


AURORA-
Onsdagen tlen 20 ]anuari 

Strindbergsdramatik vid glansfull 
invigning av Erikslunds bygdetealer 

På bilden ses fr. v. landshövding Widell, frtt Mårtensson, Sven 
Mårtensson, Trttnnerttp, fru Widell samt teaterchefen Laestaditu 

l går invigdes under festliga former en ny ståtlig teaterscen i Eriks· 

lund och därmed har Erikslunds bygdegård ytterligare befäst sil'! enastå

ende omvandling från statarstuga till ett hela bygdens kulturcentrum. 

Invigningstalet hölls av stodsteaterchefen Lars Levi Laestadius i när

varo av länets hövding och o.mkring 200 delägare i Bygdegården samt 

inbjudna. Pe fromtido rätta tongångarna gavs från scenen av en en

semble från Malmö Stadsteater i form av Strindbergs Fröken Julie, »ett 

sorgespel om livsglädjen». 

Bland de vid invigningen när
varande märktes landshövding
paret Widell, stadsteaterchefen 
Lars Levi Laestadius, landssekre
terare Sune Wetterlundh, förste 
länsnotarie Sven Ernberg, direk
tören för Ystads teater Ture 
N: son Thyblad, ombudsmannen i 
bygdegårdsteatrarnas riksförbund 
Harry Jansson, ordf. i skånedi
striktet av Bygdeteater, direktör 
Ragnar Mårtensson, Svedala, re
daktör Lennart Kjellgren, Radio
tjänst, · kommunalordförandena 
Otto Larsson, Skårby, och Anders 
Magnusson, Rydsgård, konstruk
törerna av scenen ingenjör Henry 
Åkesson och konstnär Tyr Mar-

, tin, Malmö, entreprenörer, andels
. ägarna i Bygdegårdsföreningen 

samt övriga inbjudna. 
Ordföranden och eldsjälen i 

Bygdegårdsföreningen, lantbruka
re Sven Mårtensson, Rydsgård, 
hälsade välkommen och redogjor
de för byggnadens förhistoria. 
Erikslund har ursprungligen va
rit en statarbostad lydande under 
Marsvinsholm för att sedan via 
inspektorsbostad, herrgård och 
sommarnöje för en stockholms-
direktör år 1945 inköpas av den 
då nybildade bygdegårdsförening-
en. Allt sedan föreningens start 
hat det varit de styrandes avsikt 
att efter olika tidsintervaller gö-

Kar/ar i köket 

De11 äldste deltagaren, Anders 
Olsson, rör sig hemvant i köks

departementet 

Manliga hushållskursen vid Sku
rups }'rkesskolor hade i går av
slutning. Deltagarna. var över lag 
nöjda med de insikter i matlag
ning m. m. som de förvärvat un
der en sakkunnig och entusiasme
rande ledning. 



Skurupsherrar lagar mat 

.Aldste deltagaren Anders Olsson får hjälp av skolkökslärar~nnan, 
fru Margareta Ahnström. 

!ftt111ft J,1f; -J1f 
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Skurupsherrar frestar 
göm bättre än FF -gubbe 

S,kräddare>mästare Assar StenibeC'k överlämnar blommor till skolköks· 
' lärarinnan tru Margareta Ahnström 

Kursen 1 hushäll för herrar i 
Skurup, som på.gå.tt se0an den 1 
september har avslutats. 

Hushällskul'sen har omfattat 75 
timmar och haft nio deltagare. 
Undervisningen har letts av fru 
Margareta A·hnström, som är 
m.ycket nöjd med det intres.cre her
rarna visat för matlagning och 
vitsordar den uppfinningsri·ke
d~m, goda smak OCih skicklighet 
de visat i att tillaga och servera 
goda maträtter. 

På. onsdagskvällen hade de 
matlagningskunniga herrarna till
fälle att visa, vad de lärt. styrel
sen för yrkesskolorna hade inibju
dits och för dem dukades fram 
en fin supe. T. o. m . matbrödet 
hade bakats av de manliga hus
hå.llseleverna. Först serverades 
smörgåJsbord m ed sådana saker 
soin sillsalla-d, Janssons frestelse 
och annat gott samt därefter ugn
stekt skinka. Efteråt kaffe och 
valnötstårta. 

skolstyrelsens ordf. d!.strikts
överlärare Ernst Jeppsson fram
förde ett tack till eleverna för 
deras intresse och tackade fru 
Aihnström för hennes skicldi·ga 
undervisning. skräddarmästare 
Assar Stenbec • utttlad-e elever-

Så här skall man klara .ägget till 

soekerka<kan", säger S'kräddaremis• 

ta re Sten'beerk 

nas tack tiH fru Ahnström för 
god vägledning och unaerströk 
den arbetsglädje som rätt under 
lmrsen. Till fru Ahnström över
lämnades blommor från eleverna. 
A v de deltagande herrarna var 
den äldste 68 år gammal och den 
yngste 20 år. 

- Det var en fin kurs, säger 
en av deltagarna, och det skulle 
vara roligt veta, huru våra s. k. 
frufridagsgubbar klarau-e sig 
utan den praktik vi fått i d-e hus
liga bestyren som "novisen vid 
spisen". 



Utlärda för nästa frufrisöndag 

skräddaremästare Assar stenbeck överlämnar en blomma till 
fru Margareta Ahnström 

Skurups köpings yrkesskolas 
hushållskurs för ma;o.liga elever; 
avslutades i onsdags 

0
kväll under. 

sedvanliga former. Skolans styrel
se hade som sig bör inbjudits till 
avslutningsmåltiden, vars olika 
rätter tillagats av kursdeltagarna. 
I egenskap av ordf. framförde di
striktsöverlärare Ernst JeP>psson 
sitt · och styrelsens tack till ele
verna för visat flit och intresse 
och till kursledarinnan fru Ahn
ström för det skickliga sätt, på 
vilket holl lett undervisningen. 
Att denna ·varit instruktiv och gi
vande därom vittnade dagens 
meny på ett otvetydigt sätt. 

skräddaremästare Assar sten
beck tolkade sin och kamraternas 
tacksamhet för de'n intressanta 
och lärorika kursen och överläm
nade en vacker blomsterhyllning 
till fru Ahnström. Menyn bjöd på 

smörgåsbord med diverse varm
rätter, ugnstekt skinka med pota
tis och råsallad, samt därefter 
kaffe och valnötstårta. 

Kursen, som är den tredje i 
ordningen, har pågått sedan l/9 
och omfattat 75 timmar. 8 elever 
hade anmält sig vid kursens bör
j an och av dessa har 7 fullföljt 
densamma. Manfallet har alltså 
varit mycket ringa, vilket för öv
rigt brukar vara fallet vid hus
hållskurser, speciellt med manligt 
klientel. Intresset och lärvillig
heten har varit stor, och samtliga 
deltagare har förvärvat goda kun. 
skaper i enkel matlagning, samt i 
bakning av matbröd, kaffebröd m. 
m. Äldste deltagaren 68-årige 
svensk-amerikanen Anders Olsson 
har ej försummat en enda lektion, 
utan avverkat samtliga 75 tim
mar. 
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. Wemmenhögsbanken i Skivarp 

1 Wemmenhögs härads spa1:1b;mk dern inredning i alla avseenden. 

flyttade på lördagen in i sin ny" Interiören verkar mycket triv

byggda fastighet i Skivarp. Det sam med rikligt tilltagna fönster

nya bankhuset ligger på en för- ytor, · ·som gör lokalerna ljusa och 

• rtämlig tomt ungefär m itt för den lud'tiga. 
öppningsdagen var tillströmnin-

• förutvarande lokalen på andra si- gen av kunder !!Om väntat stor 

dan gat an. .. . . . och föranledde kö. För en stor 
De :~+Ya l?kalern~- ar gJVetvLs tip del blev de.t en extra överrask

top med tillgodogorande av mo- ning i det att bankens ledning re
- serverat ett antal av bankens ju

bileumsskrift för utdelning. Den-
1 na har varit mycket efterfrågad, 
, säger dir. Larsson. 

Fastigheten är ännu ej fUllt 
klar. Det torde dröja ännu nå
gon vecka, innan den är färdig · l för visning. SkD skall då äter-

Måndagen' den l komma med en utförligare pre-
l sentation:.. ._............:__ 

Ny bankbyggnad 
i Skivarp 

Bankdi r . Karl Larsson, Anderslöv, 
hälsar den första kunden f. handl. 

I var Jönsson, Skivarp 

Vemmenhögs härads sparbanks 
avdelningskontor i Skiva~p tog ! 
lördags s·ina nya lokaler 1 bruk __ 1 

bankens nybyggda fastig-het, bela- t 
gen mitt emot det gamla konto-
r et. De nya lokalerna •inrymmer 
ljusa och moderna expeditions-rum, , 
goda valvutrymmen m. m~ - Dess a 
kommer a t t invigas om ca 14 da-
gar. 

, 



Skånska hästar till norr 

Hästen har som bekant alltmer kommer från olika delar av Skåne 

försvunnit ur den skånska lant
bruksbilden och ersatts med trak
tor. Det var därför en rätt ovan
lig syn då i går ett dussintal 
vackra välskötta ardennerhästar 
inlastades i en järnvägsvagn vid 
Skurups station. Hästarna, som 

/ 

- mellan fem och tio år gamla 
- hade inköpts av hästhandlare 
Lindblad i Skurup. Närmaste de- · 
stinatiansorten var örebro, var
ifrån de parvis kommer att pla
ceras ut som dragdjur vid skogs
avverkningar i norra och meller
sta Sverige. 
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Fö1·sta kunden i banken. F. d. handl. Ivar Jönsson mottar en bok 
om Vemmenhög med dedikation av bankdir. Karl Larsson, 

Anders löv. 

Från avslutningen i hushå.llskursen vid Skurups yrkesskola. mitten skol-L kökslärarinnan fru Mar areta Ahnström 
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En typisk kursbild från Lantmannaskolan. Stående fr. v . agronomerna B. Bjerstedt och E. Pers-

~ 1/ 5 0 '~m;; G"'• P~'"" . . 

Intressant kurs på Lantmannaskolan 

Deltagarna i kursen i växtodling på Skurups lantmannaskola. T. v. står en av kursledarna, 
agronont Gunnar Knutsson 

~~/;l ~6A 
l 



Fru Anna Karolina Sjögren, LHia Bedd·inge, meHan ri'ksdag~man Stig F. 

Hansson t. h. och rektor Georg Bengtsson 

Välförtjänta utmärkelser tiH 
duktiga mjölkskötare i Skurup 

Hr Stig O. Jönsson, Blen
tarp, med maka Ulla, f. 
Skurup. ' 

- Hr Nils . Nilsson, Näsbyholm 
med maka Birgit, f. Åberg 

'l Börringe. . 
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Lantarbetare på traktorkurs 

går 

På lördagen avslutades en maskinsl{ötarekurs på Skurups 
lantmannaskola. Kursen, som främst avsåg att ge utbildning l 

jordbruksmaskiners skötande för arbetslösa lanta.rbetare, hade 
~at tolv deltagare och stod under ledning av masl{inlwnsv 

lent S. Andersson, 

RRöLLOP 

Hr Valter Persson, Mar
svinshalm med maka Gunvor 
f. Johansson, Skurup. 



l 65 

Fredagen den 9 .april 1954 

Hela takstolen var övertänd när br andkctren anlände, m en genom snabbt ingriqJande lyckades 
man begränsa elden tillsjälva kvarnbyggnaden 

Brandkrlrerna angriper elC(en i takstolen 

Gammal vattenmölla 
vid Rydsgård svårt 

skadad vid eldsvåda 
Tåne gamla vattenmölla 3 kilometer söder om Rydsgård 

härjades i går efte~mlddag av en häftig ·eldsvåda, varvid 
större delen av kvarnbyggnaden nedbrann. Arbetet för da
gen hade slutat och kvarnägarim Bertil Bengtsson var vid 

......_ tillfället frånvamnde. 

En !Yild från brandplatsen i Tå'ne·bro 

Kvarnen i 
Tånemölla 

nedbrunnen 
Vid 17-tiden pä torsdagen ut

bröt eld i kvarnbyggnaden vid 
Tähemölla vattenkvarn 1 Täne
bro invid Skivarpsän . 



YST ADS ALLEHANDA lördagen den l O april .1954 
' 

Här berättar Lennart Andersson tävlingsminnen för Nils Gus
taf Ivarsson, Ingvar Jönsson, Gustaf Malmqvist och Magnus 

Månsson vid Skurups AIF:s ungdomsträff 

.. 

F'r·iidrotten och yrkesskolan 
i Skurup har samma material 

""Deltagarna i SLKF:s och 

samlats i hemmen eller på. 
korsets kafe. De 44 del 
har varit uppdelade i fem 
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Knypplingskurs 
i Skurup per och har samlats tio gånger. 

Varje gäng gick man· genom ett 
skurupsortens SLKF-avdelning nytt mönster. Samtliga grupper 

och kvinnliga medlemmar ur har haft gemensam avslutning pä 
SLU-avdelningen har haft en Nya pensionatet. Därvid hade 

man ordnat en uppsättning av 
knypplingskurs, som omfattats olika mönster och arbeten, som 
med mycket stort intresse. förfärdigats under kursveckorna. 

Kursledarinna har varit fru Till kursledarinnan fru Inga-
. Lisa Olsson överlämnades en kaf-

Inga-Ltsa Olsson, Svaneholm. öv- feservis i silver och blommor. 
ningarna började redan i somras Medlemmarna har för avsikt att 
och hölls först på. Svaneholms till nästa vinter anordna en 
slott. Senare har kursdeltagarna kurs. 

Måndagen den 12 april 1954 

Borddukning i Skurup _ 

Fru Stina Granström vid sitt vackra bord 

Skurups husmodersförening hade servering samt påskbord. 
under lördagen och söndagen anord- vackert gammalt porslin, 
n"at en vällyckad och talrikt besökt och · duktyg och 
borddukningstävlan på hotellet, kom- fulla och mrllvJnmellr. 

binerad med förevisning av damast- Den tillsatta kommitten, vars 
duktyg från äldre och nyare tid. raride varit fru Stina 
Borddukningen omfattade en mängd Broddaborg, hade all heder 
olika former från rymliga middags- visningen. 
bord till småbord för te- och kaffe-



Festglä-dje och vardagstrevnad 

Bord dukot för bröllop 

Skurups husmode?'sförening har under veckohelgen arrangerat 
en utställning på Skurups hotell åv damast och dukade bord. 

Såväl sto~a festsalen som lilla togs i anspråk för utställningen, 
som var ~mponerande, vacker och intressant. Vackra blomster
dekorationer frdn Lindskogs blo?nsterhandel förhöjde det vackra 
intrycket. 

Den annalkande päsken hade 
inspirerat mänga husmödrar till 
dukande av påskbord. Fru Mar
gareta Sylwan, Svaneholms gärd, 
hade duktyg i gult, glasmuggar 
i grönt, fat i enkel keramik med 
kraftig dekor. Hela denna kom
position hade originalitet och ver
kade betagande i sin rejäla en
kelhet. Detsamma kan sägas om 
påskbord av fru Nyström och 
flera andra. Möjligheten att i 
vardagen få fram en både vac
ker, praktisk och tilltalande duk
ning med modernare servis fram
trädde i ett frukostbord av fru 
Signe Madsen, där färgerna i vitt 
och mörkblått hade en rent sug
gestiv verkan. För höstens kräft
skiva var ett bord ägnat, dukat 
av fru Maja Werne. Dekoren på 
fat . och tallrikar var kraftiga 
mönster på grön botten och hade 
ritats av ingenjör Stig Werne. 
En tr~vlig dukning för barnkalas 
hade arrangerats av fru Greta 
Larsson. 

Fru I. Peterson, Brodda gärd, 
hade som väntat ett "Derbybord" 
i hästsportens tecken. Servisen 
hade vid bränningen fått dekor 
med motiv frän travarstallet på 
Brodda. Praktljusstakar i silver 
förhöjde den festliga prägeln. 
Gammal fin kultur präglade "In
tim middag", arrangerad av fru 
Stina Granström, Brodda borg. 
Servisen var gammalt ostindiskt 

porslin. Fru Granström hade ock
så dukat ett middagsbord med 
all den prakt och festivitas, som 
utmärkte ett högtidligt tillfälle 
vid sekelskiftet. Allt var släkt
minnen och hade tlilhört fru 
Christine Hjort, fru Granströms 
farmor. En alldeles förtjusande 
dukning till middag i nutida stil 
hade ordnats av fru Iris öhnner. 
Servisen var Rörstrands porslin 
med dekor i skärt och med mo
tiv frän vildblommor, signerad 
M. A. Virgin. Mitt i stora salen 
hade fru Elly Andersson dukat 
ett imponerande och festligt bord 
för bröllop. 

En del lyckade dukningar av 
tebord visades av fru Ingrid Kast
man, fru M. Randertz och Solvig 
Almkvist. Fru Karin Wickman 
hade en mycket smakfull och be
tagande dukning "Vin och frukt" 
och fru Gullan Holm visade även 
ett vackert fruktbord i grönt och 
gyl!engult. För en sen vickning 
hade fru Giggi Hansen en djärv 
och rolig komposition. I lilla 
·festsalen utställdes vackra arbe
ten i ·porslinsmålning av elever i 
en av Husmodersföreningen an
ordnad kurs. 

Utställningen av duktyg var 
omfattande. Särskild uppmärk
samhet tilldrog sig linnevävna
der, som ärvts i fyra släktled. 
Flera damastdukar och servetter 
var från 1840- och 1850-talet. De 
har vävts av kvinnor i gärdarna 

-------------... och materialet har varit lin odlat 
på egna åkrar. 
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F1·u Stina Granström, Broddaborg, vid sitt dukade bord. 

Succe för l1usmödrarnas expo 
av dul{ade hord och damaster 

Visste man det ej förut, så fick 
man i går tydliga och otvetydiga 
bevis på, att hemmen i Skurup 
och omnejd rymmer massor av 
gammalt, värdefullt duktyg, pors
lin och bordsilver, samt skurups
damernas förmåga att duka bord 
på ett smakfullt och dekorativt 
sätt. 

Intresset för gårdagens utställ
I,ling har varit mycket stort och 
samarbetet mellan de många ut
ställarna har varit det allra bästa. 
Den tillsatta kommitten med fru 
Stina Granström som primus mo
tor hade löst sin uppgift på ett 
alltigenom lyckligt sätt. Både ho
tellets stora och lilla :;;al hade ta
gits i anspråk och expositionen 
bjöd på en mängd olika variatio
ner, frän små påsk- och thebord 
till rymliga middagsbord, alla 
präglade av sina resp. ägarinnors 
personliga smak och stilkänsla: 
Till det prydliga arrangemanget 
hade firman H. Lindskog, köpin
gens nyvordne hovleverantör, på 
ett lyckligt sätt bidragit med 
vackra blomsterdekorationer. 

Till borddekoreringen anslöt sig 
även en utställning av damast
dukar och vävnader, som anbragts 
i montrar längst ned i stora salen. 
För den, som intresserar sig för 
fint duktyg av olika ålder och stil
arter, fanns här mycket att be
skåda. För det allra äldsta duk
tyget, damastservietter från 1812, 
alltså frän Napoleon den stores 
tid, svarade fröken Nelly Fred
riksson, Skurup. Som god tvåa 
följde fru Stina Granström, Brod
daborg och fru Andersson, Lin
desberg med gammalt förnämt 
och vackert mönstrade duktyger 
från 1840-talet. Fröken Olga Jöns
son exponerade duktyg från 1850 
och fru Julius Hansson hade le
tat fram damastvaror för fyra 
generationer sedan vävda i Skar
tofta och som tycktes kunna hålla 
flera generationer till. 70-årigt da
mast ägdes av fru Ingeborg Tru-

1 

edsson, ärvt från Brännemölla och 
fru Nilsson från Stenakulla, duk
tyg av samma ålder härstamman
de från Stamhem. Vidare fanns 

l det damastvaror förfärdigade i 
Slimminge och Janstorp och av de 
nyare vävnaderna märkt~s en stil-
full samling vävd av fröknarna 
Svensson; Löderup, och prydda 
med motiv från Sandhammaren, 
Glimmingehus och med bilder av 
skånslta liyrkor, gärdar och 'pile
vallar. 

För att återgå till utställnin
gens egentliga clou, borddulmin
l!;en, så ställer det sig något bryd-

samt för en på området osakkun
nig karl att skipa rättvisa åt alla 
de mänga vackra borddekoratio
nerna. I stora salens mitt hade 
lilla förtjusande fru El Il y A n
d e r s s o n dukat ett i ordets 
egentliga bemärkelse inbjudande 
bröllopsbord, flankerat av ett li
tet väldukat kaffebord . . Fru Stina 
Granströms intima middagsbord 
för fyra personer, dukat med idel 
ostindiskt porslin och 1700-tals 
silver, och ordnat tned den säkra 
smak och stilkänsla som är henne 
egen, tilldrog sig allmän uppmärk
samhet, vilket i minst lika .hög 
grad var fallet med det av samma 
ägarinna i den angränsande lilla 
salen placerade 10 personers mid
dagsbord från sekelskiftet. Fru 
Ingrid Peterson, maka till gods
ägare Leonard Peterson, Brodda, 
svarade för ett både pampigt och 
stilfullt Derbybord, där som sig 
bör de hippologi!:lka detaljerna do
minerade, bl. a. ett par dyrbara 
ryttarstatyetter. Fru Inez öhnner 
hade komponerat ett alldeles för
tjusande middagsbord, vars piece 
de restistans utgjordes av en hand
målad porslinsservis inköpt på 
Svaneholmsauktionen. Fru Lisa 
Jönssons middagsbord tilldrog sig 
även berättigad uppmärksamhet. 

Hade utrymmet tillätit det skul
le det varit frestande att gå i de
talj med beskrivning av de många 
olika smakfulla påsk-, the-, kaffe
och barnkalasbord, som alla ord
nats med smak och omsorg. Fru 
Maja Werne hade ett både origi
nellt och smakfullt skaldjursbord, 
där tallrikarna komponerats och 
dekorerats av hennes son. Fru 
Ingrid Kastmans litla thebord med 
en gammal förtjusande silverkan
na, fru Margaretha Sylvans in
bjudande påskbord, fru Giggi 
Hanssons barnkalasbord och fru 
Signe Madsens pendang därtill, 
Gullan Holms och Karin Wiek
mans fruktbord, fru Alice Ran
derz och Ruth Lundgrens thebord 
och fru Almkvists päskbord, hör 
till dem, som fastnat i signatu
rens minne, därmed vare ej sagt, 
att de· här ej nämnda damerna 
skulle ha lyckats mindre väl med 
sina expositioner. 

Publiktillströmningen var båda 
dagarna stor och lottförsäljning
en till fördel för Husmodersför
eningen rönte strykande åtgång., 
Med denna utställning vann Sku
rups husmodersförening och dess 
energiska ordf. fru · Margareta 
Sylvan en ny seger och stadfäste 
ytterligare sin popularitet. 

D-1. 



Vinterkursen avslutad 
·vid Lantmannaskolan 

Un<::r stor anslutning av &nhö- der vinterhalvåret. Det fanns tyd
rigaoch i närvaro av skolans sty- !igen gott om goda sängarämnen 
relseledamöter jämte damer av- och sängen ldingade vackert och 
slutad~ i lördags Lantmannasko- fulltonigt hos både solister och i 
lan sin vinterkurs, den 46:e i ord- kör. 
ningen. Rektor Georg Bengtsson gav 

På förmiddagen höll agronom därefter en översikt över den nu 
Elof Persson lektion om protein- avslutade kursen, i vilken delta
och mineralämnen i husdjurens git 27 elever. Det kan inom pa-

Deltagare i Sku~ups me jeriförenings årsdämma 

utfodring. Sedan förevisades en rentes omnämnas att ungefär lilm 5 k · • f 
film om moderna- skördetröskor många elever fortsätter den läng- u r u p s m e ,. e n . ö r e n i n g s 
och deras funktion med titeln re 1-äriga kursen, varför det ej 
"Mera säd i säcken" . Sedan lät blir något sommaruppehåll i kurs- d d 
skolans nyanställda sånglärarinna l verksamheten. 23 . elever har sin sextl'on e Q0 rssamma' n tra·· e 
fru Svea stenbeck visa vad ele- hemvist i Malmöhus län och 4 . , 
verna lärt i sångligt avseende un- från övriga delar av landet. Rek- '-----~-~~---~..:::..., 

Eleverna med sina läTare i den avslutade 46 :e vinterkursen vid Skurups lantmannaskola. 

Från Skånska barnavårdsförbundets upplysningskurs i Skurup. 
Bilden visar fr. v. rektor Harald Hansson, barnavårdsnämndens 

ordf. Börje Linden samt assistent Gunnar Johnsson. 

Från SUnska barnavårdsförbundets kurs i Skurup. Från vänster rektor 

Harald Hansson, barnavårdsnämndens ordf. i Skurup B. linden . samt 

uristent 6unnar Johnsson 



Barnavårdsmöte i Skurup-
1 

Skånska Barnavårdsförbundet ha
de i går anordnat en social upplys
ningskurs i Skurup, med deltagare 
från barnavårdsnämnderna i orten. 
41 st. deltagare från 12 barnavårds
nämnder hade mött upp när ordf. 
i Skurups barnavårdsnämnd, Börje 
Linden, hälsade välkommen. Kur
sens första föredrag hölls av ass. 
Gunnar Johnsson, Hälsingborg, om 
hur ett barn omhändertages för 
skyddsuppfostran och åtgärder före 
och i samband med omhändertagan
det. Härvid gavs många goda råd 
om hur barnavårdsnämnden bör 
handla vid sådana tillfällen samt 
om hur utredningen bör göras. 

Härefter talade rektor Harald 

Hansson, chef för Ryagårdens ung
domsvårdsskola för flickor, vars 
klientel är det mest svår.hanterliga 
vi har. Talaren redogjorde här för 
verksamheten vid de olika skolhem 
och anstalter som finns samt om 
de erfarenheter han samlat från oli
ka skolor där han varit verksam. 
Efteråt följde ett par timmars dis
kussion -om de olika problem som 
barnavårdsnämnderna liar att brot
tas med. 

Skurups köping bjöd härefter 
samtliga deltagare på kaffe varefter 
Börje Linden avslutade kursen med 
att tacka deltagarna för det intresse 
de visat. samt föredragshållarna för 
deras medverkan. 
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5 K. u R u 
Yrkesskolan utställer arets elevarbeten 

Från Yrkesskolans utställning ses här skolans 1·ektor H. Lind

ström vid en moltter, 

Skurups yrkesskolor, 
dag har årsa,vslutnin 

m .. m. ·utställningen ger emeller
tid, med de möjligheter som fin-



YST ADS ALLEHANDA måndagen den 26 april 1954 

SKURUPS FOLK SKOLGR 
Inskrivning för nästa läsår. av skolpliktiga barn äger r um tors

dag en den 29 å nedanstäende tider och platser , varvid barnen in 
skrivas i de skolor, där de sedermera skola undervisas. 

Svaneholms folkskola Id. 12.30. ·.t 

Sandäkra folkskola kl. 13.30. 
Skurups folkskola kl. 14.30. 

Barn frän Hassle-Bösarp inskrivas i Skurups folkskola. Skol
äldern räknas fr~ o. m. det kalenderår under vilket barnet fyller 7 å r . 

Skur up den 26 april 1954. 
Distriktsöverlärar en. 

Lyckad skurupspremiär för 
nybildade · barnfilm.klubben 

En ivrigt förväntansfull samling barn avvaktar med spänning 
att filmvisningen skall börja. 

Den nybildade barnfilmklubben i Skurup h ade premiär i 
lördags pä lantmannaskolan, där lokaler välvilligt ställts t ill för
fogande. starten blev lyckad och cirka 75 barn från Skurup 
och ang ränsande socknar hade infunnit sig. 

De närvarande hälsades väl- film i Mickey Mousegenren. 
komna av en av initiativtagarna Barnen t ycktes i hög g rad upp
till k lubben, lärarinnan fröken skatta förevisningen. I pausen 
Anna Larsson, Janstorps sk ola, mellan f ilmerna framträdde en 
som framförde ett tack till lant- rad skolbarn, både pojkar och 
mannaskolans ledning för visad flickor , och visade sin a färdig
välvilja. Vida,re redogjorcte hon heter i versuppläsning, deklama
tör barnfilmklubbarnas syfte, tioner, små sång- och danslekar, 
nämligen att förevisa bra, läro- vilka a lla utfördes perfekt under 
r ika och trevliga filmer, fria från fröken Lar ssons inspirerande led
vålds- och skräckmentalitet. Där- ning. Det hela va r som sagt royc
eft er förevisades tre filmer, den ket vällycka t och m an hoppas 
fö rst a "Hans och Greta" efter den kunna hinna med ytterligare en 
gamla välkända sag an och i filmförevisning nästa m ånad. Fru 
st ark t friserat skick, s~ att Margareta Sylvan framförde i 
skräckstämningen hade elimine- egenskap av Husmodersförening
ra t s, därefter "Lyckoka tten" m ed ens ordf. ett t ack till a lla med
vackra naturscenerier från Fin- verkande, sädkilt f röken Larsson 
land och med utpräglad happy och agronom Knutsson, som 
end, samt slutligen en tecknad handhaft f ilmförevisningen. 
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N y taxistation 
i Skuru(J Slmrupsavllelning·en av Rädda 

Barnen startar i dag sin tombola. 
Skurup har fått en ny taxista- Verkligt förnäma vinster ut

tion. Behovet av en centralt be- lottas. 
lägen och modernt inredd taxi
station har längt varit kännbart. 
Kommunala myndigheter har i 
samråd med droskägarna låtit 
uppföra byggnaden. Den inrym
mer tidsenliga och hy.g ieniska 
toaletter för allmänheten i käl-

Slm rupslottorna håller arbets
möte på Lottagården tisdaJg 8 ju
ni kl. 14.00. 

Samrea:l.skolan i Skurup 

larvåningen. har utgett redogör~lse för läsåret 
Man håller just på att plante- 1953-1954. 

ra omkrino- byggnaden. Av denna fram~ärbl. a. att för-
övervån~gen är inredd till söksverksamhe. _ ~ätt i historia 

tlaxistation. Där finns utom ljusa, med samhällslära . !;'S:mt ma tema
~ y1nliga expeditionslokale!f ett tilc Friluftsdagar har ägnats åt 

tön·e ,·äntrum för allmäil'heten; trafikundervisning, olycksfalls· 
ovrum för chaufförerna, lunch- vård, brandskydd, exlmrsioner 
um och bostad för förestånda- m. m. Skolans idrottsförening har 
en. stationen står till allmänhe- 118 medlemmar. Vid kretstävling 
e,ns tjänst dygnet · runt med i Skurup i september erövrade 
tändig telefonvakt. Vagnparken skolans elever nitton första .pris. 
mfattar sju st. sjusitsiga pilar, Under läsåret utdelades stipen
arav de fyra är utrustade 1ned dier åt sju elever med 435 kr och 

bår för sjull:transporter. åt 35 elever med 300 kr. Skurups 
Till taxistationen hör även en sparbank hade till stipendier 

bensinstation. skänkt 300 kr. · Under läsåret 



- ~~ ---====-

lVya taxistationen klar 

·Ett sedan länge närt önskemål bostad för föreståndaren. statio
har i dagarna förverkligats i Sku- nen stär till allmänhetens tjänst 
rup, sedan droskägarna i samband dygnet runt med ständig telefon
med köpingens kommt.mala myn- passning, varför man vid vilken 
digheter lyckats skapa ·eri drosk- tid som helst kan fe besked om 
station, som i förhållande till sam- önskad skjuts. Vagnparken om
hällets storlek, saknar motstycke. fatta r sju st. s~hssitsiga bilar, 
Och inte nog med att vi fält en varav de fyra är -utrustade med 
fullt modern taxistation, utan bår för sjuktransporter. 
även en sådan brännande fråga, I samband med .taxistationen 
som en bekvämlighetsinrättning l;lar Skurup även fått en bensin
för allmänheten har lösts på ett station med ständig service dyg
tillfredsställande sätt, i det att en net runt. Svenska Shell har närn
dylik är inrymd i fastighetens käl- !igen på parkeringsplatsen utan
larvåning. för taxistationen -uppfört en mo-

Taxistationen är belägen på dern anläggning, vilken skötes av 
parkeringsplatsen vid Kyrkogatan droskägarna, och · där ärade mo
och inrymmer-förutom stora ljusa tormän, och även damer, kunna få 
exped~~ionslo~aler ett större vänt-~ sitt behov av bensin och oljor till
rum for allmanheten samt sovrum fredsställt vilken tid som helst på 
för chaufförerna, lunchrum och dygnet. 
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Trevlig slöjdutställning 

upp 

Skolavslutningarnas tid är Inne olika sällskapsspel, leksakståg, 
och som prolog därtill var i tors- lokomotiv, slottsbyggnad med 4 
dags en sevärd och färgrik ut- tor.n, och mycket annat, som det 
ställning av ·elevernas slöjdalster' s~ulle . ta för stort utrymnie att 
anordnad i folkskolans gymnastik- beskriva. · 
sal. I anslutning därtill ägde en Flickornas l:J.rbeten höll sig gi
mannekänguppvisning rum å au- vetvis mest inom textilbranschen 
lan, där skolflickor i olika åldrar och uppvisade . en mängd olika 
framvisade exa,.mensdräkter, ar- modeller, klänningar, jumprar, 
hetsklänningar av olika slag och förkläden, överdragsdräkter, kud
_snitt, stranddräkter m: m. Båda dar, väggbonader och mycket an
uppvisningarna· samlade en talrik nat, allt i smakfulla färger, gedi
och intresserad publik där mam- get och välgjort. Det visade sig 
mor och syskon givetvis domine- emellertid att även pojkar, om de 
rad~: ~ör att· b'örja ' med slöjd- · par lite ha.IJdl~g och fåT _bra. un
u~.stallmngen så upptog denna aervisning kunna med framgång 
nastan hela gymnastiksalens ut- hantera nål och tråd ty det var 
ry.mme och bjöd på en mångfalc;i riktigt snygga och . väJgjorda sa
olika alster av både pojk. och ker, som exponerades av de~n 
flickslöjd representerande olika både soffkuddar, bonader, scarv~ 
ålder.~grupper inom klasserna 4- sar, h.al.sdukar och åtskilligt an-
7. For båda kategorierna gäller nat. I aulan pågick som sagt ma 
a~t de fra~ställ.~a alstren förstån- nekänguppvisning av skolflick1 
d1gt nog overvagande var nyt to- under ledning av · slöjdlärarinna~ 
-betonade. Signa:turen , anser ·sig fru .Thulin och med Gunilla Lars
{ast tä.J?ligen osakkunnig på om- son 6b som påpasslig conferen
rådet, andå kunna fastslå, att ut- sier. Aulan var fullpackad med 
ställningen gav ett vältaligt ut- intresserade och • stolta mödrar, 
tryck för elevern;:Ls nit och· skick- som lät applådåskorna ljuda eftr. 
l!ghet och på slöjdlärarens och varje förevisning. Ett särskilt bl 
-lärarinnans förmåga att i~ tres- jublat in11Iag utgjorde ett lag skol
sera och entusiasmera sina unga köksflickor ·i sina klädsamma ar
ad€pter. De· ·äldre pojkarnas ex- betsdrä~ter och utrustade me'd di
position omfattade exempelvis verse · köksutensilier, som parvis 
småbord med fa!)k, hyllor, utom- tågade genom salen och upp på 
ordentligt snygga och välsl!pade podiet: Både · fru Thulin, som sva
ljusstakar i trä och· av växlande rade för mannekänguppvisningen 
storlek, trevliga ölandsmöllor, och den kvinnliga slöjdutställni • 
fint slipade träbrickor avsedda för gen, klasslärarinnorna och last, 
uppläggning av frukt och nötter but not !east slöjdlärare Einar 
m. m. De andra pojkavdelningar- Jönsson, förtjäna en ärlig eloge 
n~.s alster stod ej de äldres efter. för både utställning och uppvis~ 
Har filtlUs fågelholkar i olika ning som var alltigenom trevligt 
tl'evliga modeller, foderbrickor; och smakfullt anordnad. D-1. 



SKURVP 
Trevlig klädesuppvis
ning av Skm·upsbarn , 

Barnen visar sina arbeten som da 
sj ä l va sytt 

I Skurups folkskola var det på 
torsdagen en 1yckad tillställning. 

Eleverna i klass två och sju 
uppt rädde som mannekänger och 
demonstrerade sina egna på slöjd
timmarna förfärdigade kläder. 
Det var ett nöje att se de för
tjusta ungarna visa upp vad de 
åstadkemmit. 

Fliten måste ha varit stor, ty 
omkring femtio mannekänger vi
sade kläder i fyra omgångar. 
Den stundande sommaren och 
semestern representerades med 
trevliga och praktiska kläder, 
soldräkter, · fritidsdräkter m. m. 

Som krona på verket fram
trädde sju11de klassens flickor i 
sina egenhändigt sydda examens
klänningar. 

I gymnastiksalen var arrange
rat en utställning av pojkarnas 
träslöjd. De utställda föremålen 

verkligen imponerande. 
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tisdagen den 15 juni 1954 

V åt medborgarfest • 

Medborgarfest en i Skurup pä och töser. Den två meter i diame
söndagen hade samla t en talrik ter stora bollen h ade lånats f rån 
och intresserad publik som i god Köpenhamn och lär enlig t upp
t id infunnit sig till evenemanget. gift vara den enda som finns i 
Det för lantbrukarna efterlängta- Skandinavien f., n. Det blev ett 
de r egnet , som börja de ungefär roande och muntert skådespel och 
samtidigt med festens prolog för- både töser och g ubbar gick in för 
drev dock en del av åskådarna spelet för a llt de var värda , ä ven 
och det blev litet svårt a t t ge- om de kanske inte så strikt fö ljde 
nomföra hela prog rammet. spelreglerna. Banan var h al och 

F esten inleddes m ed m usik av fUktig och r ovornas anta l blev 
s agostundernas musik kår som fö- otaliga. Domaren Gösta Lidberg 
ret rädda av två fanbärare med uppträdde som vanligt i f r ack och 
svenska fanor spelade trevliga o. i sin outslitliga stormhatt . Efter 
klämmiga m elodier. Hä lsningsan- något trevande lyckades han sät
förandet hölls av Skurups lant- ta rätt bra fason på spelet. I pau
mannaskolas nye rektor, Georg sen mellan halvlekarna avverka
Bengtsson, som framhöll idrot- des en 1.000-met er slöpning m ed 
t ens karaktär sdanande och fost- fem deltagare. ö verlägsen segra
rande betydelse. F a ttar man re blev skurupspojken Torsten 
idrottens uppgift rä:tt blir den ett Högberg, på 3.00 ; 2) Masse Måns
nyttigt och välbeh övlig t k omple- son, 3.10; 3 ) Lennart Persson, 
ment till den andliga odlingen. som gjorde en bra slutspurt, 3.13. 
Den skapar nämligen sjä lvdisci- I strilande regn avverkades 
plin och sinne för fa ir play. Vissa slutligen en st afettlöpn ing 6x50 m . 
oarter h ar givetvis konstaterats mellan 4ommunalfullmäk tigeleda
inom och i släptåg m ed idrotten möter från . Skur1,1ps, Vemmen
men dess stora nytta för fo lkhäl- l).ög.s, Rydsgårds pch Anderslövs 
san är odiskutabel. Det kostar na- storkommuner. Vemmenhög kärn
turlig tvis pengar att organisera pade med · den äran och vann på 
och vidma kthålla olika idrottsgre- 47 sek, m ed Sk ur ilp på andra 
na r och ' det ä r m ed t anke -därpå plats På. 50.01. Sedan skulle enligt 
som Skurups AlF och Skytteföre- programmet följ a en fo tbolis 
ningen i gott samarbete ordnar m atch men sign . var då dyblöt 
dessa å rliga m edborgar fester till och Jämnade pfanen varför nä r 
vilken tal. hälsade a lla välkomna. mare underrättelser dä.rifrån sak-

s edan följde ett ,uppskattat och nas. Senare på kvä llen fort-satte 
ganska l,lnikt sportevenem ang en medborgarfest en i Folket s parlc l t ävlan i pushbol! mellan gubbar · . ' D-1. ,. ~~--~~~~~~------------~--~~--



20:e svaneholmstinget 

Pressmän från Ystad, Malmö o. 
Trellebqrg var på m åndagen in
bjudna till sight-seeing på Sva
neholms slott. Efter lunch i kafe
salen förevisade .museiintendent 
Nils Olsson, Ystad, slottets många 
intressanta samlingar. Samtidigt 
studerade man konstnären Ernst 
Norlinds unika minnesutställning 
som är placerad i festvåningen. 
Dessutom lämnade hrr L. M. 
Hansson, och Martin Andersson, 
Skurup, en historik över Vem
menhögs härads Fornminnes
förenings resp. Svaneholms slotts 
Andelsförenings . verksamhet. Mö
tet var utlyst med anledning av 
det stundande 20 :de- s·vaneholms-

, 

tinget, om vilket vi å terkommer 
mera detaljer a t. P å bilden ovan 
beundrar hrr L. M. Hansson och 
Martln Andersson, Skurup, samt 
red: Gustaf P almqvist, Trelleborg, 
en del av den norlindska utställ
ningen. 

Dödsfall 
- Fru Johanna Eklöv, Skurup, 

avled i söndags 74 år gammal. l 
Hon · var född i Hylteberga och 

var änka efter lantbr. Edvin Ek-, 
löv. Hon sörjes närmast av barn
barn samt en broder skräddare
mästare N. J. Nilsson, Skurup. · 
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Första pristagarinnan, fru Birgit Olsson, Rydsgård, som erhöll Skånska 
Dagbladels pris för damastdukar 

1~5f 
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.30-års jubilerande realister 

30-ärsjubileum för avlagd real-'!'---------
examen vid Skurups samrealskola tare i Skurups köping. Varmt re
firades i lördags i Skurup. De ligiös tillhörde han sedan lång tid 
tolv som 1924 erövrade den gråa tillbaka härvar.ande· Betaniaför-
mössan är a lla i livet och av des- samling. . . . _ 
sa hade nio , stycken infunnit sig Ankling sedan ett f_. sörjes han 
till jubileet. Dessa var Ann-Ma:-';.::=====::~=.:;:;:;;;=;;=::-;;;::;;;;:;::::::-:::' 
ria Andersson-Lauren, Råå, Gurli l 
Jönsson-Dahlrup Malmö, Berta 
Mårtensson-Cenie,_ Borrby, Elsa 
Nilsson, ö. Vemmenhög, Ragn ar. 
Skoglund, Halmstad, Erik We
berg, Malmö, J. E. Vifot, Skurup, 
Bertil Ed vall, Skurup -: _ ·• Hen ny 
Larsson, Rydsgård. Jubilarerna 
·samlades först vld samrealskolan 
där rektor Holger Holmgren var 
ciceron, varvid loka lerna och un
dervisningsmaterialet beskådades. 
Därefter samlades man till en ge
mensam måltid på hotellet under 
g lad och gemytlig stämning, där 

t gamla skol- och ungdomsminnen 
l upplivades. Inbjudna att delta i 
jubileet var rektor HQlmgren med 
malm, ämneslärarinnan Jenny 
Holmgren och f. läroverksadjunk
terna G. A. Ekestubbe och L. M. 
Andersson. 

Hr Kjell Anc1ersson, Skurup med 
maka Ulla, f. Jönsson, Vemmenhög. 

Hr Arne Kristensson, med 
Margit, f. Jönsson, Svedala. 

Foto: LidbeTg, Skurup 

Hr Bo Hansson, Löberöd med maka Anna, f. ölander, Klagstorp. 
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Succestart tör · Skönabäcksexpon, 
närmare 5.000 besökte premiären 

Kl. 15 på fredagen var skönabäcksutställningens premiärsucce redan klar. När den lån
ga raden tekniska vidunder i jordbrukets tjänst ställde upp till maskinparad hade närm'are 
5.000 personer strömmat in på det jättestora expoområdet, där flaggskruden vajade lojt och 
Södra skåningarna med vanlig brio skötte den musikaliska underhå.llningen. På kvällen 
gjorde sedan Alice Babs och Charles Norman ett bejublat framträdande på nöjesf,ältet inför 
drygt 3.000 entusiastiska åhörare. 
På tillfartsvägarna till det 

sommarfagra Skönabäck ilade 
bilarna i ström timmarna innan 
utställningen slog upp portarna 
och det var tydligen inte män
ga som lät avskräcka sig av 
de regntunga och hotfullt svar
ta moln, som hopade sig på 
himlen lagom till öppningsdags. 
Programenligt kl. 13 stegade 

/
bestyrelsens ordf. lantbr. Ove 
Oscarsson upp i talarstolen och 
hälsade landshövding G. A. Wi
dell och publiken välkomna. 

Utställningen är ett led i den 
allmänna upplysni~en om de 
moderna maskintekl$ka resur
serna, sade hr Osc~rsson pl. a. 
men den har också kommit för 
att ge bygdens folk 'ett par,egn.a 
samlingsdagar och för att ii- . 
nansiera de arrangerande SLtJ-

(Forts. å sid. 10) 
En solig bild av Zandshöv.dingen vid ratten pli en av expons trak

tMer. Friherinnan af Ugglas har roligt ett situationen. 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Thure Persson, Limhamn med 
maka Ruth, f. Schön, Limhamn. 

Foto: Lidberg, Skurup 

/. Hr Hans Fe!dt, önnarp med maka 
r~gegärd, f . Lindström, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Stig Held, Grönby med maka 
Aina, f. Olsson, Börringe. 



Stor jordhrul{aredag på 
Sl{urups lantmannasl{ola 

HäT beses Lantrnannaskolans maskinhallar under ledning av 
rekt01· Bengtsson 

Ett 50-tal av traktens jordbru- försök av vårvete demonstrerades 
kare hade i onsdags infunnit sig av jordbrukskonsulent Nils G. 
till den av Vemmenhögs, Ljunits Larsson. Sedan ställdes färden till 
och Herrestad anordnade försöks - Skurups La·ntmannaskola, · dä r 
dagen, som blev mycket lyckad rektor Georg Bengtsson och hans 
och i stort sett gynnades av väd- maka välkomnade gästerna, s om 
ret. Samling ägde rum ä J ord ber- därefter placerades vid vackert 
ga her:J?gärd, där agronom Erik dukade och välförsedda kaffebor d. 
Håkansson, Kellstorpsgärden, häl- Efter den lekamliga välfägnaden 
sade väll<mnmen varefter goclsäg. bjöds det äter på andlig spis, i det 
von Ar nold saklm nnigt och intres- en av skolans lärare, agronom 
sant förevisade den nymoderna Gunnar Knutsson förevisade 2 
stora gödkycklingsuppfödningen synnerligen a ktuella och int res
samt redogjorde för godsets drift. santa färglagda växtskyddsfilmer, 
Ett utlagt försöR: med stigande dels om de i är sä talrikt före
kvävemängder pä korn besiktiga- kommande bla dlössen, dels om 
des även. På den närbelägna jordlopporna och deras skadegö
Slättäkragården fingo deltagarna relse. · I anslutning t ill f ilmerna.. 
t illfälle att studera ett nematod följde en stunds diskussion, var
bekämpningsförsök, där man prö- efter gästerna med rektor Bengts
va t stora givor kalkkväve med son som ciceron företog en FUtH1-

gott resultat. Slutligen avlades ett vandring på det angränsande skol· 
besök på Kellstorpsgärden där ett jordbr uket och beundrade den 
av Hushållningssällskapets sort- vackra grödan. 
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. 
l Rydsgård Rekordsvamp 

Den senaste tidens ihållande omkrets är 110 centimeter. Bred

regn har lockat fram en mängd vid den stod ytterligare en men 

svampar i skog och mark, och en den vägde "bara" ett och ett 

del av dem tycks - åtminstone i halvt kilo. 

Rydsgårdstrakten - vara av re- Det är fråga om äggsvampar, 

kordformat. Eller vad sägs om som i vanliga fall inte brukar bli 

detta praktexemplar på tre och ett större än ordinära kålhuvuden, 

halvt kilo, som lantbrukare V i k t or och då sorten är ätlig får svamp

OZsson, örsjö nr 1, Rydsgård, hit- ställets ägare för en tid framät 

tat och här visar upp. Svampens läckra tillskott till middagsmålen. 

Skurups mejeri jubilerar 

Skurups mejeriförening firar i år 60-årsjubileum. Medlemmarna 

inbjudes till att beskåda mejeriet fr. o. m. måndag, t. o. m. torsdag. 

På lördagen hade styrelsen inbjudit representanter för olika institu

tioner i Skurup samt pressen för en rundvandring.• 

styrelsens ordf. , riksdagsman ening var lantbrukaren, landstings

stig Hansson, Önnarp, hälsade väl- man H. B. Andersson och Erik 

kommen. Skurups mejeri är ett av Wikström, Skurup, N. Nilsson, 

de modernaste och största mejeri- ·sareslöv, och J öns Kristoffersson, 

j erna i . landet. .Initiativtagare till Hulteberga. 
1 bildandet av ~kurups mejeriför- 1954 har föreningen 1.186 leve-



Hängande ostvagnar 
i Skurups mejeri 
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l~utnmunaltjänstemdnnlJmÖte i Skurup 

F'r. v , stadsverkmäst. Segerborn, ombudsman Sven AhlgTen, l)rdf. v. brandchef Malte Linden 
och exekutor Henry SväTd 



Det filmas i skurupstrakten • • • 

Fröken MaTianne af Ugglas, som även har en roll i f4,lmen, i 
samtal pd Skönabäcks herrgdrd med filmskddespelaren Bengt 

Logardt. 

Europa-F'ilm häller som b~ka.nt på med en inspelning av en 
spökfilm med skånskt motiv, där handlingen utspelas på Glim
mingehus och Bollerup eller Bolleryd, som det heter i filmmanu
skriptet. Då den senare platsen av skilda anledningar inte läm
par sig för inspelningar har en del av 'handlingen förlagt·s tiU 
Skönabäcks herrgård, som välvilligt ställts till förfogande av 
friherrinnru:. af Ugglas. 

Här har man funnit en miljö, 
som passar som hand i handske 
till handlingen, med vacker skä
nenatur, med sjö- och blomster
prydd park in på knutarna samt 
en slottsinteriör, som präglas av 
förnäm, svensk herrgärdskultur 
med dyrbara konstskatter, tavlor, 
silver och bokverk,. 

Det har arbetats flitigt under 
den gångna veckan, och när YA:s 
representant i lördags besökte 
skådeplatsen höll man just på med 
inspelning av en liten dramatisk 
scen. Denna försiggick i bibliote
ket, där den unga Anna sten
svärd, dottern i huset, med låg 
och distinkt röst för inbjudna gäs
ter relaterade slottets dystra sa
ga om den inmurade jungfrun och 
hennes sinnebild, den gröna ma
donnan. Rollen spelades känsligt 
och förtjänstfullt av den unga, pa
ranta, vid Göteborgs teaterskola 
utbildade, Gunilla Åkerren, och 
hennes medspelare utgjordes av 

'l inga mindre än Bengt Logardt och 

fru Gunn Hallnäs, båda välkände. 
namn inom filmvärlden, samt en 
tvättäkta fransman, monsieur 
Rogere Vidau, vars eleganta ap· 
piration, franska esprit och pikan• 
ta brytning passade förträffligt 
till rollen som utländsk konstkri· 
tiker. 

Pigg och outtröttlig regissör är 
Torgny Wickman. Både han och 
skådespelarna har idel lovord åt 
miljön och den älskvärdhet var· 
med de mottagits på herrgården. 
Skönabäcks damer följer inspel
ningen med levande intresse, och 
äldsta dottern, den vackra Mari
anne af Ugglas, har själv en liten 
roll i filmen, där hon säkert får 
en lyckad debut. Man uppsltattar 
även mycket att en av .gårdens 
sommargäster, stockholmskonst
nären E:rik Holmgren, ställt sina 
talanger som dekorationsmälare 
till sällskapets förfogande. 

Filmen lär fä premiär under 
julhelgen och kommer säkert att 
bli ett dragplåster, inte minst i 
österlen och ~kurupstfakten. 
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Rektor G. Bengtsson beundrar sitt majsfält. 

Vällyckat • • maJ sexperLment 
Odling av majs har under de se

·naste åren blivit a11t vanligare in
om landet. Skälet till att man satt 
igång med odling av denna utom
europeiska växtart är att man 
gärna vill söka framskaffa ett 
näringsrikt reservfoder under den 
relativt foderfattiga perioden i 
september månad strax innan be
tesdjurens uppstallning. Vad maj
sens näringsvärde beträffar så är 
den relativt fattig på protein, men 
däremot ganska rik på soclrer, 
varför den lämpar sig utmärkt 
för ensilageberedning, då den ej 
behöver blandas med melass. Vår 
majsodling upptager ännu ganska 
blygsamma arealmängder, och det 
hela får tillsvidar.e' betraktas som 
försök. Men des~ij, ,försök har i 
stort sett även und:er denna kalla, 
regnrika sommar~titfallit gynn
samt och: manar till fortsatta ex
periment. På Skurups lantmanna
skolas elevjordbruk har man just 
i år en sådan försöksodling på un
gefär ett tunnlands område. Plant
beståndet är tätt och jämt samt 

har uppnått en imponerande 
höjd, varjämte kolvarna nu tydligt 
framträda. Fröet utgöres till 
största delen av· den importerade 
amerikanska hybridmajsen och 
ungefär hälften av odlingen har 
utlagts som försök för Kungliga 
lantbrukshögskolans i Uppsala 
räkning och utgör ett kombinerat 
sort- och skördetidsförsök. Majsen 
utsåddes den 5 maj med ett rad
bestånd på 45 cm. och skyddaoes 
under den första vegatitionsperio
den omsorgsfullt för råkornas an
grepp. 

En ganska stor utsädesmängd 
har tillgått nämligen 110 kg. pr 
hektar. Gödslingen har varit kraf
tig, ungefär 13om till sockerbetor, 
med både givor av naturlig gödsel 
och handelsgödning. Fältet, som i 
det hela ser mycket lovande ut 
är snart färdigt för skörd till en
silage, men rektor Bengtsson har 
för avsikt att låta en liten del 
kvarstå för att se om man skall 
kunna lyckas erhålla mogna 
majskolvar. 



YSTADS ALLEHANDA m~ndagen den l 3 september l 954 

En bild från utställningen 

Stor publik på husmoderdagen 
Den av Vemmenhögs husmoders

nämnd anordnade husmodersda
gen på. Lantmannaskolan i tors
dags hade samlat en stor och in
tresserad publik frän hela den 
kringliggande bygden, där givet
vit det kvinnliga inslaget domine
rade. 

Redaktör Georg Bengtsson öpp
nade mötet med en välkomsthäls
ning, vari han underströk att sko
lan ej stå.r som arrangör av dagen, 
vilken sker i Hushå.llningssäll
S!{apets regi, men att skolans led
ning var glad över att ställa sina 
lokaler till förfogande. Därefter 
höll hemkonsulent fröken Birgat 
Bengtsson, ö, Grevie ett med upp
märksamhet å.hört föredrag om de 
nu så. aktuella rationaliseringspro
blemen i hemmet, särskilJt med 
avseende på. porslin, glas och mat
bestick. Föredragshällaren tillräd
de l1Usmödrarna att vid bosätt-
ning eller nyinköp ej anskaffa för 
stora och dyrbara serviser utan 
att komplettera inköpen efter 
hand. Därefter läJ;TJ.nade hon en in
gående beskrivning av de vanli
gast förekommande porslin o. fa
janssorterna, deras tillverknings
sätt, hållbarhetsgrad och utseen
de. Ett vackert utfört och dekora
tivt porslin är av stort skönhets-
värde i ett hem och bidrager till 
att öka trevnaden, detsamma gäl
ler om hemmets glasförräd och 

, matsilver . 

Konsulent Westerberg 

sterkorgar lämpade som presen
ter vid olika familjehögtider. 
Hemkonsulent fröken Bengtsson 
hade hela aditoriet med sig när 
hon tackade för det bå.de roande 
och givande föredraget. 

~ Jade rektor 

·s 
. . -

P~tmo j en snurrar . ., Skurup 

s·om ·de gamla sjunga så ock de unga, och om ·än det inte är 
lämpligt att låta barnen leka med petmojen tycker vi ändå 
att denna bild säger e?t del om det stora intresset för den nya 
l eksaken som finns både bland wnga och gamla. Det är Anne 

.Char lo tte SerneTt som här. gör ett .försök att få kontakt rned 
yttervärlden genom det nya jingerspråket. 
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Deltagarna samlade vid skolan. 

skoljubileum med Amerikahälsningar 
Elevj'!rna i Hassle-Bösarps folk

skola läsåret 1904-1905 har firat 
50-ärsjubileum i sin gamla, nu
m~ra nedlagda skola. Till högtid
ligheten 'hade inbjudits lärarinnan 
fru Lydia Sonesson, under skolti
den och för de jubilerande elever
na mera känd som fröken Lydia 
Palmqvist. Det blev en minnesrik 
och glad sammankomst. I den 
gamla skolsalen bänkade sig ele
verna, och ~fröken» tog plats i 
katedern. Mänga minnen och håg
komster frän skoltiden bringades 
i erinran. Lärarinnan fru Sones
son föredrog anteckningar frän 
skolmatriklarna, hr Oscar . Lars-

son talade ä de jubilerande elever
nas vägnar till fru Sonesson och 
hyllade henne för den välsignelse
bringande gärning hon utfört 
samt hade mänga ord att säga om 
den kärlek och tillgivenhet alla 
känt för sin lärarinna ären ige
nom. Pä samma sätt som exa
mensdagen 1905 avslutades min
nesstunden i skolan med Välsignel
son o. ps. 600 ;7. Jubileumsdeltagar
na övervoro högmässan i Hassle
Bösarps kyrka, där kyrkoherde 
Gunnar Wallin predikade samt fö
retogo därefter en gemensam bil
tur i bygden. 

Senare samlades alla till jubi
leunwmiddag i fru Olssons pensioc 

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

nat. Därvid blev fru Sonesson yt
terligare hyllad i tal och på vers. 
Blommor överräcktes till henne ä 
elevernas vägnar av hr Oscar 
Larsson. I en versifierad hyllning 
anfördes smä episoder och upple
velser frän skoltiden, vilka alla 
visade hur fästade eleverna voro 
vid sin lärarinna. Frän Hilda Ols
son och hennes bröder i Amerika 
anlände blomsterhälsning samt en 
skriftlig hälsning frän Edvin 
Larsson i Amerika. Annie Olsson, 
Södermanl;md, skickade t elegram 
till den jubilerande klassen och till 
»Fröken», Under bästa stämning 
fortsatte samkvämet, och glada 
minnen frän skoltiden berättades. 

Foto: Lidberg, Skurup 
Handlande KjeLl 

Knutsson, med maka 
Aina f. ·Pentinen, Sku
rup. 

Foto: Lidberg, Skurup 
Hr Kar! Nilsson, 

R;ydsgård med maka 
Solveig, f. Bengtsson, 
Veberöd. 

Foto: Lidberg, Skw·up 
Hr Lennart Persson 

med maka Gertrud, f. 
Lindgren, Skurup. 



Travh ästauktion 

l'vlånda.>cn den J.f, oktober 1954 (dagen efter Miillers Memo
rial) kl. 2.30 em. avhålles den 5:e sedvanliga höstauktionen ä 
BRODDA STUTERI, SKURUP, 3 'h mil från Jägersro, var
vid försäljes 25 st. åringar fallna efter de välkända hingstarna 
SPEED KING och PETER RUTHERFORD, samt till stor del 
efter förnäma mödrar, imp. eller svenskfödda. 

Hästarna äro välutvecklade och av mycket god exteriör med 
lätta, låga, vägvinnande rörelser. 

Hästarna visas kl. 1.30, en timma iföre auktionens bör jan, 
l frihet i longergåqien, detsamma gäller under auktionen. 

Hästar uppfödda på Brodda hava under åren sprungit in 
ca 2 800 000 kr. och vunnit storlopp som derby, kriterium, grand
prix, uppfödningslöpn. m . fl. 

Samtliga hästar äro anmälda i Uppfödningslöpning 1955 
15 000 kr., Kriterium 1956 25 080 kr., och Derby 1957 hela 60 000 
kr. 

För underlättande av köp lämnas kredit ända til1 l juli 1955. 
Kataloger sändas på begäran. 

Brodda Stuteri, Skurup 
Telefon Slimmlngeby 462 50 

Knut Larsson Auktionsförrättare 

LYCKA TILL 

Civilingenjör Börje Jarlvik, Stockholm, med 
mak a Christilla, dotter till disponent Gustav 
Hjorth med maka, född A hlström, Malmö. 

( Foto: Särn er, Lidber g, Skurup) 
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25-årsjubileum i Börringe 

)i1J 
J0-N 

l jub ileumspjäsen "storskojare och hedersgubbar" medve rl:ar bl. a. 
Claes Ohlsson-gårdfarihandlande n Jerker, som här gör affärer med 
Elis-Sven Svensson, Pelle-Harald Billgren och korpra l Kula-Tage 

Persson. 

Börringe s i.u -avd. f ira r 25-års
jubileum m ed supe i Bökeberg 
lördagen den 25 sep tember. 

Vid s tyrelsesammanträde den 
12 sep tember 1933 beslöts att un
dersöka möjligheterna a tt a n-

Inför vintersäsongen 

Vintern står för dörren, Lennart 
Hansson, Gert Mårtensson, Erik 
Nilsson och Ture Svensson i klass 
6 b vid Skurups folkskola har 
tänkt på våra vingade vänner och 
under sin slöjdlärares, Einar Jöns
sons ledning gjort detta fina få
gelbord, som nu står l skolträd
gården. Exemplet manar till efter
följd. 

* Till ovanstående skulle under
tecknad vilja foga några reflexio
ner. Det är glädjande att intres· 
set för förfärdigande och uppsät
tande av fågelbord är stigande. 

;Zf# 

Det är emellertid ej nog med få
gelbord, den föda, som serveras 
där åt våra vingade vänner bör 
också vara lämplig och närings
rik. Under den gångna vintern såg 
man på åtskilliga håll fågelbord 
fyllda med stora frusna brödskal
kar och dito potatis, en allt annat 
än lämplig diet för en svulten 
fågelmage. Lämpligt blandet ·få
gelfoder finns att tillgå i flera av 
köpingens speceriaffärer och kan 
utökas med spannmål, linfrö, talg
bitar m. m. i små och lämpliga 
portioner. 

D-L 



i . Tipsvinst ger nittonårig 

j skurupspojke 47.000 kr. 
En tolva och en elva på tre rader har nittonårige skurupspoj

ken B e r t i l P e r s s o n lyckats få ihop på senaste tipset 

och blir därmed i en hast exakt 47.784 kronor - rikare. efter

som utdelningen på tolvorna den här gången är 46.970 och 

på elvorna 814 kronor. Den unge mannen hade också en tred

je rad. men på den blev det endast sex rätt. 

Efter en energisk biljakt lycka-~a;~t fr~.mtidspl~nerna _ännl! så 

des YA:s medarbetare få tag i lange .ar obestamda. Till varen 
· å 5- . Sk skall han mönstra och först ef-

vmnaren, som P nr 1 urup te värnplikten ämnar han när-

fir&de vinsten -i glada vänners m~re besluta om hur pengarna 

lag. Den blonde skånepojken skall användas. En del av dem 

var givetvis överlycklig och ha- kommer antagligen att gå till 

de knappt riktigt hunnit sätta fortsatt yrkesutbildning. 

sig in i att han verkligen var Bertil Persson har varit bosatt 

nyrik och på sin:;t tre rader till- i Skurup i två år och sedan tre 

skansat sig en hel förmögenhet. veckor arbetar han på kon

Han berättade att han de senas- struktionsavdelningen vid Ha

te åren regelbundet tippat tre kers gjuteri. Han har tidigare 

eller fyra rader varje vecka och varit anställd hos Wickströms. 
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Nittonåri{Je Bertil P ersson, SkuTup, gratuleras här av några flickkamrater, som ser lika glada 

ut som vinnaren själv verkar belåten. 

1 
/-



----======~======~====~7=====================~ 

Det unga Bkl~rup har redan börjat inventera förråden av dockor och leksaker för att i tid veta

vad so":n behöver förnyas till jul och vad man speciellt ska titta etter pd. skyltsöndagen. Ovan är 

fyra P_~gga söta töser i önsketagen, Ulla-Britt Hansen har ftltt hand om pennan och önskelistan, 

Marg~t Persson överlägger med Lise-Lotte Larsson uppe i sängen medan lilla Monica Hansen un

dersöker möjligheterna att lura ut en och annan slant ur sparbössan. 

/9 flf . 

/ Over 400 personer i Skurup 

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

söndagsskolans fest o p a 

Dellagarna i söndagsskolans fest. 

Kyrkliga söndagsskolans i Skurup 
årligen återkommande julfest på 
folkskolans aula samlade 400 delta
gare. Söndagsskolan har i år 275 
inskrivna elever, och vid festen utde
lades också 275 gottepåsar. Dessutom 
såldes 125 kaffebiljetter till äldre. 

l Det blev också en festlig prägel 
' över denna söndagsskolefest. Kyrko
herde Gunnar Wallin hälsade alla 
välkomna. Därefter visades en ad
ventstablå, som inövats av kyrko
adjunkt Stig Ulfgard, varpå följde 
visning av filmen "Advent". Barnen 
blev därefter bjudna på choklad, me
dan de äldre fick kaffe. 

Syster Kärsti Johansson samlade 
så sina skyddslingar och lät dem U:t-

föra ett vackert och anslående skå
despel "Sommarälvan och Julängeln" 
av Sonja Hedberg. De små aktörerna 
skötte sig bra, och bifallet var hjärt
ligt. 

Ett imponerande Lucia-tåg kom ge
nom salen och sjöng de kända sång-l 
erna. l 

Till ett stort antal elever utdelades 1 
märken och belöningar. I avgångs
klassen, som nu övergår till konfir
mandundervisning, utdelades ett tio
tal silverkors med kedja. Till sist 
fick alla barnen gottepåsar och jul
tidningar. 

Söndagsskolverksamheten bedrives 
i Skurup, Solberga, Hassle-Bösarp 
och Svaneholm. 



Ingenjör Bror Gustavsson 

chef för · AVA:s konstruktions

avdelning. 

Abdullah Abdulazzis Bahasoean från Indonesien praktiserar vid AVA:s 

konstruktionsavd. i Skurup. 

R4 

Söndagsskole/est i Skurup 
Skurups kyrkliga söndagsskola hade på lördagen sin avslutnblr 

med julfest i folkskolans aula. Kyrkoherde G. Wallin hälsade väl· 
kommen och därefter sjöngs en psalm. Sedan filmen .Advent. visaw 
blev det paus för kaffedrickning för. de vuxna och choklad för ham
nen. Därefter följde ett julspel, utfört av barnen från söndagsskolBD, 

vilket blev mycket uppskattat av · de närvarande, inte minst med 

tanke på allt det arbete som nedlagts innan de små lärt sig sina upp• 

gifter. 

Lucia och hennes uppvaktning 
intågade sedan på scenen under 
det Luciasången sjöngs, varefter 
det blev utdelning av premier 
klass för klass. Högsta klassen fick 

kors med silverkedja. I samband 
med premieutdelningen fick oekd 
varje söndagsskolas barn en gotte
påse. Julfesten avslutades med pli 
55:4. 

Gjutning vid Br. Anderssons gjuteri. 
·~~------------------



Näsbyholmssjön har åferuppslålf på nyfl. l bakgrunden ses Blaeksholmen. Hundrafals tunnland av Näsby-

Veteraner hyllade . l 

SkuTups lwmmuna.lfu!!mäktige ha1· avtackat fem veteTaneT, som läm- · 
nat k1·etsen. Hä1· ses de fem medaljö1·e1·na efte1· högtidligheten på 
Sknntps hotell: fr v nämndeman Hennan .TTuedsson, fil kand C. G. 
Egm·d, f kornmunalo1'Clf K. A. PeTsson, banmästa1·e Ma1·tin Ni lsson och 

nämndeman Emil Ekdahl. 
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