella smak, som 
numera utmärker tonåringens 
klädsel. Ogenerade och förtjusan
de barnungar framträdde i trev
liga kläder för barn o~h gjorde 
stor lycka. Eleganta pälsar i per
sian och bisam fick man se. Till 
respektive klåder hade man ock
så valt hattar som gick i stil med 
det övriga, utsökta väskor i kro
kodil, ödla, orm- och kalvskinn 
kompletterade elegansen. l 

Uppvisningen på. en god expo

nent för toppmärkena · inom 
svensk konfektionsindustri men 
även förekom åtskilligt från de 
störa modefirmorna i Paris, Lon
don, Milano och ZUrich. 

N-son. 

/ 
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Stort tävlingsintresse 
i Skurups ·SLU-avdelning 

Skurups SLU-avdelnings plöjningstävling med" traktor. Bilde.n överst ett 
avsnitt från tävlingeQ. Nederst tävlingsdomarna: fr. v. Uno Roos, täv
lingsledaren Bertil Hansson, Sigurd Olsson och Nils Nilsson. På traktorn 

en deltagare, Olle Nilsson . 

I idealiskt väder och · under 
gynnsamma betingelser i fråga 
om markförhållanden hade täv
lingsledningen inom skurups
ortens SLU-avdelning på sönda
gen tävling i plöjning med trak
tor på lantbrukare Gunnar Jöns
sons ägor, Skurup nr 10. 

Var och en av de tävlande till
delades sin teg och hade bl. a. 
att lägga upp en ryg~ och full
borda en avslutningsfåra. Täv
lingsledningen hade försåtligt 
ställt om plogen i någon detalj . 
Det gällde för de tävlande att 
snabbt finna och avhjälpa felet. 
över lag skötte sig de tävlande 
mycket bra. I tävlingen deltog 
nio och .de plöjde färdigt omkring 

Tegelmossen, Gärdslö:v, och as
sistent Nils Nilsson, Börringe. 
Ett stort antal intresserade såg 
tävlingen. 

Prislistan fick följande utseen-
de: • 

l) Gunnar Bösgård, Hassle
Bösarp, 82,5 p., 2) Olle .Larsson, 
önnarp, 76,6 p.; 3) Ove Mårtens
son, Hassle-Bösarp, 75 p., 4) Tor
sten Olsson, Torsjö, 72,8 p., 5) 
Sven Ingvar Jönsson, Hassle
Bösarp, 27,3 p. 

Inom skurupsortens SLU-av
delning ,råder ett glädjande in
tl·esse för tävlingar av olika slag. 
Om fjorton dagar anordnas en 
ny tävling, denna gäng i betupp
tagning. 

fyra tunnland. 1----------------' 
Firman Hans Andersson Ma

skin A-B. hade välvilligt ställt tre 
Nuffield-traktorer till förfogande 
jämte Arvuka-plog'ar. SLU-avdel
ningens tävlingsledare - Bertil 
Hansson, V. Vemmenhög, svarade 
för det hela, och som domare fun-
gerade försäljare Uno Roos, Sku-
rup, lantbrukare Sigurd Olsson, 

Verkstadschefen • Lennart 

SkurupsJ(urs i 
diesel teknik · 

landets första 

Biörck, kursl4rare i Skurup 

Såsom central ort för tillverk
ning och försäljning av lant
bruksmaskiner och icke minst 
traktorer har samhället mänga 
intresserade och kunniga fack. 
män just i fråga om maskiner. 
och deras skötsel. Bland ungdo
men finns ett livligt intresse för 
utbildning i sådana ting. Skurups . 
yrkesskolor har tillmötesgått ön
skemål från framåtsträvande, 
energisk ungdom och anordnat 
en kur·s i dieselteknik, vilken är 
den första i sitt slag i Sverige. 

Rektor N. H . Lindström har 
vidtagit alla Mgärder för att 
kursen skulle lwmma till stånd, 
och det har visat sig vara ett 
initiativ, som slog an och som 
fångat ungdomens intresse i 
högsta grad. 

Kursen började i september och 
fortgår med sex timmar i vec
kan. Av kursens 60 tim. ägnas 
25 tim. å.t teori och 35 åt prakti. 
ska övningar. ' 

Som kursledare fungerar verk
stadschef L e n n a r t B i ö r c k , 
Malmö, och som hans närmaste 
man biträder verkmästare Svens
son hos Wickströms M:askinaffär. 
Såväl motorer som övningsloka
ler har ställts till förfoglj,nde av 
Wickströms Maskinaffär. Sär. 
skilt intresserar det eleverna att 
få grundlig kännedom om Bolin
der Munktells nya dieselmotor 
B. M. -35, Kursdeltagarna er
häller en grundlig teoretisk kun- ' 
skap men huvudvikten lä~ges vid 
att lära känna motorns arbets. 
sätt genom att handgriplig.t de· 
montera motorn, göra uppmät
ningar för reparationer m. m. 
Kursledaren är mycket glad över 
det intresse de 18 kursdeltagat· 
na visar, vilket' även framträder 
däri att ingen enda uteblivit från 
någon lek-tion. 



f K;nfirmander 
i Slimminqe 
pli 40~års~riiff 
På. söndagen samlades i -Slim. 

minge kyrka konfi'I'manderna 
från år 1913 och deltog i hög
mässa och nattvardsgång. IDfter 
gudstjänsten blev det kyrkkaffe 
pä cafeet i Slimmingeby och 
därefter for samtliga deltagare 
i jubileumssammankomsten till 
Ewerlöfs kyrkogård och nedlade 
en krans på sin konmfirmations
lärares, kyrkoherde Karl Rignells, 
grav. Till minnet av den vördade 
kyrkoherden talade folkskollärare 
Sigfrid Andersson, E~arp. Sena. 
re samlades ''l{onfirmanderna" 
på Nilssons pensionat i Skurup 
till a-emensam middag vartill 
även °inbjudits kyrkoherde Eric 
Kastman, Slimimnge. Till minnet 
av bortgångna kamrater talade 

. lantbrukare John · . Johansson, 
Slimminge 6. Ursprungligen del
too- i konfirmationen år 1913 35 

' ko~firmand,er, men nio av des~a 
har avlidit och en vistas i .Amerl
ka. I minneshögtiden deLtog föl
jande tretton: Hans Hansson, 
Sjörupsgården, fru Clara Lowen, 
Malmö, John Johansson, Slim
minge 61 fru Alfrida Olsson, Brun
särn, Gärdslöv, fru Amanda Pers. 
son, Ekarp, fru Emilia Persson, 
Hassle-Bösarp, Albin Larsson, 
Stenberget, fru Karolina Lars-

l son, Gravstorp, Gustav Larsson, 
ö. Grevie, Nils Märtensson, T eo
dorsfred, Hjalmar Johansson, 
Akarp, Johan Nilsson, Sjörup, och 
Sigfdd ·Andersson, Ekarp. 

21:8 

-----------------~-

Traktorvurpa 

Ett traktormissöde som lätt traktor. Under arbetet med att fä 
kunnat fä svära följder inträffade lastvagnen i rätt läge för inlast
i gär på den s. k . Delenska gärden ning räkade traktorn av okänd 
vid Södergatan. Ett stort kastan- anledning slä runt och blev lig
jeträd, vars gr enar bräckts av gande med hjulen i vädret. Föra
h öststormen, - hade fällts. Det ren hoppade emellertid i sista 
mäktiga rotvalvet hade grävts 
u pp och skulle borttransporteras ögonblicket av och undkom utan 
p ä en lastbil förspänd med en namnvärda skador. 

Traktorn slog runt då ~-:.:~..:.."~..:..le_d_r_as_;o_
1

s_s __ ..._ _ _ ~ 
O l y ekstillbud 
i Skurup under 
trädfällning 

Under trädfällning på direktör 
Inge The.a111ders gärd vid Söder

~ gatan i Skurup inträffade vid 
middags tiden på tisdagen ett svår
artat olyckstillbud. 

l 
En jät t estor kastanj hade få tt 

kronan skadad och hade därför 
fällts g enom grävning runt rot
valvet . För att fä stammen m ed 
rotvalvet upp, anlitades lastl:>H 
ooh traktor, som drog i fastspän- l 
da kedjor . .stubben satt dock så 1 

härt att fordonen ej orkade dra Jl 
upp den. Under försöken att f å 
loss valvet kastades traktorn bak
länges överända och h-amnape med 
hjulen i vädret och med frampar
tiet över lastbilens kylare och , 
kofångare. Traktorföraren lycka- ~ 
des komma av som genom ett un
der och räddades sålunda från 
en säker död. 
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--Skånska Dagbladet-.;.. Torsdagen den 29 okt. 1953 -----~ 

Skurups bibliotek startades av 
bildningsapostel för 100 år · sedan 

Skurups 100-åriga folkbib•)iotek är mycket anlitat 

Skurups församlingsbibliotek kan i år se tillbaka på en 100-årig verksamhet i ' 

folkupplysningens tjänst. Biblioteket grundades av folkskolläraren Mårten Larsson. 

Han var en stor vän av folkupplysning och samtidigt en man med djup och bestående 

kontakt med folket i orten. Han var inte bara lärare utan också jordbrukare med eget 

hemman. 

l :tir Hugo Bengtsson, 
meh maka Lilian, f. anlaeJns:s<Ju, r 

Rydsgärd. 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Karl Nilsson med maka 
Maivi, f. Andersso]l, Tullstorp. 



Avskedshyllning lör 
rektorsparet Olsson 

Rektor Albert Olsson och hans 
hustru Frideborg Olsson, vilka bå
da under ett helt liv verkat vid 
Skurups lantmannaskola, blev på 
onsdagen föremål för omfattande 
hyllningar, vari del.tog represen
tanter för hela bygden. 

På. Skurups hotell hade anord
nats subskriberad middag, till 
vilken rektorsparet Olsson inbju
dits som hedersgäster. I midda
gen deltog ett 70-tal vänner, som 
ville bringa rektor och fru Ols
son sin hyllning och säga dem 
farväl, när de nu ]ämnar sin 
tjänst vid Lantmannaskolan och 
flyttar frän orten. 

skolföreningens o.rdf. nämnde
man Herman Truedsson hälsade 
välkommen och vände sig särskilt 
till rektor och fru Olsson. 

Porträtt av rektor Olsson, oljemål

ning av konstnären Emil Olsson 

deras intresse för kyrkan 
dess uppgift. Distriktsveterinär 
W i l l i a m P å. l s s o n, själv 

Skolstyrel.sens ordf. landstings
man H u g o J ö n s s o 11, 

Brönnestad, höll ett anförande 
och bjöd täckelset falla till ett l 

olja utfört porträtt av rektor Al· 
bert Olsson. Genom subskription lärare vid Lantmannaskolan, hyl
har porträttet kommLt till och lade rektor Olsson som lärare Qch 
det har mälats av konstnären skolledare. Agronom E l o f 
Emil Olsson, Malmö. Porträttet p e r s s o n, som haft lärar
skall upphängas å Lantmannasko- tjänst vid skolan tillsammans med 
lan för att hugfästa minnet av avgående rektor och fru Olsso1. 
rektor Olssons gärning men till under decennier, betygade lät·ar
rektor själv överlämnades en kamraternas tacksamhet .och 
dubble.tt av mälningen. l framförde lumegiets hyllning. . 

Nämndeman Herman Truedsson !Rektor A l b e r t O l s .-s o n 
framförde skolans tack till rek- lämnade i ett anförande glimtar 
tor Olsson för hans verksamhet frän sin verksamhet som rektor 
såsom rektor vid Skurups lant- och drog upp huvuddragen i skri
mannaskola under mer än trettio lans utveckling samt tillönslmde 
år och till fru Fricleborg Olsson skolan, dess verksamhet och dess 

avskedsmiddagen för rekter Olsson i Skurup. Från vänster fru 

Jönsson, rektor ·A. Olsson, fru Birgitte Wallin oc:h land'stingsman 

Hugo Jönsson 
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YST ADS ALLEHANDA fredagen den 6 november 1953 

_s 
' / 

Avskeds·hyllningar för 
rektorsparet Olsson 

F1·. v. fru Svea Jöns&on och rektor Albert Olsson under middagen 

Vid en subskriberad middag på tande insats de under ären gjort 
Skurups hotell i onsdags blev rek- inom församlingen och tackade 
tor Albert Olsson med fru före- dem för visat kyrkligt intresse. 
mål för omfattande och hjärtliga Distriktsveterinär William Päls
hyllningar. De till över 70-talet son, som under många år varit 
uppgå.ende personerna hälsades lärare vid lantmannaskolan, tala
välkomna av skolföreningens ord- de också till avgående rektotn. 
förande, nämndeman Herman Pil. lärarkå.rens , och kamraternas 
'I'ruedsson, som särskilt vän- vägnar talade agronom Elof 
de sig till dagens hedersgäs- Persson. Rektor Albert Olsson 
ter, rektor Olsson med fru. strax framförde ett tack för all visad 
därefter talade skolstyrelsens vänlighet samt gav en ingående 
ordförande, landstingsman Hugo historik och eversikt över lant
Jönsson, som hyllade rektor Ols- mannaskolans utveckling och till
son för mångårigt arbete i lant- växt under de är han tjäntgjort 
bruksundervisningens tjänst samt vid skolan samt önskade denna 
avtäckte ett porträtt i olja av lycka och framgå.ng. Lantbr. John 
rektorn utfört av skänekonstnä- Persson, Sjöslätt, gammal elev vid 

j ren Emil Olsson, M~Llmö. Porträt- skolan, hyllade även han rektors
tet är avsett att hängas upp ·i paret och nye rektorn, agronom 
rantmannaskolans samlingssal. Georg Bengtsson, framförde ett 

En dubblett av porträtt~t över- varmt tack frän skolan för den 
lämnades tlll rektor Olsson som värdefulla gåva skolan fått ge
personlig gäva. Till Frideborg nom rektor Olssons porträtt. På 
Olsson, som under många är ut- elevförbundets vägnar talade ord
märkt skött den krävande hus- föranden, Alarik Olsson, till det 
moderssysslan vid skolan över- avgående rektorsparet och brin
lämnade ~ämndeman Herman gade dem en hyllning från gamla 
Truedsson en större urna i Ro- och nya elever. slutligen fram-
senthalporslin. bar ·rektor Olsson sitt och sin rna-

I övrigt blev talen och hyllnin- k t .. d .. d fnll å. 
garna legio. Kyrkoherde Gl:nnar l as ack ~or e ~~r e., a g .. vor 
Wallin framförde ett tack till de mottag1t och for all uppmark
rektorsparet för den mängfres- samhet som visats dem. 



l YSTADS ALLEHA.NDA torsdagen den 19 november 1953 

_s 
Porslinsmålning omtyckt 

bland skurupsdamerna 

En bild från kursen 

Den gamla förnämliga porslins- meddelar hur kurserna upplagts o. 
målningskonsten, som leder sina vilka resultat, som uppnåtts un
anor till det gamla kulturlandet der desamma. För nybörjarna har 
Kina och som sedan länge flitigt det gällt att börja från grunden 
odlats i vårt grannland Danmark, med rivande och läggning av fär
tycks nu på allvar även börja att gerna för att sedan övergå till 
sprida sig hit. I de flesta städer enklare mönster, som grundlig 
och större samhällen pågår kur- har inarbetats, så att det grund
ser av olika slag, som alla livligt läggande arbetet l;>livit klart. För· 
frekventeras. Så är även fallet i de mera avancerade eleverna har 
Skurup, där Husmodersförening- fru Ellesson varit angelägen om 
en i fjor igångsatte ett par öv- att ej använda några inköpta ba
ningskurser, som samlade ett in- nala mönster utan hon har själv 
tresserat klientel. Sedan dess har utarbetat motiv och mönster upp
intresset ej slappnat hos skurups- ställda efter museistudier, som 
damerna snarare tvärtom. Redan eleverna fått arbeta med. Inom 
i början på september återupp- denna grupp har givetvis även en 
togs verksamheten liksom förut· viss självverksamhet fåtf före
uppdelad på 2 avdelningar en för komma. På vår fråga om hur 
nybörjare och en annan för mera kurserna utfallit svarar fru El
försigkomna elever. lesson att samtliga elever med 

Undervisningen har försiggått i berömvärdt nit och intresse till-
en av folkskolans lärosalar på godogjort sig undervisningen, och 
nedre botten och omfattat 2 öv- att instruktörsverksamheten där
ningstimmar i veckan. Ledarinna för varit både rolig och stimule
och tydligen mycket populär så- rande. Som. bevis på att intresset 
dan har varit fru Margit Elles- för denna gamla förnämliga 
son, Ystad. Då kurserna, som be- konst är stor, framhåller fru E . 

, sökts av i medeltal 20 elever nu i tt .. k ål f f" t 
dagarna avslutats, har YA satt a ans em ra~ or s om en nu 
sig i förbindelse med ledarinnan kurs fram på vårsidan, då utökad 
fru Ellesson, som beredvilligt l till 4 veckotimmar. 
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YST ADS ALLEHANDA tisdagen den 24 november 1953 

Röda korskretsens familjefest 

"Vi komma, vi komma från pe{Jparkakeland ... " 



r- -
l 
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Skunups SK:s segrande fyrstadslag: stdende ft'. v. Folke Mdrtensson, Lennart Pe1·sson, Arnold 
Nilsson, och Robert Trenk, sittande Alve Larsson, Henry .Akerberg, Stig Andersson o. Ja;u Berg kvist. 

Skurups Sl( en positiv .överraskning 

segrade stort i fyrstadsgrupp nr 30 

Skurups Lennart Persson, t. v., kastar Ystads Rudolf Betschart 
pd ett krysstag. 



Från Röda korsets familjefest i Skurup. Pepparkaksgubbar och en 
femårig Lusse'brud (infäl,ld i bilden 

, 
succe Un .qdomarna gjorde 

vid Rödakorsfest i Skuru 

Skurups lätt tungviktare Lennart 

Pernon är hiir i färd med att för

sätta Ystads Rud~lf Betschart i en 

svår s·ituation. Persson vann mat-

chen på fall 
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Skurup arrangerade grupp 30 och publiken hade· glädjen att se sina 

egna poj·kar som slutse rare. Ovan Skuru s la 

Deltagarna i kursen med en rad färdiga arbeten 

Halmflätning i Gärds· 
lövs-önnat·ps SLKF 



dagen den 27 november 1953 

Sittande fr. v. ordf., Ake Oskarsson, fröken A.lly Larsson och ba
ron af Ugglas samt stående Ove Mårtensson och Birger Larsson. 

M a s k i n- och .' jubileumsutställning 
pä Skönabec.ks gärd till sommaren· 

Inspirerade av den framgång som Dalbyortens SLU:s som
marutställning på Björnstorp haft både i pekuniärt och ideellt 
avseende har Skurupsortens SLU-sammanslutningar redan vid· 
tagit mått och steg för att utföra ett liknande experiment i 

hemorten. 
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Skönabeck. ' 

Lyckade verkskyd~sövningar l i Skurup 
Industribränder har _i år rasat på många ställen i landet och 

värden till många mi1joners värd~ h~r gått upp i rök. Betydelsen 
av ett vältrimmat verkskydd vid våra industrier, de må vara 
belägnliJ. i storstäder eller å tätor):er, , är uppenbart, och har under' 
de senare åren alit mera beaktas av myndigheterna. 

Vid f?kurups-in<Justrierna, som En särskild sjukvårdsavdelning 
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Modellskiss över stattenakvarteret med ins(Prängd högbebyggeZse. 

• 

_ stationshuset i Skurup, vars flyttning skulle lösa trafi kproblem. 



·Onsdagen den 16 dec. 1953 ___ _ 

fulspel i Skurups kyrka 

Julspelet Skurups kyrka 
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Kyrkliga söndagsskolan i Sku- sammankomsterna, utdelades 

,rup .hade pä söndagen anordnat p:,emier . Sä följde Luciatåg med 

julspel i Skurups kyrka. Hela t~r~or. De~na ~äng var det. en 
nktlg Luc1a. · Tosen hette närn

templet var fyllt av äskädare. ligen Lucia ooh är hemrna på 

Barnen framförde i sängkör och SvanEfuolm. Till sist fick alla bar

talkör och i enklare bilder med nen var sin gottepäse. 

barnen 1 tidstrogna dräkter en Luciafirandet i Skurup fick i 

sammanhängande skildring av är ej den offentlighetens prägel 

händelserna kring Jesu födelse. som tidigare. Den vackra seden 
Naturligtvis fanns huvudperso- häller emellertid i sig och fråga 
nerna J o.sef och Maria med samt är om den ej har mest att ge, 
herdarna oc;h många andra. när den blir tradition i hemmen 

Efter julspelet, som inövats a;v och skolorna. Pä folkskolan kom 
syster Kersti Johansson, utdela- Lucia med längt tåg av tärnor 
des silverkorset till ett tiotal ele- och gick frän klassrum till klass
ver i söndagsskolans högsta av- rum och sjöng de vackra säng
delning. erna. P ä folkhögskolan började 

Sedan samlades alla i flicksko- Luciafirandet r edan vid sjutiden. 
lans aula, där barnen medverka- För hundratalet elever trädde Lu
de vid ett adventsspel och ut- cia fram m ed tärnor o~h sjöng, 
förde flera tablåer samt ett skä- och därefter samlades nian kring 
despel med namnet Ringare- kaffeborden i skolans matsal. Fil. 

Anders julotta. Till <'!e barn i sön-,mag. Erik Andreasson talade om 
dagsskolan, som flitigt besökt Luciatraditionen. 

Luciafest och husmodersgymnastik 

Lucia och hennes uppvaktning hos H usmoder sföreningens gymnasti kklubb 

Skurups Husmodersförenings ledning. Därpå. intägade kvällens barnen. Wrpä intogs det medför· 

gymnastikklubb avslutade i mån- Lucia företrädd av s t järngossar da kaffet och julkakorna under 

dags höstterminen med en' väl- och följd av tärnor . Detta hela glam och skämt. Festen avsluta-

l
lyckad Luciafest för medlemmar- var mycket smakfullt och effekt- des med en pa ketauktion, var., 

na jämte deras barn. I allt hade fu ll t ordnat. Sedan uppträdde behå llning kommer att delas 

närmare hundratalet vuxna och I?ippi Längstl'Ump pä arenan mellan behövande i församlingen 

barn infunnit sig. Programmd följd av en väldresserad "häst", och Marsv.insho~ms~barnen. Fru 

inleddes med en stunds motions- som till • åskådarnas förtjusning Sandgren hade s om vanligt pä e~t 

gymnastik under den populäl'a utförde en rad kon&tstycken, som utmärkt sätt hand'ilaft :arrange-

ledarinnan fru Signe Sandgre11s i hög grad sen terades, ej minst a.v manget iör f esten . - · 



Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Kaj Johansson med maka 
Hjördis, f. Göransson, Rydsgård. Foto: Lidberg, Skurup 

j 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Karl Ingvar Magnusson, 
Sundborn, med maka Kerstin 
Inger, f. Larsson, Slimmlngeby. 

Hr Torsten Söderström, Trelle
borg, med maka, Gullan, f. Mår

- tensson, Nä&byho1m. 

Hr Iv1111" Svensson, Rynge, med 
maka Anna-Greta, f. Svensson, 
R~dsgård. 

Hr Hasse Rosberg med maka 
Ally, f. Mårtensson, Rydsgård. 
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Ny altartavla invigd 
i Slimminga kyrka_ 

. 
Fjärde adventsöndagens hög- senare utförde sångpartierna. Fö

mässa i Slimminge kyrka fick en re J;lredikan, som höEs av kyrko
särskilt högtidlig prägel, då. nya herde Eric Kastman, E-jöng kören 
altartavlan och altaruppsatsen in- "Dotter Sion" av G. F. Hände!. i 
vigdes. Efter ps. 210 trädde kon- Från predikstolen riktade kyrko
traktsprosten Ernst Landgren, herden ett tack till godsägare 
Gärdslöv, kyrkoherde Eric Kast- Leonard Peterson, Brodda, genom 
man, Slimminge, och pastor Ulf- vars frikostiga donation altartav
gard frän Skurup, för altaret. Ef- lan · kunnat bli verklighet. Fru 
ter skriftläsning sjöng kyrkomusi- Augusta Karlsson, Slimminge 20, 
ker Hanna Leion Davids psalm har genom sin donation på. över 
"Min själ längtar och trängtar ef- tO.OOO kr., verksamt bidragit till 
ter Herrens gärdar" av Gunnar de arbeten, som gjorts i kyrkan. 
Wennerberg. Kontraktsprosten Genom syföreningens insats har 
höll därefter ett längre anföran- predikstolens ekmå.lning bortta
de och förrättade invigningen a'v gits och de ursprungliga färgerna 
altaret. Han utgick frän orden i framtagits. Ett tack riktades ock
Uppenbarelsebokens 21 kap. "Se, så. till kyrkorå.d och kyrkofull
jag gör allting nytt". Efter bön mäktige, som genom sina an
och ps. 171 v. 5, var denna del a.v slagsbeslut kunnat förverkliga 
gudstjänsten avslutad. Högmäs- kyrkans omgestaltning. F. ö. tac
san, som därefter vidtog, inleddes kade kyrkoherden arbetare, bygg
med att kyrkokören under kyrko- mästare, konstnärer och arkitekt, 
musiker Hanna Leions ledning som medverkat. . Han framhöll 
sjöng "Se, din konung kommer" dock, att den största gåvan är 

' av J. A. Josephson. Tjänst göran- församlingsmedlemmarnas trofas
de vid altaret voro kontraktspros· ta närvaro i templet vid guds
ten och pastor Ulfgard, varvid den tjänsterna. Kören sjöng "Hosian-



Metall • Sl\urup jubilerar l 

D en jubilemnde M e talls avd. 118 sty1·else. Sittande fr. vänster: A. · 

Ljungqvist, ordförande, Joh. R. Högberg, kass(Jir, Henry Hans~m, 

sekr., Assar Rosdahl, vic9 ordförande. Stdende fr. vlinstwr: Bror 

Nilsson, Gösta Thynell, Stig Hansson, K. A. L1~ndh, Albert Jönsson. 

Svenska metalllnd ustrlarbetare
förbundets avd. 118 l Skurup fira

de på lördagskvällen femtioårs
jubileum på. Skurups hotell. Den 

första verkstaden av större om
fattning i Skurup vitr F. W. · Ha
k ers gjuteri, som började tillverka 
lantbruksmask iner 1892. Aret efter 
började Bröderna Andersson sin 
verksamhet l branschen. Organisa
tionssträvandena pland arbetarna 
kröntes Ar 1902 med framgång, då 
en verkstadsklubb, som sorterade 
under Sv. järn- oeh metallarbetare
förbunll,ets avd. 16 l Svedala. 

Ar 1903 hade medlemsantalet 

·'l 'l 
..-v~ 1-

//tt/)1?( 

denna klubb blivit så stort att 
man fick bilda egen avdelning den 
1 januar.i 1904. Egen fana fick man 
år 1908, och kring detta samlings
tecken utkämpade avdelningen 
följande år storstrejken. Samman
hållningen var god så länge strej_
ken varade, men sedan skedde en 
del uteslutningar. ÄV!Jn senare ha r 
man haft arbet sstrider att utkäm
pa, 'men såväl lönestandarden som 
medlemsantalet l avdelningen har 
under årens lopp ökat. Inte ena 
den hårda striden 1945 medförde 
någon sänknin'g av medlemssiff
rorna. Avdelningen har vid års
skiftet 260 medlemmar. 
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* Julen nätmar si~ * 

Frå n lottornas julmarknad i Skurup : Ingenjör Bertil Da.Jsjö fre st a s svå rt J 
att ta en lott på en docka _ 

Modell över förslag f.jJI stadsplaneändring i kv. Ingrid, Jakob och Måsen i Skurup. T. h. begränsas o~rådet av 

Västergatan och närmast ser man pensionärshem·met ocn bostadsrättsföre~ ingen i kv. Merkur1us. 
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