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r YST ADS ALLEHAND Ä mAnilagen ilen 3 janulri 1955 

Hyllade kommunalveteraner 

De fem hyllade och medaljerade kom.munalveteranen~a. Sittande fr. v. K. A. P ersson, Emil Ek-

• dahl. Stclende fr. v. Banm. M, Nirsson, fil. kand. C. G. Egard och Herman Truedsson. 

Ledamöterna kommunalfull- do nöd, att medverka till ljus över 
mäktige, kyrkofullmäktige, nämn- mörka vägar, att höja de sämst 
der och styrelser i Skurups kö- lottade till en människovärdig 
ping hade på torsdagskvällen ge- tillvaro har varit hans vackra 
mensam, festlig samvaro på Sku- strävan. Men han har även varit 
rups hotell. Denna numera tra- en ledare i Skurups socken före 
ditionella högtidlighet fick i år kommunsammanslagningen till
sin särskilda prägel därav att hörde fullm. i 33 år var fullmäk
fem förtroendemän, som under tiges ordf. 10 år, och verkade i 
decennier arbetat för samhället fattigvårdsstyrelsen, pensions
och kommunen, bringades hyll- nämnden m. m. under decennier. 
ning och tack varjämte till dem Nämndeman H e r m a n T r u
överlämnades Landskommunernas e d s son hyllades som den kloke, 
förbund förtjänstmedelj i guld förutseende hushållaren, vars e
med inskrift "För långvarig, konomiska insikter och omdöme 
gagnelig kommunal gärning". ledde till att' Skurups socken kun-

Sedan alla samlats kring de fest- de arbeta sig upp ekonomiskt, 
ligt dukade borden med vetera- avbetala dryga skulder och ned. 
nerna vid honnörsbordet, hälsade bringa skatten. ·Dessutom var han 
kommunalnämndens ordf. Gunnar jämte Ekdahl under ett 30-tal år 
Larsson alla välkomna och vände socknens allt i allo, som allmän
sig särskilt till dagens heders- heten kunde vända sig till och 
gäster. alltid möttes av beredvillig vän-
Efter middagen tog kommunal-~lig hjälpsamhet. Truedsson var 

ful!mäktiges ordf. rektor Holger 
Holmgren till orda och överläm
na de medaljerna till de fem för-

än vilka han beteckna-

med i fullmäktige i 27 år, kom
munalnämndens ordf. i 18 år, till
hörde fattigvårdsstyrelsen under 
24 år m. m. 

Medaljörerna hyllades med leve 
och applåder. I enkla vai:ma or
dalag 'frambar de fem kommuna
Ja veteranerna sitt tack för den 
heder, soin visats dem, och nämn
deman Herma.n Truedsson uttala
de till sist välgångsönskningar 
för samhället och utbringade ett 
leve för Skurups köping. Kyrko
herde Gunnar Wallin framförde 
til! medaljörerna tack och och 
lyckönskningar samt uttalade ett 
tack till värdarna vid dagens fest
liga sammankomst. 

Under det följande samkvämet 
anfördes många minnen från de 
hyllade veteranernas verksamma 
år och humoristiska anekdoter 
kryddade samvaron. 



5 K u· R u p 
De fem ruedal jerade 

På torsdagen medaljerades som tidigare omtalats fem förtro
endemän i Skurup. De är. frå n vänster på bilden Herman Tru
edsson, C. G. Egard, K. A. Persson, M. Nilsson o. Emil Ekdahl. 

Nyårsfirandet i Skurup 
försiggick under normala former. 
Vid 12-slaget blev det förstäs 
skarpa smällar lite varstans in
om köpingen. I Folkets Park ha
de nyårsdagen samlats över 500 
personer. På vår förfrågan med
delar överkonstapel Blom att allt 
varit lugnt. Inga oroligheter el
ler olyckor har inrapporterats. 
Det nya året har alltså börjat 
bra .. 

Erp • 
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D en nya spaTbanksfasti gheten. 

' 

Skurups Sparbanks avdelningskontor i 
Rydsgård flyttar in i egen byggnad 



-8~urups sparbank i egen 
ny fastighet i Rydsgård 

Sedan år 1913 har Skurups sparbank haft avdelningskontor i 
Rydsgård, De första åren var rörelsen på denna plats mycket blyg
sam. Man hade öppet endast en dag .i veckan och hade ej ens för
hyrd lokal, utan tog emot kunderna-på hotellet. Med tiden har verk~ 
sambeten blivit alltmer omfattande. Efterhand fick kontoret dispo
nera förhyrd lokal och i dagarna står nybyggd fastighet färdig att 
ta emot bankrörelsen vid årsskiftet. 

Måndagen tlen 1.0 jantuirl 

Sku,.upsbygden ........................................... 

Sysler Kärsti, pastor Ulfgard och barnen lägger sista hand vid den 
missionsby som de själva gjort. 

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

Skurups kyrkl ~ 
ungdomskrets 

har under ledning av diakonissan 
syster Kärsti och pastor Ulfgard gjort 
en missionsstation i miniatyr, vilken 
nu finnes utställd i ungdomshemmet 
och som förevisades vid söndags
skolefesten. Av lera har man på ett 
naturtroget sätt format stationens 
olika byggnader, sjukhus, läkarbo• 
stad, sköterskehem, prästgård, kyrka 
m. m. Även infödingar, bl. a. några 
näpna negerbarn, har fått plats inom ' 
bildverkets ram. Efter söndagens 
högmässa avlade åtskilliga försam
lingsbor ett besök på ungdomshem
met för att beskåda det lilla konst- · 
j verket, som väckte stort intresse. 
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Missionsstation • miniatyr i Skur~p l 

Verket beskc'ldas här av syster Kärsti och söndagsskolans barn. 

En svensk mission~>station i mi- medryckande sätt av församlings
niatyr har juniorerna inom K:yrk- diakonissan syster K:ärsti, som in
liga Ungdomsluetsen lyckats gående redogjorde för en svensk 
framställa på. ett mycket illuso- missionsstations inredning, ut
riskt och verklighetstroget sätt, rustning och verksamhet. Av lera 
med få och enkla m edel. Den är har man på ett naturtroget sätt 
f. n. uppställd i ungdomshemmet format stationens olika byggna
och vid söndagsskoletesten förevi- der, sjukhus, läkarbostad, sköter
sades den på ett sakkunnigt och skehem, prästgård, kyrka m. m. 

Aven infödingar, bl. a. några 'näp
na negerbarn, har fått plats inom 
bildverkets ram. Efter söndagens 
högmässa avlade åtskilliga • för-
samlingsbor ett besök ä ungdoml
hemmet för att besl{åda det lilla 
konstverket, som väckte stort in
tresse. 

Stort tävlingsintresse 
Börringe SLU • 

a nom 

Prislagarna vid den vackra samlingen av priser. 
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Utexaminerade "noviser vid spisen" 

Födelsedag 

Karl V. Nilsson 

60 år fyller den 28 jan. folk· 
skollärare Karl V. Nilsson, Slm
rup. 

skolkökslärarinnan fru Margareta Ahnstr öm orngiven av sina manliga kökselever i yrkesskolan. 

De av yrkesskolan anordnade men funnit den så intressant att festmåltid, som rönte allmänt be
matlagningskurserna tycks väcka de önskade ytterligare förkovra röm. Kursdeltagarnas tack till fru 

) stort intresse .hos skurupsborna. sig i matlagningens svåra konst. Almström frambars av 2-å rsele
För nä rvarande pågår ej mindre Enligt kursledarinnan fru Mar
än fyra sådana k urser med sam- gareta Ahnström har samtliga 
m anlagt 72 deltagare. En av des- deltagare på ett berömvärt sätt 

ven, skräddarmästare Assar sten
beck, och som ett synligt bevis på 
deltagarnas tacksamhet för de ' sa, avsedd för manliga deltagare, tillgodogjort sig kursens lärdo

avslutades häromdagen efter att mar, som bl. a. omfattat bakning 
ha pågått i 75 timmar med åtta och tillagning av olika middags- många erfarenheter de förvärvat 
deltagare av vilka hälften genom- rätter. Vid kursavslutningen bjöd överlämnades till kursledarinnan 
gått en liknande kurs förra året, eleverna på egenhändigt tillagad en blombukett jämte minnesgåva. 

/ # ~~~~ ~-.:.--1 L:I! .af 

1K • 'h cr~~utte ar nu 
tillsatts för ett 
»Ungdomens hus» 

Kommunalfullmäktige i Skurups 
';öping hade på onsdagen samman
manträde under ordförandeskap 
av rektor Holger Holmgren, som 
också omvaldes till ordförande 
lör 1955, Till v. ordf. omvaldes 
disp. Nils O. Jönsson. 

Kommunalfullmäktige tillstyrkte 
köpman Lennart Håkanssons ansö
kan att från butikslokal vid Fem
korset få försälja pilsnerdr!cka till 
avhämtning. Även källarmästar~ 
Bruno Fagerlunds ansökan att un
der instundande oktrojperiod be-
driva utskänkning på Skurups ho
tell tillstyrktes. 

Fullmäktige beslöt utse en kom
mitte bestående av fem personer 
för utredande av frågan om uppfö
rande av ett Ungdomens hus. I 
kommitten invaldes civilingenjör 
John B. Vifot, lantbr. Gunnar Hans-

, 

son, skräddaremästare Julius Karls
son, montör Sven Hansson och 
skräddaremästare Börje Linden 
med Vifot som sammankallande. 

Styrelsen för tekniska verket ha
de föreslagit fullmäktige att ny an
slutningsavgift för vatten skulle er
läggas då fastighet undergår sådan 
förbättring, till- eller ombyggnad, 
att taxeringsvärdet höjes. Bestäm
melserna torde tillämpas retroaktivt 
från 1952. Mot förslaget uttalade 
sig nyvalde fullmäktigeledamoten 
pol. mag. Birger Eriksson, som an
såg att retroaktivt uttagande · av 
vattenavgifter borde ifrågakomma. I 
övrigt t illstyrkte han förslaget. För 
ärendets avgörande krävdes vote
ring, vilken utföll så att kommunal
nämndens förslag erhöll 14 röster 
och Erikssons 8 röster. 

Idrottsnämnden hade anhållit att 
i idrottsnämndens stat för 1954 
överblivna medel, cirka 2.000 kr. 
reserverades för uppförande av 
toalett på idrottsplatsen och full
mäktige biföll. 

Ändringen av reglementet för me
delsförvaltningen bifölls sålunda att 
högsta tillåtna kontanta kSSS8Jbe-
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skolkökskursen för herrar avslutad 
! . !• 

• 
Fru Margaretha Ahnström omgiven av sina elever. 

S K u R u 

Snöslungan i verksamhet 

Den schweiziska snöslungan lastade en 7 -tons lastbil på 6. mi
Snow-boy demonstrerades i går nuter. På slungan kan också mon
på Järnvägsgatan i Skurup. Slun-
gan drives av en tvåcylindrig 4_ teras en sopborste att sopa ga-
taktsmotor om 12 hästkrafter o. torna med. Maskinen som kostar 
det visade sig vid provet att man 13.000 kr. skötes av en man. 

På tisdagen avslutades en kurs 
i hushäll för herrar vid· Skurups 
yrkesskolor. Alltjämt synes in
tresset för matlagning o.d. vara 
stort bland männen. Även bland 
P,ojkarna i folkskolan visar sig 
detta. 

skolkökslärarinnan fru Marga~ 
retha Ahnstoom har endast amp
la lovord för dessa manliga elever. 
De har intresserat sig både för 
att göra rätterna smakliga och 
servera dem vackert upplagda. 
Med stolthet visade de sina fram
steg på tisdagen, då fruar och 
fästmör inbjudits till supe, egen-

händigt tillagad och arrangerad 
av de manliga kursdeltagarna. l 
Under de 75 tiri1mar kursen · pä- J 

gått har deltagarna bakat bäde 
finbak och vardagsbröd, de har , 
lagat efterrätter, gratinerat fisk, 
och lärt sig det mesta om matlag
ning för ett hushåll. Vid tisdagens 
avslutning hyllades kursledarin
nan fru Almström av kursdelta
garna, vars talan fördes av fa
brikör Assar Stenbeck, Skurup. 
Till fru Ahnström överlämnades 
blommor och en minnesgåva. Atta 
herrar har deltagit i kursen. 

r · 
- Det här ska bli gott, säger fabrikör Assar Stenbeck. l 

l 

__ _j 



r r 

l 

---·~ 92 

Framgångsrika hågsl{yttar Skurup • 
l 

Fr. v. Bengt Andersson, b.·u Aina Hanson, Henry Hansson, Sigvard Hansson och Arne Ljungkvist. 

Skurups bågskytteklubb ligger 'för närvarande· som trea i skine

serien div. n och en sådan place1.1!ng i serien hade -v! knappast räk

_nat med, säger klubbordföranden Sigvard Hansson, med tanke på 

"'- att fyra av lagets fem man var nybörjare. 

)eriel.l började med långhållsrond, 
1 ~ man skjuter 72 pilar på 90 m ., 
,, pilar på 70 m. och 24 pilar på 

<' meter. Våra första motståndare 
i · ;erien och på hemmaplan var 
Ystads BK, som gav oss vårt första 
nederlag med hela 850 poäng. Men 
förlust hade vi ju räknat med. Vi 
var så gott som nybörjare, endast 
Ljimgkvist hade tävlat på långhåll. 
Nästa match var mot Hässleholms 
BK och det blev en ny om än knapp 
förlust. 

Bättre tur hade vi i Lund, när vi 
mötte IFK. Visserligen ställde våra 
värdar endast upp med fyra man, 
men vi vann med så stor marginal 
att vi säkerligen vunnit även om 
hemmalaget varit fulltaligt. 

de junioren Jan-Ingvar Sjölander. 
En önskan ,.är att få arrangera 

Skånes DM 1956 i tavelskytte; där 
omkring 100-talet skyttar deltager. 
Man hoppas att -idrottsnämnden 
beviljar ti1lstånd två dagar på stora 
planen, samt att DM-titeln stannar 
i Skurup. Klubben önskar också att 
de kommunala myndigheterna låter 
iordningsställa det området strax 
söder om fotbollsplanen, så att . vi 
där kunde få en egen träningsplan. 

Bågskytte är en trevlig sport, som 
kan utövas av alla damer och her-, 
rar, ung som gammal. Därför önskar 
vi Eder alla välkomna i vår klubb, 
slutar Sigvard Hansson. 

Erp. 
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Sl{ånes bri~geelit även 
i år på Sl\:u·rupsträff 

Källa rmästare Bruno Fagerlund på 
Skurups hotell vid baromete rn . 

Vinnarparet v~d bi .dge tävlingen Skurup: Stenberg-'(Vestfeldt, MBK. 

Sku,.upsbygden 
SKURUP 

Vinterfest 

var häromdagen anordnad på Sku
rups lantmannaskola, till vilken 
även folkskolans elever inbjudits 
.jämte båda skolornas lärarkårer. 
Gästerna hälsades välkommen av 
rektor Bengtsson. Kaffe serverades 
i stora matsalen. Det blev därefter 
underhållning, varjämte lantmanna
skolans elever uppförde flera trev
liga sketcher. Dans och s~mkväm 
avslutade festen . 

Musiksoare i Skurup 

I dag har Skurups musiksällskap 
sedvanlig soare i folkskolans aula 
kl. 20. Orkestern bjuder på en del 
klassiska musiknummer och börjar 
med uvertyren till "Lätta kavalle
riet" av Souppe. I en paus kommer 
köpman G. Classon att medverka 
med uppläsning och sång. Soaren 
avslutas med några melodier ur 
Glada änkan. Orkestern dirigeras av 
musiksergeant Iva r Akeson från 

1 Ystad. 

Deltagarebild frå n ku rse n om växtodling och gödsl ing på la nt
mannas k"o lan i Skurup. l mitte n rekfo r G. Bengtsso n. 

sexdagarskurser på lantmannaskolan 
VEMMENHOa En serie s~xdagarskurser hålles på 

Skurups lantmannaskola. Innevaran-
Skivarps Unga odlare de veckas kurs är den första på vår-

har årsmöte på måndag kL 16.15 i sidan. Den har omfattats med stort 
öremölla folkskola. Buss passerar intresse av · lantbrukarna. Vid kur
mot Skivarp och Abbekås vid sammanträdets slut kL 18.30. Nya sens början var 30 deltagare tillstä-
medlemmar är välkomna. des. Huvudsyftet med denna kurs 

Vid årsmötet blir det förutom är att göra lantbrukarna delaktiga 
styrelseval och stadgeenliga ären- av ·det 'senaste och mest aR:tuella i 
den underhållning, tävling och film. fråga om gödsling och växtodling. 
Icas trädgårdsbok bör medtas, Tiden har gett mycket nytt på om
blyerts och gummi. rådet och det stora deltagandet och 
'-'-""'""'""'"""~=""'""" .... -----,Idet stora intresse, ~armed u ndervis-

ningen omfattas, ger vid handen, att 
denna form av lantbruksundervis
ning motsvarar ett verkligt behov. 

För skolans lärare innebär kur
serna en betydligt ökad arbetsbörda, 
då samtidigt längre ordinarie kurser 
pågår· vid skolan. 

Rektor Georg Bengtsson, som vid 
sexdagarskurserna undervisar om 
gödsling och sortval, har fått sin un
dervisningstid förlängd med 14 tim
mar. Agronom G. Knutsson ägnar 
sig åt aktuella växtföljdsjukdomar, 
ogräsbekämpning m. m. och agronom 
Bjerstedt undervisar i växtodlings
kalkyL 

Samtliga lärare betygar, att det är 
roligt att undervisa i sexdagarskur
serna på grund av deltagarnas in
tresse och vilja att tillägna sig det 
nya. För undervisningen utgör fil
men ett gott hjälpmedel och anlitas 
flitigt. 

Även i år inträffar det unika 
förhållandet att far och son sam
tidigt tillgodogö1· sig skolan~ un
dervisning: lantbr. Anton Larsson, 
Beddinge, deltar i sexv·eckorskur-

.·m 
'! 



Djur betalades bra., slädar 
dåligt trots vargavintern 

Auktionen på Svenstorpsgården. Auktionsförrättaren nämndeman 
Herman Truedsson ses sittande längst till vänsler på vagnen. Slående 

roparen Alvin Ekblad. 

Auktionerna fortsätter och säsongen går mot sin höjdpunkt. Vin
tervädret avskräcker ej med sin kyla, men i något fall har häftiga 
snöstormar vållat att auktioner måst inställas. Så var fallet med den 
auktion, som i förra veckan skulle hållits hos lantbrukare Oscar 
Svensson, Svenstorp pr Skurup. På måndagen hölls i stället denna 
auktion. 

Auktionsförrättare var nämndeman 
Herman Truedsson, Skurup, och ro
pare hr Alvin Ekblad. Priserna på 
hästar blev goda. Dyraste hästen sål
des för 1.690 kr. Korna betalades 
med priser från 1.400 kr., kvigor be
tingade 1.200 kr. och lägre priser, 
yngre kvigor betalades med 500-670 
kr. och en nyfödd kalv gick för 160 
kr. Efterfrågan oå maskiner synes 
vcra god, då det gäller tidsenliga 
redskap. Inte ens den rådande varga
vintern kunde emellertid stimulera 
till köp av sådana ting som släddon 
och "kana". De slumpades bort för 
30 resp. 45 kr. Moderna redskap 
för traktordrift betalades däremot 
bra. En David Browntraktor 1952 
gick för 5.000 kr., 2-skärig Aarvika
plog kostade 500 kr., 17-pinnars kulti
·vator klubbades för 610 kr., en 
Viking radsåningsmaskin gick till 
1.600 kr., en Grönby betlossare 460 
kr., ringvält 1.010 kr., o. s. v. Med 
yiss förvåning konstaterades, att en 
"trebankavagn" nådde priset 450 kr. 
Tydligen är "enspännarnas" tid inte 
ute ännu. En tretons gummihjuls
vagn kostade 1.100 kr. Mjölkkärl 
klubbades bort för 25 kr., blandsäd 
såldes för 45 kr. pr 100 kg. Auk
tionen var välbesökt. 

Auktion på Svenstorps
gården 

På måndagen lät lantmästare Curt 
Nilsson, Svenstorpsgården pr Sku
rup, å auktion försälja hela sin 
förstklassiga besättning, bestående 
av 76 st. reaktionsfria och kastnings
fria nötkreatur, dels stamboksförda 
och dels därtill berättigade. Medel
mjölkmängden för de sista sex åren 
hade varit 4842X3,72=180 kg. smör
fett. Till denna avelsdjursauktion ha
de skaror av intresserade infunnit 
sig och utanför gården bildades efter 
hand en imponerande bilkö, som 
snabbt ordnades av polismakten. Inne 
på gården fanns den halmströdda 
visningsringen och den traditionella 
auktionsvagnen i fonden. Kring re
pen skockade sig en sakkunnig och 
omisskännligt köpintresserad skara 
av förståsigpåare, lantbrukare och 

och vägrade att flytta sig ut ur det 
varma stallet. Resolut tog karlarna 
sitt parti och bar dem ut till be
skådande. Samtliga nötkreatur utom 
ett enda var av låglandsras. En 
kviga var av Aderdeen Angusras 
och med sin långa, djupa kropp bröt 
hon exteriört skarpt av mot de 
andra djuren. Hennes gnistrande, 
svarta päls motsvarades av ett gnist
rande temperament. Hon hade sin 
egen uppvisning i ringen. Men kun
de hon ej stångas med sitt kul
liga huvud, var hon så mycket mer 
generös f form av träffsäkra, snabba 
sparkar mot alla som kom i när
heten och väckte hennes misshag. 
Denna skönhetsuppvisning utlöste 
allmän munterhet men var ej så 
behaglig för dem som skulle visa 
upp henne. Hon sålldes för 1.280 kr. 
till köpman Nils E. Jönsson, Skurup. 

De tjugosex korna betalades bra. 
Dyraste korna såldes för 1.610 kr. 
Det var "Lena" med siffran 192 kg. 
smörfett för sista året, såld till lant
brukare Ingvar Mårtensson, Lönn
slätt, och "Emmy". såld till lant
brukare Hans österiin, Skurup, också 
för 1.610 kr. I stort sett hollo sig 
priserna för korna mellan 1.10{}-
1.600. Kvigorna och ungdjuren be
talades förhållandevis bättre än kor
na. Kvigorna nådde i något fall upp 
till 1.440 kr., andra såldes för 1.10{}-
1.200 kr. o. s. v. Årskvigor betingade 
70{}-800 kr. och yngre såldes för 250 
-400 kr. Ett par tjurkalvar resp. tre 
och en månad såldes för 270 kr. 
och 150 kr. Raden av djur avsluta
des med ett par stutar, vilka sål
des för 1.350 kr. och 1.150 kr. 

En flitig uppköpare var köpman 
Erik Helgesson, Skurup, som blev 
ägare till flera djur. Köpman Nils 
E. Jönsson, Skurup, köpte flera nöt
kreatur och även ej mindre än tre 
hästar, för vilka han betalade 1.410, l 
1.500 och 1.150 kr. Dyraste hästen 
var född 1947. 

Under auktionen ' rådde cirka tio 
graders kyla. Trots att solen lyste 
in på gården v<~r kölden svår att 
uthärda, och de flesta auktionsbe
sökarna tog allt emellanåt en rast
stund de varma stallarna eller 
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Hushållseleverna i den parallellavdelning, som nu avslutat sin kurs. l 
mitten lärarinnan fru Margaretha Ahnslröm. 

Kursavslutning vid 
Skurups yrkesskola 

Vid Skurups yrkesskola pågår en 
kurs i hushållsgöromål för damer. 
Kursen har omfattats med mycket 
stort intresse. Antalet intresserade 
var så . tort, att det måste fördelas 
på två grupper med 15 deltagare i 
varje grupp. 

På tisdagen avslutade den första 
gruppen .sin undervisning med en 
festlig tillställning på folkskolan. 
Kursdeltagarna hade tillagat en här-

·---------------------

lig måltid med smårätter, ·en kött
rätt och efterrät t sam t därefter kaffe 
med bakverk, allt lagat, bakat och 
smakfullt serverat av kursdeltagar
na. Kursledarinnan, fru Margaretha 
Ahnström, vitsordar deltagarnas Sto
ra intresse. Ingen har uteblivit från 
lektionerna och det har varit en stor 
glädje att handleda dessa ambitiÖsa, 
tre v liga kursdeltagare, förklarade 
hon. skolstyrelsen var närvarande 
och distriktsöverlärare Ernst Jepps
son uttalade ett tack till eleverna 
och gratulerade fru Ahnström till det 
lyckade resultatet. Å kursdeltagarnas 
vägnar överlämnade fru Carla Jo
hansson blommor och en handsmidd 
silverbrosch till fru Ahnström och 
tackade för den gedigna, intresse
väckande undervisning hon gett. 

I nästa vecka har den andra hus
hållsgruppen avslutning. Aven den 

1 
har fru Ahnström som kursledarinna 
och undervisningen omfattar 90 tim-

lmar, som med kyällsundervisning 
pågått sedan den l sept. 



_-

Far och son på samma -8kolbänk. Lantbr. Anton Larsson, 
Beddinge, och sonen Torsten studerar under rektor Bengts

sons överinseende dennes bok om gödsling och kalkning. 

Intresset glädjande stort tör 
Lan troannaskolans snabbkurser 

... . ~ . 
De tidigare omt:a.Iade snabbkurser
na vid härvarande Lantmannasko
la är i full gäng sedan i måndags 
och anmälningarna till de olika 
kurserna har inkommit i så stort 
antal att knappast flera kunna 
antagas. 
I den nu pågående kursen omfat

tande gödslingslära och växtod
ling, deltager ett 30-tal lantbruka
re från trakten i åldern 18-50. 
·Liksom 1 fjor finns i år en far och 
en son, som deltager i kurserna, 
lantbrukare Anton Larsson, Be
dinge är elev i veckakursen och 
hans son i den samtidigt pågående 
årskursen. Den förstnämnde fram
håller att dessa kurser är synner
ligen effektiva och givande ej 
minst för de något äldre lantbru
karna, som här kan få tillfälle att 

taga del av och sätta sig in i de 
nyaste rönen på lantbrukets olika 
områden. 
Rektor G. Bengtsson anser att 

auditoriet är synnerligen intresse
rat och stimulerande att arbeta 
med. Själv föreläser han 1 göds
lingsläsa och agronom G. Knuts
son om växtsjukdomar och ogräs
bekämpning. 
Kursen avslutas på • lördag och 

sedan följer en ny 6-dagarskurs 
omfattande husdjurslära och ut
fodring med agronom Elof Pers
son som ledare jämte agronom 
Bjerstedt. Vidare kommer veteri
när Ronteus från hushållnings
sällskapet, konsulent österman o. 
överassistent Kaj Svensson att 
hälla föredrag i anslutning till 
kursens olika ämnen. 
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Avslutning med v~ckokursen 
vid Skurups lantmannaskola 

Maskinskötarekursen på Skurups lantmannaskola med kursledaren, 
agr. Gunnar Knutsson, längst t. v. 

Den sista av de veckokurser, SkuTups lantmannaskola anordnat 
avslutades på löTdagen. I kursen har deltagit 24 äldre och yngre lant
brukare. Huvudvikten under denna kurs haT lagts på traktaTskötsel 
och maskinvåTd öveT huvud taget. Kur.sledaren agronom Gunnar 
Knutsson haT haft hand om det mesta av undervisningen, som om
fattat såväl teoretisk traktorläTa som praktiska övningar i skolans 
maskinhall. 

Kursdeltagarna har fått öva sig Liksom vid tidigare kurser av det
med sådana uppgifter som att jus- ta slag har antalet intresserade varit 
tera el-systemet, kopplingen, ventil- så stort 'att ej alla kunnat mottas. 
spelet m. m. på en traktor och vi-
dare har övningar förekommit i ren- Till den nu avslutade kursen hade 
göring, avrostning osv. Vid de prak- sålunda anmält sig 40 deltagare, men 
tiska traktordemonstrationerna har endast 24 ktmde mottas. 
montörer från Wickströms maskin~ Vid avslutningen av kursen på !ör
affär medverkat. En dag fick kursens dagen samlades lärare och kursdel
deltagare vara med om en demon- tagare till gemensamt kaffe på sko
stration av olika traktormärken, ut- lan. Rektor Georg Bengtsson tackade 
förd av personal från olika firmor i elever och lärare för visat intresse. 
Skurup, som , då visade upp sina re- A kursdeltagarnas vägnar uttalade 
spektive märken. En dag ägnades åt lantbrukare Axel Sandberg ett tack 
skötsel av mjölkningsmaskiner, och för god undervisning och överläm
denna demonstration leddes av över- nade blommor till kursledaren agro
kontrollassistent Kaj Svensson, Sku- . nom Knutsson och till rektor och fru l 
rup. Bengtsson. . 
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rsCla~en Clen 3 Mars 1955 

Avslutning o p a matlagrtingskurs 

skolkökslärarinnan fnt Margareta Ahnst1·örn omgiven av kursdeltagarna. 

På tisdagskvällen avslutades .den med en av kursdeltagarna tillredd 
senaste av yrkesskolans längre måltid till vilken inbjudits yrkes
matlagningskurser, vilken omfat- skolans styrelse och rektor och 
tat 9 timmar och bevistats av ett folkskolestyrelsens ordf. rektor 
femtontal unga flickor. Avslutnin- Holmgren. Den välsmakande mäl
gen skedde på traditionellt sätt tiden vittnade liksom vid föregå-

~ P_///. J/' 

ende tillfällen om att de unga 
kursdeltagarna väl tillgodogjort 
sig lärdomarna, och den populära 
ledarinnan, fru Margareta Ahn
ström, hyllades med blommor. 

/AUR O ltA 

Jtbm.., 'L ··*" hii!!'\'11!1w~fii!Wi 
Nils Pettersson forcerar här de hårda sn~drivorna vid Palmagården 

; 

Slimming~. 



Skurups SLU-avd. 25-årsjubilerar 

Nuvarande styrelsen fr. v.: Sonja Karlsson, Kjell Einar Jönsson, Olle 
Nilsson, Signe Jönsson; stående Olle Larsson, Sune Mårtensson, Inga 

Olsson, Gullan Gustafsso~ och Per Arne Åkesson. 
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Måndagen den 14 mars 1955 

125-ÅRSJUBILEUM I SKURUP 

Pristagare vid jubileumsfesten. l trämre raden från höger: lantbrukare Teodor Mårtensson, som förrät
tade prisutdelningen, tävlingsledarna Birgitta Jönsson och Bertil Hansson. 

skurupsortens SLU-avdelning fi- striktet ~ami sju av avdelningens en och i samband med festligheten 
rade på lörd~gen sitt 25-årsjubileum förutvarande ordförande, ordföran- förrättades prisutdelning för täv
~e~ en festlighet på SkU:rups hotell dena i SLKF-avdelningen och BF- lingar, som hållits inom avdelning
l Vllken ett hundratal personer del-
tog. Bland de närvarande märktes avdelningarna i orten. Flera tal en. Utförligt referat inflyter i mor-
representanter för kretsen och di- hölls för den jubilerande avdelning- gon. 



Soffan är dansk med vändbara sitt
och ryggkuddar, klädd i bästa ylle
:yg . . Ink!. ~yg 480: -. Bordet ingår 
1 Tr.va-ser.en och är av björk och 
valnöt. Priset är 215:-. Fåtöljen 
heter Te-Ve, är klädd med turkos
färgat tyg, sv ad benparti. 74:- pr st. 

/ 

Kombinationshylla med dragklaff 2 lådor mahogny 
%63: -. Kombinationshylla do med glasdörrar i 
mahogny 326: -. Kombinationshylla med seleratär
klaff i mahogny 263: -. Bord i mahogny 75: 60. 
Soffa "Stora Essingen'' klädd med prima ylle
tyg 347:-. 

Soffgrupp modell "Capri" med lösa sittdynor 
stoppad med skumgummi, klädd med prima ylletyg, 
soffa och fåtölj, en VERKL!GT elegant grupp i 
topplevalite 1 485:-. Soffbord ingår i "Futura
serien" skivan i emalj underredet i ek. Skivan kom· 

...__ponerad av Stig Lindberg. 

/ 

Soffa och fåtölj modell "Lugano" försedd med lösa 
dynor, Tillverkas i björk mahognyfärg, klädd med 
prima ylletyg 497:-. 

Soffa och fåtölj modell "Sorrento" med lösa sitt
dynor, gruppen klädd med prima ylletyg. Endast 
496:-. Bordet i jacaranda heter "Lövet", 
med utsökt vacker skivform 208: -. Avlastnings
bord i mahogny och bok. Ingår i "Futuraserien" 
och kostar 150:-. :-



Soffgrupp "Rockelstad" överstoppad, 
med resårer i sits och rygg. Klädd med 
prima tyg. Soffa o. fåtölj 634:- . 
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Svängbädd i alm eller mahogny, modell 
"Continental" med resårmadrasser extra 
kvalite med handavsydd kant resårsy· 
stem NO-ZAG, övermadrasser i bästa 
:~tförande. · Komplett endast 365:-

Reklam av bara den _hnr 
den egypttsk a 

dansösen - Farouk's favorit, har det 
sagts, men det är ju nästan alla -
Daw lath Solimari fått. Hon blev näm
ligen häromkvälle1• beskjuten mitt 
unde~ pågående uppträdande på en , 

bar i Mi.inchen . K u lan 1·ispade upp 
axeln, och hon bär nu en klädsam 
1,J låste1"lapp. S IG y t ten tros vara en kar l, 
som följt henne i hälarna run t hela 
~uropa med ständigt avs lagna böner 

om gif termål. 

Matrumsmöbel "Haga" gustaviansk stil 
best. ' av skåp, bord (lack. eller mah.) 
4 st. stolar inkl. tyg 1 490:-

Matrumsmöbel "Vä'stanfors" best. av 
skåp, bord, 4 stolar i zapelimahogny 

pris Lom pi. 985:-

l 
l 



vaneflofm och dess ägare genom tiderna 
I Skurups socken norr om järn

vägsstationen reser sig det 
ståtliga och imponerande Svane
holm, som har ett naturskönt lä
ge vid den lilla Svaneholmssjön. 
Egendomen omfattar 8 1/8 mtl. 
taxerad till cirka 800.000 kronor. 
Huvudgården, som är under eget 
bruk innehåller 5 5/8 mtl. Un
der medeltiden skrevs gårde'n 
Skurdorp eller Skudrup och var 
i likhet med en stor del andra 
skånska borgar befäst. Dim låg 
då i närheten · av socknens kyrka 
på en kulle där gården n:o 16 i 

Skt:·rups by nu ligger. 
Patronsrättigheten till Skurups 

·kyrka och pastorat är gammal. 
Av konung Fredrik II i Danmark 
utfärdades den 27 juli 1584 ett 
öppet brev för dåvarande äO'a
ren till Svaneholm, Gabriel Sp~
re, och hans arvingar: "På all 
rätt och härlighet till Skurups 
kyrka, prästgårdh och Klockare 
Bo hl". Efter ännu befintliga 
handlingar synes framgå att herr
skapet på gamla Skurdorpsgår
den låtit uppbygga kyrkan på 
sina enskilda ägor och underhål
lit prästen .På herregården. 

Den första kände ägaren till 
Skurup var väpnaren Hen

ning Meinstrup som levde på 
1450ctalet. Dennes dotter Elsa 
förde · godset genom gifte till J e; 
Tulesson Sparre, vars son Åke 
Sparre blev ärkebiskop i Lund. 
Sonen Olof, konungens foder
marsk, ägde Skurup till år 1516, 
då gården övergick till hans bro! 
Maurizt Sparre som omkring 
1530 flyttade gården normt till 
en holme i den lilla Svanesjön, 
där det ännu kvarstående ståtli
ga slottet uppfördes, och efter 
SJOn erhöll namnet Svaneholm. 
Den store reformatorn på jord
brukets område Rutger Maclean 
lät ige~lla kanalen som skilde 
den ursprungliga holmen från 
fastlandet. 

Mauritz Sparre dog 1534 och 
ligger begraven i Lunds domkyr
ka. Hans tvenne barn, Jakob 
och Anna Sparre ägde gården och 
brukade den länge gemensamt. 
Men då systern ingick äktenskap 
med Mogens Gyllenstierna till 
Stjärneholm, delades gården sys
konen emellan. Jakob Sparre 
blev dock kort före sin död 1537 
ensam ägare av hela Svaneholm. 
Hans son Gabriel Sparre ärvde 
gården och gav den som morgon
gåva åt sin fru Elisabeth ' Trolie 
som efter mannens död 1601 här 

1 
hade sitt änkesäte. Hon dog 
1611 och några år senare kom 
godset genom arv och köp till 
Preben Gyllenstjerna, 'länsman på 
Malmöhus. Efter dennes död 1616 
tillföll Svaneholm hans son Hen
rik Gyllenstjerna. Sonen Axel 
Eriksson Gyllenstjerna ärvde 
gården efter sina föräldrar, men 
~" <:.t "" qr;.f+ A,... 17n"J1 T'\o"',_CI <:!__ ~rv:+s:.

gare blev systersonen Axel Ju-
lius Coyet 1719, men Axel Gyl
lenstjernas syster Sofia ~ehested 
väckte process om broderns testa
mente och vann därigenom 1723 
hela ~vaneholm. Således kommo 
återigen tvenne herrskap att re
gera på godset - ett svenskt och 
ett danskt. Efter fru Sofia Se
hestets död övergick gården till 
hennes dotterson, danske rytt
mästaren Jens Juel och efter hans 
död 1750 till hans syster Anna 
Kristina Steuch, som 1751 sålde 
sin halvpart till G. J. Coyet. Här
igenom förenades än en gång bå
da hälfterna, och friherre Gus
taf Julius Coyet blev ägare till 
hela Svaneholm, som vid denna 
tid utgjorde 51 mantal. Godset 
övergick därefter 1782 till den 
barnlöse Coyets systerson friher-

. re Rt:tger Maclean, vars frukt
l b" d aran e vackra livsgärning äRnu 
lever i friskt minne. Efter Mae- · 
Jeans död 1816 ärvde systersonen 

j friherre K. K. Bennet huvudgår
den och dennes syskon någ.ra lot
ter i de utbrytna byarna. 

Svaneholm såldes 1837 till 
kammarherre C. J. Hallenborg 
och ärvdes vid dennes död 1859 
av sonen ryttmästare Carl Hal
lenborg, som under sin regering 
gjorde stora förbättringar. Vid 
hans död 1872 ärvdes Svaneholm 
av barnen; sedermera löjtnant 
M. Hallenborg samt döttrarna, 
gifta med major G. Horn och 
ryttmästaren greve A. Ehren
svärd. Gården sköttes för dessa 
arvingars räkning till 1893, då de 
bildade Svaneholms jordbruksak-

CEC CEC CEC «<- CCC CEC CEC CEC CEC CEC C«-WJ 

Anteckningar frdn 
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tf.bolag, vilket år 1902 överlät 
godset till nyssnämnda · greve A. 
Ehrensvärd. Under hans ägotid 
vidtogs också en hel del förbätt
ringar. 

Efter greve Ehrensvärds död 
ble": Svaneholms gods i bör

jan av 1935 styckat, varvid den 

till godset hörande borgen med 
område om ca 45 har, vari ingår 
Svanesjön, skulle avyttras såsom 
en styckningsenh~t. Genom sina 
tvenne byggnadsstilar frän dels 
1500-talets första hälft, dels bör
jan av 1700-talet, utgör slottet 
ett gammalt synnerligen värde
fullt kulturminnesmärke, vartill 
dessutom är knutet minnet 
av jordbruksreformatorn Rutger 
Macleans för bygden och för he
la Skåne, ja hela landet, så bety
delsefulla enskiftesverk. Dessa 
omständigheter förde tanken på 
att åt bygden och landet för all 
framtid bevara detta slott och gö
ra det till hemvist för Wemmen
högs härads fornminnes- och 
hembygdsförening. Den 14 febr. 
1935 bildades Svaneholms Slotts 
andelsförening u. p. a. 

Tack vare det stora intresset för 
saken tecknades inom en kort tid 
över 2000 andelar och föreningen 
kunde för 90.000 kronor förvärva 
slottet. 

Av alla de ägare som här ovan 
berörts intager friherre Rut

ger MaeJean det främsta rummet. 
Då han övertog Svaneholm stod 
åkerbruket på en mycket låg 
ståndp1.::nkt vid de skånska herre
gårdarna. Maclean har själv an 
gång sagt: Av de hemmansägor 
som voro spridda i smala remsor 
befanns mer än tredjedel så av~ 
lägsna från byarna att det var 
omöjligt därpå göra ett drägligt 
bruk. Marken hade ett utseende, 
som hade den varit dömd till evi"' 
vanhävd. Dagsverksskyldighete~ 
tryckte bönderna, fastän herr
gårdarnas åkrar voro lika van
skötta som deras. Fyrtio herr
gärdsböneter voro fö'rdelade ·oa. 

fyra byar, varje åbo hade si~a 
ägor inblandade med grannar, på 
60 å 70 särskilda ställen. Mae
Jean beslöt avskaffa hoveriet samt 
förvandlade godset till självstän
diga arrendegårdar å cirka 40 
tunnland, samt lät uppbygga nya 
hus åt arrendatorerna och utflyt
tade dem frän byarna. År 1783 
började han att enskifta Skurup. 
Det var den första jord i hela ri
ket som enskiftades. 

På tre år skiftades 36 112 man
tal och 1787 funnos 73 arrende
gårdar. Befolkningen och välmå
gan började så småningom att 
växa och MaeJean hade nöjet se 
att från 700 personer, som funna~ 
På godset före utflyttningen, be
folkningen växte till över 4000. 

I Svaneholms park, där många 
gamla ärevördiga ekar, bokar och 
lärkträd finnas, är särskilt en ek 
som är synnerligen intressant och 
sevärd. Den mäter 8 3/4 m i om
krets på nedre stammen. Inuti 
densamma har inretts ett rum 
som har 11/2 m i genomskär
ning och 2 1/2• m i höjd. Rum
mets väggar och tak är mura
d.e, rappade och målade. Där 
fmns bord och sittplatser för 8 
personer samt dörr med lås för 
rummet. Denna jätteek anses 
ha en ålder av cirka 1000 år . . 

Helt nära Svaneholm ligger det 
gamla Gyllenstjernska stamgod
set Stjerneholm, som redan un
der 1500-talet kom i dennas ögo 
och 1613 lades under Svaneholm. 

o~ Stjerneholm finnes en folk
sagen som säkerligen ligger 

långt tillbaka i tiden. 
På denna gård, berättas det. 

bodde för länga tider sedan en 
sträng herreman med sin fru; de 
hade endast tvenne barn, tvillin
gar om tre år. Trakten därom
kring var liksom på flera andra 
ställen i Skåne ganska skogbe
vuxen. En vacker sommardag, då 
vårdarinnan var ute i skogen 

' med barnen, ... blev hon överfallen 

av stigmän, som bortrövade båda 
tvillingarna. Återkommen till 
föräldrarna berättade hon olyc
kan och allt gjordes för att in
fånga stigmännen, men förgäves. 
Alla spaningar voro fruktlösa, 
och misstankar mot vårdarinnan, 
att hon genom vårdslöshet bragt 
·b~rnen om livet började göra sig 
gallande. På den tiden rådde 
egendomsherren över sina under
lydandes liv, eller hade som det 
kallades, rätt över bondens hals 
och hand. Vårdarinnan blev så
ledes dömd och utan vidare av
rättad. 

Några år därefter välsignades 
familjen med tvenne döttrar, vil
ket bidrog till att lindra den svå
ra sorgen efter de förlorade bar
nen. 

En juldagsmorgon skulle samt
liga herrskapen begiva sig till 
ottesången i Saritslöv, som vid 
den tid.en var Stjärneholms soc
kenkyrka. .Föräldra~a redo sto
ra vägen (vagnar voro ännu okän
da), men .döttrarna utbådo sig att 
i den vackra månklara morgonen 
få . gå genvägen genom skogen. 
Alla voro de prydda i sina bä.Sta. 
helgdagskläder, och medförde 
vad de ämnade offra till prästen. 
Ottesången började, men den på

, började andakten stördes hos för-
äldrarna, ty de vände ofta sina 
ögon mot kyrkdörren utan att 
finna sina älskade döttrar. Efter 
ottesängens slut togo föräldrarna · 
hemvägen genom sko~, och 
funne med fasa sina bägge -'tl~t
rar liggande mördade och u · 
plundrade på gångstigen. 
sorg var obeskrivlig. Även nu 
spanade man förgäves efter ba
nemännen. På det ställe där dött
rarna mördades uppn:nno tvenne 
källor, som till minne . av den 
grymma händelsen kallades
Jungfrukällorna. Dessa källor 
lär finnas kvar i marken mellan 
Stjärneholm och Saritslöv.· 

Efter dessa svåra olyckor tyck
te man att försynen straffat 

de. stackars förtvivl~de föräldrar
na tillräckligt. · Deras djupa sorg 
väckte medlidande hos alia; men 
ödet hade ännu en bitter· kalk för
varad åt dem, som de också kort 
tid efteråt måste i botten tömma. 
Efter ett par års förlopp, då alla. 
spaningar efter mördarna voro 
fåfänga.. infunna sig tvenne 
kringvandrande , krämare på går
den, och utbjödo varor till salu. 

Herrskapet, nertryckta av 
sorg, ville varken se eller köpa 
något, men tjänarna besåg~ ,med 
nyfikenhet det uppdukade kra
met. slutligen kommer m~d bl~kt 
och vanställt ansikte en gammal 
tjänare upp till sin herre och be
rättar att ibland deras .grannlå
ter fanns ett smycke som han 
igenkände. Det var samma ·arm
ring, som den ena jungfrun bu
rit, den morgon horr blev mef'
dad. Med all anledning trodde 
man sig sålunda ha fått tag 1 
banemännen. I all tysthet väp
nades gårdens folk, vilka anförda 
av husbonden störtade in i borg
stugan till främlingarna. Dessa 
som trodde sig röjda, började ge
nast en strid på liv och död. Den 
ene av dem fö)l inom kort. Den 
andre som kämpade mot själva 
herremannen, stred länge men föll 
slutligen dödligt sårad, sedan han 
dock först givit denne sin bane. 

Vid den undersökning som :rped 
hol).om företogs och med ledning 
av ett födelsemärke den först fall
ne bar på .sitt brö~t. t:pptäcktes 
då att de bägge krämarna voro 
de av stigmännen bortrövade 
tvillingarna, som först mördat 
sina systrar, sedan sin' fader och 
slutligen fallit för den~es h~nd. 



En bild från uppvisningen 

Skurups kvinnliga ~ 
gymnastiksförening , 

hade på lördagen en trevlig och väl-1 
besökt vinterfest på Skurups hotell. 
Programmet var rikt och omväxlan
de. En trupp vuxna kvinnliga gym
naster hade en mycket vacker upp
visning under ledning av gymnastik
direktör Else Andersson. Juniorerna. 
utförde bl. a. huvudvolt på plint,i 
mattövningar m. m. Den långa vin
tern hade inspirerat till en speciell 
Skurupsvisa om skidåkning och and-

l 
ra vinterfröjder, som på ett utmärkt 
sätt sjöngs av några unga och inta
gande skidlöpardamer. Två gymnas

. ter framträdde med en duett riktad 
till herrarna i salen. En Mu=~e-Pigg
balett uppskattades mycket och åt
skillig annan underhållning förekom, 
bl. a .. gissningstävlingen "Skuggspe
let". Det var en glad och lyckap 
kväll i gymnastikens och det goda 
humörets tecken. ----------------

De söta deltagarna den trevliga Musse Pigg- baletten. 

Vinterfest pi 
Skurups hotell 

Skurups kvinnliga gymnastik
förening hade pA. lördagen en 
trevlig och välbesökt vinterfest 
pA. Skurups hotell. Programmet 
var rikt och omväxlande. En 
trupp vuxna kvinnliga gymnas
ter hade en mycket vacker upp
visning und~r ledning av gymna
stikdirektör Else Andersson. Ju
niorerna utförde bl.a. huvudvolt 
pA. plint, mattövningar m.m. Den 
länga vintern hade inspirerat till 
en speciell Skurupsvisa om skid
A.knlng och andra vinterfröjder, 
som pA. ett utmärkt sätt sjöngs 
av nA.gra unga och intagande 
skidlöpardamer. Tvä gymnaster 
framträdde med en duett riktad 
till herrarna i salen. En Musse 
Piggbalett uppskattades mycket 
och A.tsklllig annan underhållning 
förekom, bl.a. gissningstävlingen l 
»Skuggspeleb. Det var en glad 
och lyckad kväll l gymnastikens 
och det goda humörets tecken. 

' 



'Förtvivlad moder 
sökte tränga • z n 

rökfyllt • 
l ruin 

En fruktansvärd familjetragedi inträffade i 
Lindby några kilometer söder om Skurup på 
onsdagseftermiddageri, då fyra små barn, som 
lämnats ensa~ma hemma någ-ra timmar, blev 
innebrända. Branden upptäcktes inte förrän 
modern kom hem och fann att en -väldig -rök . 
bolmade i det - rum, där barnen befann sig. 
Rökutvecklingen var så kraftig att hon först,' 
då hon var . ett stycke från huset, trodde att 
barnen dragit ned rullgardinen. 
De fyra omkomna är barn till hon lyckades Inte heller få upp 

byggnadssnickaren Lennart Jepps- denna dörr. 

son och hans maka Ethel. Äldsta Då störtade hon in i det rum, där 
barnet Eva var sex år, därnäst kom familjen har sin telefon, för att ringa 
Göte 4 år, Helene 2 år och Lars- till ö. Vemmenhögs brandkår för att 
Göran 13 månader. skaffa hjälp, men hon var så uppri

Modern hade vid lO-tiden på för- ven att hon inte kunde få tag på det 

middagen farit in till Skurup för att rät.ta numret utan slog 40 - där- ; 

handla, och eft~rsom barnen enligt efter var det slut med henne. 

uppgift tidigare hittat på hyss, när 

hon varit borta, hade hon, som skett 
på senare tiden, låst in dem. Dels 

Granne alarmerade 
brandkåren 

var dörren mellan rummet och för- Nu rusade hon ner till sin närma

stugan låst, och dels ytterdörren. Be- ste granne, handlanden Mauritz Lars

söket i Skurup blev längre än be- son, som genast ringde till brand
räknat, och först vid 14-tiden var hon kåren och därefter störtade med fru 

klar att bege sig hem igen. Jeppsson till" det. brinllande huset. 
' - ,- . 

Och det var då hon gjorde sin Nu vällde ännu mera rqk ,ut, och: då 

\ 

fruktan~värda upptäckt! att ~~t slog man in ett fönster. Modern vU
där hon stängt in ·barnen, var fyllt le kasta· sig .; m i · rummet, men, då 

med rök. Hon rusade. genast till detta s~ulle' ha varit vissa . döden 

ytterdö~n och Öpp~de d;~a, hindrade man henne från den förtviv-

men_ när h~m sedan fitrSöide .Öp,Pna, lade gärningen, som ju inte_ skulle 

dörren in .till ru~t lyck3des' hon. ha lett till annat än att hon gått 

inte ' få ~PP deti. l sin fört~vian ~- 'döden ~- .Illö~. ·Hon brände 

rn~e Ho~ .till hti.seu; _b~a;~~ti- · "· '·FQrts. si~tå -.sidan ;J 

-·····------·--~~ 

l 1 Innebrända .. ! 
Forts. från första sid. 

l 

Vakt hölls under natten av brand
personalen, och ortspolisen verkställ
de den första undersökningen. 

Modern måste hindras 
kasta sig in 

sig i håret och fick skador på hän- - Jag och lantbrukare Gösta Ryd
derna i sitt förtvivlade försök att ta älv på Lindby nr 8 var de första som 

jämte fru Jeppsson kom till olycks-
sig in. stället, berättar handlande Mauritz 

Efter endast tio minuter var Larsson, som är närmaste granne till 
Jeppssons. En väldig rök vällde ut 

brandkåren på platsen och spräng- från huset, och fru Jeppsson, som ti-
de dörarna, men först sedan man digare förgäves försökt ta sig in till 
släckt elden, som nu tagit full fart, barnen, envisades med att hon ville 
lyckades man tränga sig in i rum- ta sig in till dem genom ett fönster, 

som vi slog 'ut. Men vi ansåg det 
met. vara rena självmordet att våga ett 

Tre av barnen låg omedelbart vid sådant försök, ty hettan och röken 
.. , .. var fruktansvärda. Hon brände sig i 

dorren ut tlll forstugan, medan ett ansiktet och skadade sig i händerna. 
av dem, fyraåringen Göte, låg i andra Men då kom brandkåren och dämpa
sidan av rummet. De tre vid dörren de först elden, varefter brandmännen 
låg med ansiktena mot dörren. Tyd- tog sig in i rummet. 
ligen har de fallit, då de i sin för- Det var en fruktansvärd syn med 
tvivlan försökt öppna dörren. all förödelsen o<;h så de små alldeles 

Modern drabbades av ett samman- förkolnade barnkropparna, en syn 
brott, när hon såg sina barn, och som man aldrig glömmer. Fru Jepps
måste ges lugnande medel. son fick ett sammanbrott och måste 

få lugnande medel. 
Ä ven för de härdade polismännen Lek med el-kamin 

brandorsak? blev synen av de hemskt sargade 
. barnkropparna en bitter erfarenhet. 

Hur elden uppkommit var på tors- Barnen fördes till ett närliggande ut
dagskväll~n svårt at: konsta~era. I hus, och området spärrades av för 
rummet fmns en ~amm, m~m ~-denna ovidkommande. Polismännen satte 
hade någon eld mte vant tand. I omedelbart igång med sin undersök
stället vä~mde ~an upp_rumm_et med ning, som . senare övertogs av stats
~n elektr~sk _varmekamm. Tankbart polis och landsfiskalen i Herrestads 
ar naturl_1~t_v1s att b~m_en lekt m~d distrikt. 
denna, m6Jhgen stuck1t m papper tlll B d -
l"dt åd ft d bl' 't f' yggna ssmckare Lennart Jeppsson 

g o r arna, vare er e lVl or- är mycket ofta borta från hemmet, 
skräckta, när papperet fattat eld, och då han jämte tre arbetskamrater bru-
släppt detta på golvet, varefter elden k åt · l'k b d b t . 'd bl' ar a s1g o 1 a yggna sar e en. 
f~tt ~art. ~llt maste ~meller~l 1 För att kunna resa omkring har de 
glSsrungar tills statspallsen b hr klar t t b -1 h d t 
med .sin eldsorsaksundersökning, vil- re gemens~ en 1 • oc e var 

k k t lå t
'd . åk Hu med denna, som Jeppsson nu skynd-

et ana ng1 1anspr. - f h d · bl · d t .. te h lt samt or em se an han fått bud om 
sets mre ev l e narmas e d h k h" d Is / .. d 

1 
t en ems a an e en. 

o e ag· Genom att Jeppsson så mycket vis-

Barnens kroppar var fullständigt t~s hemifrån måste fru Jeppsson ofta ' 
förkolnade och endast enstaka par- lamna barnen ensamma hemma, och 
tier 'av fr~mkropparna hade blivit hon har då funnit det säkrast att 
skonade. Det var emellertid nästan stänga dem inne för a-tt de inte skulle 
omöjligt att identifiera de tre bar- springa fritt omkring ute, berättar 
nen vid dörren. Det fjärde barnet, folket i bygden. Utom resor till Sku
fyraåringen Göte, låg med ansiktet rup, dit hon cyklar för att göra in
i händerna liksom oin han känt obe- köp, har hon också deltagit i kurser 
hag av röken och velat skydda sig i vävnad i Skurup, vilka hålles på 
mot denna. kvällarna. Ortsbefolkningen har . inte 

Fadern kallades hem 
alltid varit glad över att barnen så 

mycket stängts inne, och vid ·ett till- 1 

från arbetsplatsen · fälle hämtades de· också av gran1ar.' 
Lennart Jeppsson . var sysselsatt som inte tyckte om situationen. 

med byggnadsarbete 1 Halmstad, och · · . <l 
han fick pr telefon besked om den 
hemska olycka som drabbat hans 
hem. I bil körde han genast mot hem
met, men på de på torsdagskvällens is
hala vägar tog färden längre tid än 
vanligt, och först bortemot 20ctiden 
var han framme. Det måste ha varit 
en fruktansvärd upplevelse för ho
nom att se sitt förstörda hem och 
sina små. barns förkolnade kroppar. 
Sedan beg~v han .sig till sina för-
äldrar, som bor i näJ:·heten.- Där vis-
tas ock~å hans · hustru, som. fortfaran-
de är nästa!) ur stånd att ·riktigt sätta 
sig in i det fruktansvärda som hänt. 

. Det , lilla huset, däi- den hemska 
händelsen inträffade, är på två rum / 
och -kök samt en mindre verkstad. 
Det var i det sydöstra' rummet elden 
bröt ut . . 

l rummel till vänsler var del som de fyra barnen var. innestängda. Av 
bilden framgår all del huv.udsakligen var interiören som blev . skajlad ___________ __...!. 



Precis innanför dörren vid kaminen 16g tre av barnen, då man lyck11des öppn11 dörren. Del var dock inte denna kamin som kan ha varit 
vållande till branden, . då del del inte var eld i den 



Lindbyolyckans 
offer jordade 

I Svenstorps lilla vackra kyrka 
jordfästes på onsdagskvällen stoftet 
av de fyra vid branden i Lindby om
komna små barnen. Templet var 
vackert smyckat med blommor, le
vande ljus spred sitt sken och fram
me vid koret stod de fyra vita kis
torna. Oskuldens vita blommor vila
de på kistorna, sånger sjöngs om 
Guds lilla barnaskara och ord tala
des om Barnavännen, som sade "Lå
ten barnen komma till mig". Många 
av ortens invånare hade kommit till
städes och ville med blommor och 
med sin närvaro delta i den sorg, 

. som drabbat de olyckliga föräldrar-
na. Gemensamt hade de fyra sysko- Från jordfästningsakten' i ky~kan med de fyra vita kistorna framför altaret. 
nen mött döden och i en gemensam ~-----r-r-r----,------------------..;.....,...._,_ __ =-..,....--..---=--......,,--- ---
grav fick de vila på Svenstorps kyr-

1

:· 

ko gård. 
Akten inleddes med att kantor El- J 

sa Jönsson, Bemagården, V. Vem
menhög, spelade ett preludium, var
på sjöngs Runebergs ps. Jag lyfter 
ögat mot himmelen. Komminister 
Birger Holmberg, Tullstorp, höll ett 
griftetal och visade på den tröst, som 
Gud ger oss, Han som är större än 
vårt hjärta och oändlig i sin kärlek. 
Så föll de tre skovlarna jord över 
kistorna och ritualens ord om upp
ståndelsens visshet uttalades över 
Eva, Göte, Helene och Lars Göran. 
Ps. 513 "Tryggare kan ingen vara" 

1 
sjöngs, varpå följde altartjänst och 

'

psalm 519, Efter Välsignelsen sjöngs 
ps. 1~. · 

Unga män bar kistorna i proces
sion till graven. Prestaverande var 
köpman Mauritz Larsson, Lindby, 
och lantbrukare G. Rydälv, Lindby. 
Vid graven höll komminister Holm
berg bön och unisont sjöngs ps. 
"Härlig är jorden". Barnens f<t:!er 
snickare Lennart Jeppsson, Lindby, 
gav i enkla ord uttryck för den 
namnlösa sorg och saknad han och 
hans hustru känner vid sina barns 
bår. Barnens farfar lantbrukare Lars 
Jeppsson, Lindby, ·uttalade på de an- ' 
härigas vägnar ett tack för alla trös
tande och deltagande ord, för alla 
bevis på medlidande i den stora sorg, 
som drabbat familjen, Bland kran
sarna märktes från Vemmenhögs 
brandkår, · 

Lennart Persson, Sparta, f. d. Skurup, kastar Panterns Einar 
Stjernfeldt. Ett grant kast sOm synes. 



TRE AV DE OMKOMNA barnens förkolnade kroppar hittades alideles intill dörren vid kaminen. De hade inte 
haft någon chans o.tt ta sig ut genom de låsta dörrarna. Den kamin som syns på bilden bör inte förväxlas med 

den elkamin, som anses ha vållat katastrofen 

//. 

_ol ;;, 

' J III III 
Växtskyddskurs på lantmannuskolan 

Kwrscleltagarna ses här sa·rnlade pa lant-mannaskolan med kursledaren, a.c;r·onorn Gunnar 1!nui~>son 
och rektor· Georg Bengtsson std.ende. Sittande i jrärnr·e raden jr. v. initiativtagarna till kursen, Ake 
Sjödin, Rydsgård, Erik Ander·sson, Skurup, Br-or Andersson, Slimminge, o. Ove Andersson, Skårby. 

,. 
' ,. 

SLU-avdelningarna i skurupsor- om växtsjukdomar och skadedjur. ämnet, och vidare diskuterades en >• ten har visat en glädjande strä- Denna 11ar med välvilligt bistånd del växtskyddsfrågor ingående. van efter att hålla sig a jour med från lantma.nnaskolans ledning Man enades under överläggningen forskningens senaste rön inom förlagts till Skurups lantmanna- om att gå vidare på den inslagna lanthushållningen. Sålunda har skola där på onsdagen ett 40-tal vägen och i kontakt med lantman-studie- och tävlingsledare inom SLU-ungdomar samlades till en naskolan ytterligare sätta sig in i Skurup, Slimminge, Rydsgård o. tretimmars kvällskurs. Agronom problemen genom att längre fram Sl{årby SLU-avdelningar gemen- Gunnar Knutsson höll föredrag o. deltaga i fältvandringar och före-samt tagit initiativet till en kurs visade film om det aktuella kurs- ta studieresor. 



t 
Vår kära Syster 

Moster och Faster 

Maria 
Strömberg 

• 25 mars 1879 
har lämnat oss i dag djupt 
sörjd och saknad, i ljusaste 
minne bevarad av släkt och 

vänner. 

Kalmar den 25 febr. 1955. l• 

IDA. HUJ,.DA. 
Syskonbarnen. 

Sv. Ps. 400:10-11. Il 
J ordfästningen äger rum i 

Kalmar Krematorium tors
dagen den 3 mars kl. 15.30. 
Gravsättning av urnan äger 
rum å Växjö gamla kyrko
gård lördagen den 5 mars 
kl. 12.30. 

1 lordfästningar 
- En högtidlig begravningsakt 

ägde går rum i krematoriet i' 
Kalmar, då fröken M a r i a 
S t r ö m b e r g, Kalmar, vigdes till 
griftero. 

Under samlingen utfördes sorge. 
musik på orgeln. Konsertmästare 
Rudolf Porges spelade därefter 
"Ave verum", av Mozart, varefter 
akten inleddes med ps. 95: 4--6 
"Dig tackar allt mitt hjärta, min 
Herre Jesu god". Komminister 
Carl Bexell höll- därefter ett ma· 
nande griftetal med utgång från 
bibelorden "Så älskade Gud värl· 
den, att han utgav sin en4e Son" 
och förrättade jordfästningen. Ak
ten avslöts med ps. 400: 10-U 
"Säll är den som sina händer I 
Guds händer sluter in". Då kis
tan sänktes spelade hr Porges 
"Elegi" av Alfven. Sist bringade 
anhöriga och vänner den bort
gångna ett sista farväl och nedla
d~ blommor. En mycket rik blom
stergärd hade l övrigt ägnats den 

l avlidnas minne. 

,~..;:' .. _, 
~ ·~~ ~ ..... 

T 

Ungdomens sl{yltningstävling 

Ungdomens i n t r esse för sk,yltningstävlingen är enormt och träng-
. seln sto1· v id utlämnandet av röstsedlar. 

Den av skolungdomen igångsatta trevlig expose av eftersökt ung
fönsterskyltningen med ungdoms- domslitteratur ända från den ! 
böcker i lidbergska bokhandeln gamle, klassiske Buffalo Bill och 
omfattades redan från första da- Mark Twain till Nalle Puh för de 
gen med stort intresse av både allra minsta. Aven en lång rad 
unga och gamla. Ett talande be- djurskildringar för något äldre 
vis för dett<~. är att redan om- ungdomar är representerade med 
kring 700 röst!edlar Jämnats ut många olika böcker, och att in
och under söndagen blev bok- tresset bland ungdomen är stort 
handeln i sto1 utsträckning målet märks sannerligen på den stora 
för skurupsbornas söndagsprome- skara flickor och pojkar, som 
nad. .. samlas utanför fönstren, där dis· 

skyltningen omf~.ttar, som .. forut l kussionens vä.gor går höga om omtalats, fyra fonster, dar de . .. .. 
unga utställarna lyckats trolla Vilket fonster som ar det mest 
fram en bå d'l omväxlande ochrepresentativa. 

- If/r 

lJödsfall 
Maria Strömberg t. På Kalmar 

lasarett avled f gå.r fröken Marta 
Strömberg, Frejagatan 4 B, Kal· 
mar. 

Hon var född t Växjö 1876 och 
kom till Kalmar för omkring 315 
år sedan. Härefter förestod hon 
hemmet åt sin fader köpman P. A. 
Strömberg så länge han levde. 
Hon var en stilla, blid och försynt 
person, högt uppskattad för sitt 
soliga sinnelag och sin varma för· 
ståelse för sina medvandrare. Bu
det om hennes bortgång kommer 
att mottagas med sorg och vemod

.icke endast bland de närmaste 
utan bland alla hon kommit i be
röring med. Ljust, ärat och aktat 
skall hennes minne leva. 

Närmast sörjande är systrarna 
fru Hulda ödman, Kalmar, och 
fru Ida Hofstedt, Hyltebruk, samt 
syskonbarn. I deras sorg deltar 
släktingar och många vänner. 

:'i'· 

' < 

,_ 
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• Träff med 1930 års konfirmander 

Vem blir _Skurups vårflicka 

* Parkens Vd.rjlicka skali för första gd.ngen väljas i Skurup på söndag. Det blir publiken i 
Folkets park som genom röstning avgör vem. av dom 5 här ovan uttagna aspiranterna, sorn 
söndagen den 24 april kornmer att .bära den vd.rekiperingen som den utvalda fdr sdsorn pris. 
Fr. vänster: Siri Bengtsson, Trelleborg, Siv Hansson, Skurup, Ingegärd Andersson. Ystad, Elsy 
Olsson, Skurup. Gunn--Li.8 Karlsson Skurup. 

IL o t ta- o ch 

l 
hemvärnsfest 

1 

i Börringe. 

Påskakäringar kom också på 
besök. 

Börringe lottakår har haft famil
jeafton i lotta- och hemvärnsgården 
i Börringe. Inbjudan hade utgått 
till hemvärnsmän och lottakårens 
medlemmar. 

LottakArschefen fru Hanna Aberg 
hälsade välkommen och bjöd till 

·bords. Två skolflickor, !rene Ols
son och Diana Nilsson, spelade på 
·dragspel. En sketch utfördes av 
hemvärns- och lottakårsmedlemma.c, 
nämligen "Familjen Lindkvist". Ef
ter måltiden utfördes ytterligare· 
några musiknummer. Efter p gus 
serverades kaffe, varvi\:1 det blev 
besök av två påskkäringar på var 
sin kvast med den symboliska kaffe
kitteln på väg till Blåkulla. En l i ten 
sketch utfördes av hemvärnsmän och 

l 
en Rödakorslotta, "Hos fältläkaren". 
Lottachefen överlämnade till hem
värnschefen som tack för god hjälp 
en liten miniatyrlotta samt överläm-
nade av lottorna uppsatta vand
ringspri& att tilldelas hemvärnsmän 
tillhörande Börringe hemvärn. Vice 
kårchefen överlämnade till lottakå
ren en ordf.-klubba. 

Vid dragning av under kvällen för
sålda lotter vanns en fruktkorg av 
fru Anna Sundström, Nötesjö, och 
en docka av Johan Ahman. Röda
korslottan fru Karin Persson sjöng 
några sånger. Så förrättades auktion· 
på av lottorna förfärdigade · påsk
käringar. Till sist sjöngs unisont Du 
gamla, du fria. 



r l l 

Radioprogram om kyrkoruinen 

och utgrävningen Sarilslöv • 
l 

Kyrkoherde Gunnar Wallin, Skurup; intervjuas av 
red. Rune Runb1·o, Radiotjänst. · 

Meddelandet om utgrävningarna 
av den . gamla kyr.koruinen i Sa
ritslöv har tydligen spritt sig vi
da omkring, och i går hade Ra
diotjänst skickat en representant 
till platsen för att ta upp ett pro
gram, som kommer att sändas i 
"Var fjortanda dag" på söndag 
omkring kl. 13. 
Inom den kort tillmätta tid som 

Radiotjänst förfogade över läm
nade kyrkoherde Gunnar Wallin 
en kortfattad skildring både av 
det gamla templet och om Sarits
lövs gamla församling och bysam. 
hälie. Två skolklasser från Sku· 
rups folkskola under ledning av 
fröken Thelander och folkskolL 
Stig Sandström var närvarande 
vid upptagningen och en ·av frö
ken Thelander inövad flickkör 
sjöng ps. 494,' en gammal 'medel-

' tidspsalm vars melodi och text 
härstammar från 1540-talet och 

l 
således passar d. en · ålderdomliga 
kyrkaplatsen väl. Den är _ä,ven 
lämplig för årstiden, eftersom 
den utgör en bön om jordens 
fruktbarhet. 

Skurupsborna har således skäl 
att passa på vid sina radioappara-

ter på söndag och lyssna: till n!· 
gra fakta om den gamla grann
kyrkans öden genom tiderna. 

Dammplågan i köpingen 
har de senaste dagarna varit myc. 
ket besvärlig. De långa strängar 
av grus som ligger kvar längs 
trottoarkanterna efter vinterns 
grusning virvlas nu upp av bilar
na och framkallar veritabla 
dammoln. Detta gäller inte bara 
huvudgatorna utan också exem
pelvis Västergatan från mejeriet 
och ut mot gummifabriken, där 
bilarna rör upp dammoln som 
fullkomligt höljer de omkring
liggande villo.rna. Köpingsborna 
skulle därför gärna se att något 
dammbindningsmedel utlades for
tast möjligt eller helst att de på 
gatorna kvarliggande grusmas
sornas -forslades bort. 

Patent 
sökes av A-B Bröderna Anders.
sons gjuteri, Skurup, pä en lyft
anordning för på hjul gående plo
gar. Uppfinnare är J. E. B. Vifot, 

Radiouts~InilnTng 
om Saritslövs 
m e d el tidskyrka 

På tisdagen hade Radiotjänst an
ordnat upptagning på Saritslöv 
kyrkbacke, där grundmurarna från 
den år 1543 rivna kyrkan blottats. 

!Kyrkoherde Gunnar Wallin höll ett 
anförande om kyrkans historia och 
Skurlips skolkör under ledning av 
fröken Else May Thelander sjöng 
ps. 494, som skrevs året innan kyr
kan revs. Upptagningen skedde un

: der ledning av redaktör Rune Rune
bro, Radiotjänst, och på söndagen 
kan allmänheten få lyssna till vad 
so'm förekommit i Bygdejournalen 
kl. 13.00. 

Skurups skolkör under ledning av fröken Else May Thelander sjunger 
på Sarilslövs kyrkbacke vid bandupplagningen för radion 

-.n 

l' 
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Succe för nya lekskolan i Skurup 
Lek och nyttigt arbete hand i hand 

Sedan länge har det varit ett 
önskemål i Skurup, att barn i för
skoleåldern skulle omhändertas och 
sysselsättas på ett för barnen lämp
ligt sätt utanför hemmet. I många 
hem är barnet ensamt och behöver 
kommil samman med andra barn, 
i andra hem behöver husmodern 
en avkoppling från barnens stän
diga stoj och lel[ar eller är upp
tagen av förvärvsarbete utanför 
hemmet. 

Tiden i lekskolan är kortare än i 
vanlig skola! och undervisning i egent
lig mening blir det naturligtvis inte. 
Alla sysselsättningar har lekens form. 
Likväl har man möjlighet att lära 

[barnen en hel del. Syftet är ju att 

lge barnet en lämplig lekmiljö, vänja 
barnen vid lystring och fostra dem 

l 
så att de växer in i goda vanor och 
kan träda in i den egentliga skolan 

, utan att avbrottet från lekarnas fri
het till skolans ordning känns alltför 
svårt. 

Husmodersföreningen i Skurup tog 
initiativ till inrättande av en lek
skola. En kommitte tillsattes med 
gymnastikdirektör fru Signe Sand
gren som ordf. Tack vare husmoders
föreningens stöd och kommitterades 
energiska arbete kunde önskemålet 
om lekskola förverkligas. En fest an
ordnades, som gav netto på omkr. 
600 kr., kommunalnämnden tillstyrkte 

1anslag på 500 kr., husmodersförening
len bidrog med 300 kr. Så får man ju 
' lita till avgifterna, vilka bestämts till 
:20 kr. pr barn och månad. Man har l tänkt sig att lekskolan skall vara i 
i verksamhet en vårtermin på tre må-

l 
nader och en lika lång hösttermin. 
12 sept.-12 december. I år kom man 
sent i gång. Först den 12 april bör-

l ~ad: lekskolan och avslutas den 11 
JUni. 

l 39 elever vid starten 

l 
Vid starten hade skolan 39 an

mälda. Dessa delades upp i två grup
per, en grupp vistas i skolan kl. 
8,30-11,30 och på eftermiddagen kom
mer en annan grupp från kl. 13,00 
till 16,00. Som lokal har man erhållit 
Folkets hus, där rymliga utrymmen 
finns inomhus för lekar och övningar 
och dessutom har skolan tillgång till 

r· stora grusplaner, park och gräsmat
i itor i en idyllisk omgivning, där bar

! nen inte kan komma till skada. Som 
lekleda:ce har anställts fröken Thea 
Hansson och fröken Frida Åberg. 

Barnen har det bra i lekskolan. 
, ,1 n ; b•mhuren märker man, att 

lO 
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Lekskolan , roar sig i parken. 

III 

Ronny 6 år och Ann-Krislin 4 år rilningslagen. 

Från yrkesskolans kursverksamhet. Svetsare arbete. 

' _, .... ~ 

\ 

Plåtslagaremästare Lennart Bergh, 

ordf. i Vemmenhögs hantverks
förening 

Rektor Georg Bengtsson 

Köpman Ove Wickman, ordf. i 
Skurups köpmannaklubb. 



Soffan är dansk med vändbara sitt
och ryggkuddar, klä.dd 'i bästa ylle
tyg. lnkl. tyg 480: -. Bordet ingår 
i Triva-serien och är av björk och 
valnöt. Priset är 21 5:"-. Fåtöljen 
heter Te-Ve, är klädd med turkos· 
färgatiyg, svart benpari i. 74:- pr st. 

Möbel modell "Genua" b~st. av ·4-dörr. skåp, 
runt bord, 4 stolar ink!, tyg. Möbeln tillverkad ·i 
mahogny. Komplett 945: -. Soffa "Kiondyke" 
klädd med gul si~, helsvari rygg, verkligt exklusiv 
möbel. Komplett 530: -. Golvlampa med tre 
ljuspunkter 89: - .' 

SoHgrupp niodi!ll "Capri" med lösa sittdynor 
stoppad med skumgummi, klädd med prima ylletyg, 
soffa och fåtö lj, en VERKLIGT elegant grupp i 
toppkvalite 1 485:-. Soffbord ingår i "Futura
serien" skivan i emalj underredet i ek. Skivan kom-
~l)red av Stig Lindberg. · · 

Matrumsmöbel i mahogny "Geneve" best. a~ skå~, 
bord, 4 stolar 1 032: - . Golvarmatur med vlt 
linneskärm 86: -. 

Soffa och fåtölj modell "Sorrento" med lösa sitt
dynor, gruppen klädd med prima ylletyg. Endast 
496: -. Bordet i Jacaranda heter "Lövet", 
~ed unökt vacker skivform 208: -. Avlastnings
bord i mahogny oc:h bok. Ingår i "Futuraserien" 
och kostar 150: -. 

' l 

Sovrumsmöbel~ modell "ContiMnt" i alm eller m~
hogny, bestående av 2 sängar doppade med oro· 
<Jinel -No-Zag med · övermadrasser (Obs.! hand
avsydda kanter), l · st. 3-l&dig byrå, 2 st. vackra 
nattduksbord. ENDAST 588:- komplett. · 

Sv4ngbädd ·modell . "Continental" i alm eller ma· 

l hogny med 2 bäddar, resårsystem original No-Zag 

.

. med -övermadrasser ( OBS.! handavsydda kanter), 
· Komplett endast 365: -. 
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Distriktsöverlärare Ernst Jeppsson 

Petmojen 
-. .... . - l 

snurrar • 
l 

l 
!-' 

Som de gamla sjunga så ock de unga, och om än . det inte är 
lämpligt att låta barnen leka med petmojen . tycker, vi ändd . 
att denna bild säger en deZ om det stora intresset för den nya 
leksaken som finns både bland unga och gamla. -Det är Anne 
Charlotte Serner{ som här gör ett fö?·sök att fd kontakt .med 

yttervärlden genom det nya ./inger språket. 

If 

t. 

•$'·"' 



skolungdomens 
fönsterskyltning 

Poliskonstapel Thure Persson 
kontrollerar röstsedlarna. 

i Lidbergs bokhandel ·har omfat
tats med stort intresse av både 
vuxna och barn och över 1.000-
talet röstsedlar har utdelats. Det 
blev fönster nr. 3 ordnat av Ber
til Kvist och Bengt Gunnarsson 
klass 7 som samlade de flesta 
rösterna. De 3 olika vinstpriserna, 
Tiilföll Hugo Palm, Hassie-

i Bösarp, John Erik Malml~vist och 
Hasse Andersson, Skurup. 
Ungdomarna hade nedlagt . myc

ken möda på skyltningen och ut
om de utställda bokverken hade 
fönstren även prytts med nätta 
och färggranna ritningar och ak
vareller präglade av både smak 

, och humor. 

, ... 

de~ - Tisdagen den a· maj :I93ji . ..,:l-l...:...l -------------l...L 

Dragspelskursen i Erikslunds bygdegård 

En dragspeLskurs har hållits i rörit stort in esse, 'och · kilrsdelta-1 för att lära sig traktera sina hand
Erikslunds bygdegård, och kursdelta-l gama har med · och lust gått in klaver. Här en bild av deltagarna. 

Il . ' YSTADS ALLEHANDA lö,<lagon ilen 9 a~ril 1955 

Vint.er~ursen avslutad 
vid lantmannuskolan 

Från skärtorsdagens kursavslutning på Lantmannaskolan. 

Vinterkursen vid Skurups lant- des av skolstyrelsens ordf. lands- fackkunskap, Rektor Georg , 
mannaskola avslutades på tors- tingsman Hugo Jönsson, Brönne-1 Bengtsson tackade styrelsen för 
dagen under stor tillslutning. Se- stad. Medlen · hade s fällts till för- hjäll) i arbetet och omtanke om 
dah sången "Var välkommen en fogande av Skurups Sparbank, skolan. Elevkårens ordförande 
var" sjungits, visade agronom G. Vemmenhögs Sparbank och östra Allan H ansson, Sjörup, tackade 
Knutsson en film om ogräs och Skånes Andelsslakteri. Därjämte rektor, lärare och husmor samt 
ogärsbekämpning och höll i an- utdelades premier ur Toftebos överlämnade blommor till samtli
slutning därtill lektion. Elevkå- foncj och J. Huldbergs fond. 15 ga. Kyrkoherde Gunnar Wallin 
ren hade därefter en trevlig sång- elever erhöll guldmärket i gym- höll en betraktelse och till sist 
uppvisning under ledning av kan- nastik. sjöngs ps. "Herre signe du och 
tor Svea Stenbäck. Rektor Georg skolstyrelsens ordf. H1,1go Jöns- råde" . 
Bengtsson redogjorde för genom son tackade rektor och lärare och Senare samlades a lla till gemen
gångna kurser. 38 elever hade vände sig till eleverna med en sam middag i skolans matsalar 

delta~it i k~rsen, därav 32 från llyck~~lsl,an sam.! framhöll hur där husm~r fru .Asta .. Ben~~sson, 
Malmahus lan. nodvand1gt det ar 1 vår tid att på ett utmarkt satt skotte vardin-
Premier och stipendier utdela- en lantbrukare får tillräcklig neskapet. 



YST ADS ÄLLEHANDA forsCiagen Clen 12 maj 1955 

De uya elinstallatöTerna samlade efter avlagd examen. 

Elinstallatörer utexaminerade 

från Skurups yikesskolor 
Det var en stor examensdag på Skurups yrkesskolor på onsda
gen, i det att elva elinstallatörer med C-behörighet utexaminera
des. Kursen har pågått i 235 timmar sammanlagt. Drifts
chefen vid Skurups elverk Gunnar Nilsson har haft hand om ut
bildningen, som til! stor .del har ägt rum i elverkets lokaler. 

Examen hölls på Skurups folk- Följande installatörer utexami
skola och leddes av 1: e byråing- . n erades Valter Ander,sson, Birger 
enjör Olof Thorsen från kom- Harmby, Arne Ivarsson, Einar 
merskollegium. Förhöret med ele- Kristensson och ~ertil Rosengren 
verna omfattade bl. a. teori, an- Skurup, samt privatisten tyske 
läggningsteknik och installations- medborgaren Arno Malms, Alv 
teknik. Vid examen närvar även Larsson, Beddinge, Ingvar An
skolans rektor, inspektorn för dersson Stig Malmborn, o. Svenl 
yrl<esskolorna och distriktsöver- Nilsson, Svedala samt Ernst Jölls
läraren. Efter slutad examen son Börringe. 
meddelade rektor H Lindström 
att samtliga i exame~ deltagande 
blivit godkända och tackade dem l---'----,.-.,....~-----~--
för uppvisat flit och intresse. 
Byråing. Thorsen talade också till 
de nyexaminerade och lämnade 
upplysningar om innebörden av 
den kompetens, de nu förvärvat. · 
Elevgruppen har under utbild-
ningstiden företagit diverse stu-
dieresor och ämnar i juni göra 
en studieresa till Hamburg med 
besök vid elverk och industriella 
anläggningar där. 

l 

Stina Beck~Friis 
minnesutställning 

Fru vo n Arno k! och grevin ,.·a nl Cec ilia Beck-Friis. 

Stina Beck-Friis· hade livet ige- av mjuka förhöjningar. Man kan · 
nom en ständig adress: Norra Lind- göra sig besväret att på en undan
ved. Denna av blommor, buskar skymd plats i ett av de inre rum
och träd inbäddade lilla gå,rd vin· men leta rätt på den lilla skissen 
en mycket tilltalande ram kring sys- "Vemm.enhög". Det är en konst
konen Beck-Friis. · närs hand som där fört penseln. 

Stina Beck-Friis älskade livet, Liknande reflexioner gör man mer 
människorna och naturen. Hon fick än .en gång, t. ex. inför nr 99 ''Ko", 
se mycket av denna världens härlig~ ett gott . bevis på konstnärinnans 
het under de .år hon till olika me-. förståelse av den fraQska impressio
tropoler medföljde sin broder, en- , nisinens syften. Kulturhistoriskt har 
voyen J oh. J.ocki.tm Beck-Friis. Men ' även Stina Beck-Friis' produktion 
Norra Lindved var dock ett strå vas- stort värde. Hon har målat släktens 
sare, och dit och till trakterna där och bygdens krönika i helg, fest och , 
omkring koncentrerade sig den söcken. Hon har målat porträtt, någ
konstnärliga gärning, för vilken nu ra av ganska märklig art, såsom 
redovisas på Svaneholms slott. Ka- podrättet av mamsell Safi Hög
talogen upptar över 200 nummer. mark, en gripande människaskild-

Man frestas nästan, att denna· ring som ·man· minns från Baltiska 
gången skänka sitt erkännande åt 'ar- utställningens konstavdelning; det 
rangemangen som ej inlåtit sig på något kärva, fast uppbyggda por
något strängt urval. Samlingen så- trättet ·av friherrinnan Sigrid Beck
dan den nu ter sig skänker oss i all Friis, född Barnekow; den innerliga 
sin mångfald en bild i helfigur av bilden av Mor Nils Bengts. 
denna lilla entusiastiska naturens Uppräkningen kunde fortsättas. 
vän, som i sina bästa ögonblick - · Det sagda torde emellertid vara nog 
därom råder intet tvivel - även för att understryka att åven den 
kund,e göra anspråk på att bli upp- fordrande konstvännen ej behöver 
tagen bland konstnärernas krets. .gå besviken från denna utställning. 

1 Stina Beck-Friis var född på Bör- D~n rymme:: amatörk_onst a':'. gott 
ringe kloster 1865 och dog förra året marke; amator-beteckmngen har an
på Norra Lindved. Hon hade un- .vänd i dess riktiga betydelse: per- ' 
der längre eller kortare sejourer all- soner som . utövar skön konst utan 
varligt ägnat sig åt konststudier: på att hava den till yrke. Målarinnans 

r 80-talet i Stockholm för Kerstin Car- flitiga illustrationskonst bör även 
don och Axel Jungstedt, i Köpenhamn observeras. 
för Hans Peter Lindeburg samt på 90- Det Beck"Friiska namnet är nära 
talet i Paris för djurmålaren Gaston förbundet med Svaneholm. Vid de 
Guignard. Dessa uppgifter är häm- stora sommarfesterna syntes Stina 
tade ur Brita Stjernswärds inledan- Beck-Friis alltid, ända tills i fjor, 
de orientering till katalogen över då sjukdom lade hinder i vägen. 
minnesutställningen. Där påpekas Men detta året , är hon närvarande 
även, hur hemtrakten i det vackra på ett sätt som hon nog ej tänkt 
Vemmenhög förmått framlocka hen- sig, men. som bör bli till glädje för 
nes bästa sidor som konstnär. Hon en hel bygds befolkning. Det ätl 

l 
älskade Börringesjöns bokskogskläd- en ':'.acke:·t arrang~rad -~tställn!_ng av 
da stränder. Hon hade sinne- för ett overnkt matenal; oppen for all-

1 1~-~dskapets struktur ~ed jämna mänheten fr . o. m. söndag middag. 
slattmarker, avbrutna har och · var l A. A-g 
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YST ADS ALLEHANDA lörd~gen den 14 mar 1955 

Fru Cla1"a von Arnold och grevinnan Cecilia Beck-Friis vid någ1·a 
av minnesittställningens landsk~psbildeT. 

Sevärd konstutstallning 

på Svaneholms slott 
v~mmenhögs fornminnesförening h~de i går inbjudit represen- J 
tanter för pressen att bese den av föreningen anordnade minnes- l 
utställningen av framlidna fröken Stina Beck-Friis efterlämnade ' 
alniarel!er, pasteller och oljemålningar. Som älskvärda ciceroner 
fungerade föreningens ordf., grevinnan Cecilia Beck-Friis och v. 
ordf., fru Clara von Arnold samt andesiföreningens ordf., 
hemmansäg, Martin Andersson, Lindbv. 

Utställningen vittnar vältaligt 
om den gamla adelsdamens konst
närliga anlag och kulturhistoriska 
intressen. Den omfattar i allt 
över 200 alster som smakfullt 
arrangerats i samtliga slotts
gemak på Svaneholm. En läng 
rad familjeporträtt av fröken 
Beck-Friis' egen och besläktade 
familjer utmärker sig för stor 
porträttlikhet och ett intuitivt ut
förande. Dessutom finns ett stort 
antal landskapsbilder bland vilka 
hon särskilt väl lyckats framma
na den vackra bokskogslummiga 
trakten kring det gamla fäderne
hemmet Börringekloster. Aven 
frän utlandet finns många lycka
de pasteller. Dessutom finns en 

l hel del lustiga och väl tecknade 

l 
interiörer från barndomshemmet 
och av syskonskaran liksom en 
del trevliga djurporträtt. 

Gamla fröken Becl{-Friis var 
synnerligen intresserad av Svane-

holms slott, dess historia o. sam
lingar, vilket hon bl. a. manife
sterat genom vackra och konst
närliga väggmålningar inne i 
slottet. Det är därför en mycket 
passande inramning minnesut
ställningen nu erhållit. En sida 
av fröken Beck-Friis' konstnärli
ga verksamhet, som hittills mest 
levt i skymundan, presenteras 
genom de många, vackra och liv
fulla djurbilder, varmed hon illu
strerat ett tiotal sagor och vis
böcker. Aven till Anna Maria 
Roos' av generationer skolbarn 
kända Sörgården, har hon lämnat 
en rad mycket näpna djurbilder. 
Utställningen rymmer faktiskt 
mycket av konstnärligt och kul
turhistoriskt intresse, och kan pä 
det varmaste rekommenderas för 
slottets gäster och inte minst för 
vemmenhögsborna. 
Vernissage äger rum p ä söndag 

och utställningen pägår större de
len av sommaren. 

Hulda Nilsson Hulda Nilsson 

-- 60 . är fyller den 16 maj fru 
Hulda Nilsson innehavare av H. 
~ilssons cigar~affär, Sku,rup. 

- sextio år fyl
ler_ i morgon fru 
Hu~da Nilsson, 

Skurup, 
Hon har bott i 

Skurup sedan 1919 
och är innehavare 
av H. Nilssons ci
garraffär, Skurup. 

Rektor H. Lindström vid en av montrarna på yrkesskolans 
utställning. 

Årsavslutning vid Skurups yrkesskolor 
77 



J FYRA BARN F ANN DÖDEN 
VID RAND NÄRA SKURUP 

Röken stoppade 
moderns försök 

rädda -sina O· 

s ma 
V id en brand på onsdagseftermiddagen i Lin db y 

vid Skurup omkom fyra barn i åldern sex till ett 
år. Hustrun till byggnadssnickare Lennart Jeppsson 
hade lämnat familjens barn ensamma hemma, me
dan hon gjorde uppköp i samhället. Vid sin åter
komst fann fru Jeppsson till sin förfäran krafliig 
rök välla ut från huset, men alla hennes försök att 
tränga in i lägenheten till de instängda barnen 
misslyckades. 

Vid avfärden från hemmet hade 
fru Jeppsson av outredd anledning 
låst ytterdörren. Då hennes ansträng
ningar att efter återkomsten till det 
brinnande hemmet få upp denna 
misslyckades ,slog hon sönder ett 
fönster för att ta sig in. Lufttillför
seln bidrog emellertid till att elden 
blossade upp och i sin förtvivlan 
sprang hon till en granne, handlan
den Mauritz Larsson och bad om 
hjälp. Denne larmade omedelbart ö. 
Vemmenhögs brandkår och sprang 
sedan tillsammans med fru J eppsson 
till det brinnande huset. Deras ge
mensamma ansträngningar att ta. sig 
in genom dörrar och fönster var för
gäves. 

- Röken stod som en vägg mot 
oss, omtalar handlanden Larsson 
för SDS och trots otaliga försök ha
de vi ingen som helst möjlighet att 
ta oss in i huset. Brandkåren kom 
till platsen ganska snabbt men 

kunde inte rädda barnen. Sedan 
elden kommit under kontroll fann 
man emellertid barnens förkolnade 
lik. De tre yngsta låg ganska nära 
utgången, medan äldsta dottern 
återfanns i motsatta ändan av hu
set. Troligt är, att de dukat under 
för den våldsamma röken och dött 
genom kvävning. 

Elelement antände 
Hur elden uppstått är oklart, men 

mycket talar för, att ett elektriskt 
element kan vara den indirekta orsa
ken. Vid den polisundersökning som 
omedelbart efter branden inleddes 
omtalade nämligen fru Jeppsson, att 
det i lägenheten funnits ett elektriskt 
element med strömmen påkopplad. 
Det är tänkbart att någon klädesper
sedel fallit ner på detta och antänts, 
vilket delvis kan förklara den våld
samma rökutvecklingen. När så 

Forts.: Branden, sid. 15: F Den pLats där de fyra barnen fanns döda var ilLa åtgången av elden 

l 
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o • Utd~Iniitg . av plaketter .. vid 

. gj~tarnas_ jubileum • Sktirup 

* Nuvarande styrelsen i Svenska Gjutareförbundets åvd. nr 76 
i Skurup. Sittande från vänster kassören Bixten Axelsson, ordf. 
Bengt Skånberg och suppl. Erik Jonasson. Stående: sekretera
ren Axel Hederström och v. ordföranden Nils Jönsson. 

SVENSKA GJUTAREFÖRBUNDETS AVD. NR 76 i Skurup har i da
garna firat sitt 50-årsjubileum med festligheter i Folket.> Hus. Avd.:s 
ordf. Bengt Skånberg hälsode ett 70-tal närvarande hjärtligt väl- 1 

.. <t.., ,, 

komna till festen och vände sig särskilt till pionjärer som hade hör- /')/,JA. I/IA ~%~-L 
sammat avdelningens inbjudan och till förbundets representant för- {./IWY ,_ ...., "'f J 

1 
. 

7 bundsledamoten J. Hyllberg från Malmö, som han därefter överläm-
nade ordet till. r · 

I sitt tal framförde Hyllberg 
förbundeta lyckönskningar till av~ 
delningen för det arbete den ned
lagt u:nder dessa 50 år som nu 
förflutit och önskade dem god 
fortsättning i framtiden. Med
lemmarna fick också en god ori
entering i förbundets ekonomiska 
läge, dii.r talaren upplyste om att 
förpundet efter medlemsantalet 
l'äknat är ett av de starkaste för 
närvarande. Talaren upplyste ock
så. om möjligheterna till en för
kortad arbetstid och i samband 
härmed kom han även in pä in
arbetad tid fem dagar i veckan 
för att fä fria lördagar. Detta 
ärende har mer än en gång legat 
på förbundets bord, men, sade han, 
någon vän av den sidan är inte 
Svenska Gjutareförbundet. 

y ~ .... -'t"' t.(

,.,_ ~ 

Beträffande lärlingar framhöll 
tal. att det var beklagligt att vi 
har sä särt att fä ungdomen att 
lära sig detta yrke. Hä:r i landet 
är vi i behov av minst 100 hand
formare. Den utländska arbets
kraften är vi inte särskilt för
tjush. i och skulle helst se att det 

* Pionjärerna i Svenska. Gjutareförbundets avd. nr 76 i Skurup. 

Från vänster Herman Larsson, Olof Hansson, K. A. 

Forts. sista sidan. Fredrik Jönsson. 
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( Skurupsbygden } _S 
50-årsiubileum Skurup 

Överst: Fym vete1·ane1· med sina jö1·tjänsttecken. Fnin vänste1·: He,·
man La?·sson, Olof Hansson, K. A. ·pe,·sson och Fl·edrik Jönsson. 

Därunder: Den nuvarande styrelsen. 

. Svenska gjutareförbundets avd 76 i Skurup ha,r v·erkat i ~o · . 
VIlket ma h .. t' dl' h ' IJ ' " ai, n og I •g a It med en högtidlighet i Folkets h · 
under stor tillslutning. us J Skurup 
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Avgd.ende Tektor HolgeT Holmgren vid Skurups samrealskola 
avtackas av skolans inspektor, kyrkohm·de Ake Hedelin. 

Högtidlig årsavslutning 
vid Skurups samrealskola 

Samrealskolans ål'savslutning fick i år en särskilt högtidlig prä.• 
gel därigenom att skolans värderade rektor Holger H olmgren 
med detta läsår slutar sin läraregärning vid skolan, t ill vilken 
han varit knuten sedan 1915 och som rektor från 1934. 

I folkskolans aula samlades sko-
lans styrelse, skolans inspektor 
l{yrKoherde Åke Hedelin, ö. Vem
menhög, lärarekåren samt1 alla 
elever, många målsmän och för
utvarande elever. Sedan rektor 
Holmgren lämnat sedvanliga med· 
delanden ledde kantor Alva Jöns
son sånguppvisningen med skolans 
elever. Skolkören sjöng på ett ut
märkt sätt ungdomssånger och 
folkvisor. Birgitta Borgström spe
lade vackert ett pianosolo »Blom
stertid» av G. Lange. Rektor tac
kade därefter skolans lärare för 
gott och friktionsfritt samarbete, 
riktade ett varmt tack till skolans 
styrel.se och lämnade en översikt 
av utvecklingen genom åren. År 
1905, skolans första verksamhets 
är, hade denna 24 elever och i år 
ej m,indre än 119. Trots att loka
lerna varit små och bristfälliga 
har arbetsglädje alltid rätt i Sku
rups samrealslwla och elever och 
lärare har funnit sig i de lokala 
svårigheterna utan att hämmas .i 

omordentligt vackra gärning rek• 
tor Holmgren utfört som lärare 
och rektor under många är. Med 
fast hand och förståelse har han 
lett de unga och å skolstyrelsens, 
kollegernas o. egna vä~ar över
räckte inspektorn till rektor 
Holmgren en minnesgåva bestå
ende av två konstverk av konst
nären Birger ' Halling samt ytter• 
ligare en blomsterhyllning. Ele
verna i samrealskolan framförde 
genom Jan-Inge Darsson, Hylt· 
arps Slätt, ett tack till rektorn 
för allt vad han gjort för si11a ele
ver och intygade att dessa alltid 
sett upp till sin rektor och med 
saknad och vemod ser honom läm· 
na den gamla skolan. Som m in
nesgåva överlämnade han ett fat 
i silver där en bild av skolan var 
ingraverad. Rektor Holmgren 
framförde sitt tack för all vän · 
lighet som kommit honom till del 
och framhöll att arbetet bland go· 
da kamrater och bland ungdomen 
sl{änkt honom många glada stun
der. 

/ 
--r-' sin gärning. Den möderna tiden 
~ J,-- .har bl. a. medfört att lära1'e dch 
~ lärjungar kommit varandra när-

mare och rektor önskade att ele
verna förtroendefullt skulle vän
da sig till sina lärare för att vid 
behov få råd och vägledning. 

Kyrkoherde Hedelin tackade där· 
efter rektor och lärare för gott 
och väl utfört arbete, önskade de 
nyblivna realisterna framgång o. 
lycka i sin fortsatta utbildning 
eller på de arbetsområden de re· 
dan valt . Till de övriga eleverna 
ville hllin önska en god sommar 
med vederkvickelse för a lla så att 
nästa läsårs arbete kunde gå lätt 
och med glädje. Till stipendfelis· 
tan återkommer vi 

skolans inspektor kyrkoherde 
Åke Hedelin tolkade den tacksam
het som man inom bygden, köpin
gen, skolans styrelse och bland 

!___------'------ målsmännen känner för den ut-



Näsbyholms slott under branden. 

Niisbyholms slott i brand 
Skador för kvarlsmiljonen 

Näsbyholms slott hemsöktes i går av en häftig eldsvåda. El
den utbröt vid 13-tiden och tre timmar senare rasade bran
den med oförminskad kraft och man fruktade då att hela 
slottet var tillspillogivet. Senare på eftermiddagen lyckades 
dock brandkårerna begränsa elden och rädda bottenvåning-

en. Men vid 21.30-tiden pyrde dock elden i trossbottnen. Den 
brunna byggnaden anses vara försäkrad tillräckligt högt för 
att man inte skall göra någon större förlust genom branden. 
Hur stora summor det rör sig om kan ännu inte klarlaggas 
men skadornE torde stanna vid omkring 250.000 kr. Elden 
förstörde helt huvudbyggnad ens vindsrum samt takstolen 

1 om kan ännu inte klarläggasliga 25 rum i slottet anställdes 
stora vattenskador. 

l Vid 13-tiden alarmerades Sku
, rups brandkår, Som gjorde en 
rekordsnabb utryckning och 
vid ankomsten fann man att 
det brann friskt i mittelpartiet 
av ovanvåningen. Vattentill
gången var riklig från en för

. biflytande kanal, men släck
ningsverksamheten hämmades 

tyvärr en stund av att dy in
trängde i slangarna. Då elden 
i den starka blåsten syntes spri
da sig, tillkallade godskamrer 
Carlsson även brandkåren från 
Anderslöv, som energiskt deltog 
i släckningsarbetet. Under ti
den hade godsets folk jämt 

(!<'orts. ä sista sidan) 
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Fröken Blixen F ineek e deltog 
i räddningsarbetet. 



Värdesakerna bäres ut. 

FORTSATTNING, 

Näshy h olms slott • • • 

tillskyndande personer utfört 
ett febrilt räddningsarbete i 
nedre våningen, varigenom man 

l lyckades rädda den värdefulla 
vapen- och tavelsamlingen (bl. 
a. en av landets förnämsta pis
tolsamlingar) och samtliga 
möbler, även om en del givet
vis i hastigheten blev något 
skamfilade, av inredningen tor
de endast en del sängkammar
och gästrumsmöbler samt 
gångkläder blivit lågornas rov. 
Det gamla vackert dekorerade 

taket i matsalen blev däremot 
illa åtgånget av vattenbegjut
ningen, likaså parkettgolvet. 
slottschaufför Fransson . bröt 
benet då han med en skumsläc
kare försökte ta sig upp i hu
vudbyggnadens vindsvåning 
men föll i trappan. Först långt 
fram på eftermiddagen kunde 
elden anses besegrad och brand
kårerna kunde återvända efter 
att ha kvarlämnat vakt. 

Om anledningen till eldens 
uppkomst föreligger intet be
stämt. Enligt vad landsfiska

.från sidan ett 

på 1300-talet riddaren J o hannes ' 
Niklisson. 1409 såldes det till ' 
ärkebiskopen i Lund, indrogs 
under reformationen till kro
nan och kom 157 4 i släkten 
Billes ägo. 1744 övergick det 
till ätten von Fineeke och 1756 
blev det fideikomiss för ätten 
Blixen-Finecke. 
slottsbyggnaderna raserades 

på 1800-talet men byggdes se
nare upp igen. Den nu eldhärja
de byggnaden rymde ett 20-tal 
rum. 

Ännu vid 23-tiden på tors
dagskvällen ~ågick eftersläck
ning i mindre omfattning och 
en avdelning av Anderslövs 
brandkår kommer att hålla 
vakt under natten. Man 
har ej lyckats kväva elden 
fullständigt i östra vinkelbygg
naden men Skurups brandchef, 
som gjorde ett besök på brand
platsen vid 22-tiden på kvällen, 
trodde ej att risk förelåg för 
att det skulle blossa upp i nå
gon större omfattning. 

len i Skurup upplyser kommer 1 Sl 
brandförhör att hållas i dag. ottet bebos f. n. av framlid- l 
Tills vidare lutar man åt den ne baron Carl-Fredrik von Bli
teorien att kortslutning kan ha xen-Fineckes efterlämnade ma
varit orsaken, enär det den se- ka omgift med lord Lovelace 
nare tiden ofta varit fel med av Skottland jämte deras barn. 
elledningarna. För något över De båda äldsta döttrarna var 
ett år sedan inträffade också hemma vid brandens utbrott l 
ett eldsvådetillbud i slottsvillan medan lady och lord Lovelac~ 
vilket förorsakades av en brist- var på besök i trakten och an
fällig rörgång. Detta fel har lä~de. först under släckningen. 
emellertid nu avhjälpts och kan ~1d.elkommisset innehas av åt-
å 

. d · taange friherren Dick von l s ledes 1cke enna gang vara Bl' F' k brandorsaken. lxen- mec e. Det var han 
· ~ och en hantverkare som först 

j /J- / 
"/ ~. . UPI;>.täckte elden och slog larm. 
t-11"' / .. Nasbyholm är ett av Skånes 

. . (b rF" h,ro,äten. Det tillhöroe 
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Skrabbig sliorsten 
Frivillig bröt lårbenet 

under släckningsarbetet 
Antingen en dålig skorsten eller också elledningarna 

antas ha orsakat den svåra branden, som i går härjade 
Näsbyholms slott väster om Skurup. Polisen i Anderslöv 
och statspolisen från Malmö kom i dag till brandplatsen 
för att börja leta efter brandorsaken. Det väntas dra långt 
ut på ti~en, innan man kan få klart besked i hur den för
ödande branden. som vållade skador för 250 00-300 000 
kr. uppkom. 

Elden förstörde helt huVtidbygg
nadens vindsvåning samt en takstol 
och vinden på flygeln . Så gott som 
alla av de dyrbara inventarierna 
räddades. Under släckningen ramlade 
trädgårdsbiträdet S t i g F r a n s s o n 
ner från en trappa och bröt lårbenet. 
Han fördes till Lunds lasarett. 

vinnan L~velace en son, treårige 
P e t e r, som också är fi.deikommis
sarie, nämligen till det skotska . slot
tet. 

Även om Näsbyholm är ett tämli
gen färskt slott håller det sig ändå 
med ett slottsspöke enligt vad som 
berättas av folket på slottet. Ibland 
kan man se en gammal anfader knar
ra omkring på nätterna och rota i 
sekretären bland en massa ppper. 

.'" -" 

Aven om Näsbyholm kallas för 
slott, är det inte ett slott i skånsk 
mening utan en stor villa. Det bygg
des 1866 sedan man· rivit det gamla 
slottet med anor från medeltiden. 
Ursprungligen var nybyggnaden av
sedd som förvaltarbostad. Men sedan 
det utökats med flyglar har det fått 
ra ng, heder och värdighet av · slott 
och huvudsäte för fideikommissarien 
till Näsbyholm. Den nuvarande fidei
kommissarien är åttaårige friherren 
D i c k v o n B l i x e n - F i n e c k e. 
Det var han och hantverkaren, som 
upptäckte branden i går. 

j vållade Däsbyholmsbranden? 

Näsbyholm är ett av de äldsta her
resätena i Skåne. På 1300-talet till
hörde det riddare J o h a n n e s 
N i k l i s s o n. 1409 såldes det till är
kebiskopen i Lund. Kronan lade be
slag på slottet vid reformationen. 
157~ övertogs slottet av släkten B i l
l e. 1744 övergick det till .ätten von 
Finecke. 1756 blev det fidekommiss 
för ätten Blixen-Finecke. 

Näsbyholm står långa tider tomt. 
Den åttaårige fideikommissariens 
mor Manon, soL är danskfödd, är gift 
med skotten lord Peter, ear! av Lo
velance. För det mesta bor familjen ' 
på lord Peters slott Damph Forest 
vid Long Torridon. Ibland flyttar 
familjen över från det skotska slot
tet till Näsbyholm för att den bli
v• n dc ägaren till det skånska fidei
kommisset åttaårige Dick inte helt 
skall tappa kontakten med Sverige. 
Det var i september familjen kom 
från Skottland till Näsbyholm. I sitt 
äktenskap med lord Peter har gre-

ALLA HJÄLPTE TILL att släcka branden på Näsbyho lm och att 1·ädda· lösöret. Vindsvåningen blev helt av
bränd. Ännu i dag pyr det i askhöga·rna. Nedervåningarna blev helt genomdränkta av vatten vid släckningen 



Httr " knäpper det till i livsuret" inför "sensationen som skakat ·världens p1·ess och publik" - de. 
var marknad i Skurup i går, och stor dag för vemmenhögsfolket. 

Skurupsbygden 

Trai\torkurs i Skurup 

En fraklorkurs har hållits vid Skurups lanfmannaskola. Kursen har haH 

el! 20-tal deltagare l skiftande 61drar. Hår en bild av fv6 elever - far 

och son - nämligen Harald Thlrn och G8ran Thiirn från Hylleberga, 

Skurup. Ulngsf 1111 v!insfer rekfor Georg Bengtsson ' 

Olika traktortyper har ställts till inhägnad plats i skolans närhet och 
förfogande av skånska maskinfirmor, på skoljordbruket. Kursledare är 

å d lta få r · b h"" k agronom Gunnar Knutsson och in-
s e garna r ara sig e ars a struktör assistent Oskar Olsson. Kur-
såväl bensin-, som fotogen- och die- sen kommer att avslutas med täv
seldrivna maskiner. Undervisningen lingar bland deltagarna, varjämte de, 
pågår 6-7 timmar dagligen. På ef-jsom så önskar får tillfälle att av
termiddagarna pågår körövningar på lägga prov för traktorkörkort. 

Sensationer 
utan like
marknads-dags 
Vemmenhögs bygdens stora dag 
inföll "på fredagen, då mark
naden i Skurup åstadkom lån
ga bilkaravaner på landsvä
garna mot köpingen. På tor
get trängdes de olika bodarna 
med varandra och det vimla
de av konfekt- och tobaks
stånd, tavel- och bijouterihand
lare, kanonfotografer o. korv
och glassförsäljare. För att 
bilparkeringen skulle gå väl i 
lås hade i år liksom i fjor folk
skolans stora gårdsplan upplå
tits som parkeringsplats, och 
den lokala polisen var för da
gen förstärkt med fem stats
poliser. 

(Forts. å sista sidan) 



Skurupsbygden 

l 

D . z· 'livligt och intresserat inom SLU. Här en 
et täV aS bild från en tävling i växtkännedom. Till 

vänster tävlingsdomaren agronom Gunnar Knutsson, i milten tävlings
ledaren Ake Sjödin i Rydsgårdsorlens SLU-avdelning och t. h. pris
fagaren Gösta Tuvesson. 

~·.:~ 

Järnvägsstationen i Skurup 
fick ändra namn för en dag 

stationen i Skurup hette Möllestad under filminspelningen. 

Gratisnöje vid järnv~gsstationen 
beredde det i Skurup stationera
de filmsällskapet i går köpings
borna. Täta rader av åskådare 
trängde::: hela förmiddagen längs 
bangården och pä Järnvägsgatan 
för att fä en glimt .av den på
gående inspelningen att se. Ett 
"helt tågsätt med ett gammaldags 
frustande ånglokomotiv förspänt 
var placerat på huvudspåret och 
kring detta trängdes en brokig 

skara a v filmfol'k och tekn1sk 
personal. 
At&killiga skurupsbor hade en

gagerats som statister jämte sta
tionspersonalen. Det gällde in
spelning a., en rörande avs,keds
scen mellan en ung flygare ocli 
hans hjärtans kä:r. Visste man det 
ej f'Örut, sä fiok man här belägg 
för hur tålamodsprövande filmin
spelning är för aktörer och med
verkande, t y samma scen repete
rades ett otal gånger. 

'· 



Många skolbarn l l l 

frän sidan ett 

Folkskolan lämpligare 
atelje än Samreal. 

Innan huvudpersonen anlände 
hade man hunnit med ett och an
nat i Skurup. Ordna med ombyte 
av miljö, för det första. Det var 
meningen att Samrealskolan 
skulle ta stöten av filminvasionen, 
men den visade sig av ollka skäl 
inte lämplig. Som filmens samre
alskola visade sig i stället folk
skolan passa bättre. 'Så har man 
tagit några scener i parken mel
lan filmens unga kärlekspar, Mo· 
nica Nielsen och Rune Lindquist, 
och en på stationen. Allt har följts 
med det livligaste intresse av 
ortsbefolkningen. Så livligt t. o. 
m . att en stor de-l av järnvägs
personalen fick avdelas att hålla 
de nyfikna utanför kamerafältet. 

Filmen beräknas kosta 

750.000 kr. 

Alltid vänligt gemytlige Edvard Persson skojade friskt med alla skolbarnen, 
som trängdes omkring honom. 

En solig detaljbild meä Edv. P.' 
växlande några ord med en au 

de käcka skoltöserna som i gdr 

Många skolbarn i Skurup . 
"skådespelare" för en dag 

Flaggan vajade i topp på Skurups folkskola i går och grup 
per av 'större och mindre barn trängdes på skolgården si 
man nästan var böjd att tro att det rörde sig om hösttermi· 
nens början. Ungdomarnas ansiktsuttryck var dock alltföl 
glada och förväntansfulla för att gälla en skoltermins bör· 
jan. De skulle nämligen spela med i den aktuella filmer 
"Blå himmel" och både ära och pengar väntade de smi 
agerande. 

I grupperna bland de väntande 
ungdomarna syntes nya, för 
Skurup oJ.tända, lärareanleten. 
Det var skådespelare från Mal
mö stadsteater som för dagen 
axlat lärarnas kappor. Både 
äldre och yngre skurupsbor 
vaktade troget på och omkring 
skolgården för att få se en 
glimt av vår skånska filmidol 
Edvard P. Slutligen lyckades 
det, han kom vänligt och frynt
ligt leende som alltid med en 
tjuvpojksglimt i ögat. 1 

Filmarbetet fortsattes hela 
dagen både inom och utom 
skohin men på eftermiddagen 
framkallade den plötsligt mul
nande himlen rätt långvariga 
avbrott i inspelningen. Denna 
kommer att fortsätta minst he-

I den här filmen - som blir 
färg och beräknas kosta sina mo
diga 750.000 kronor - spelar ju 
Edvard Persson en lärare, en den 
breda famnens och det stora hjär
tats, förstås. Här uppstår ett 
problem. Hur ska den lilla hatten 
kunna passas in? Ja, det proble-

: m et är inte 'löst ännu. Men man -~..--..---!.::::.~~!...!!!.~~·~~---

\
kan vara säker om att den kom
mer med i filmen. I alla händel
ser var den med i bagaget från 

la 

Rekekroken, varifrån Edvard i 
går anlände till Skurup. Hans 
första åtgärder att bekanta sig; 
med samhället var att ta en ti~· 
på skolan och sen bums in 
hotellet för att få lunch . 

• 
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Slöjdlärarinna i Skurup /%_ 

f1 

hyllad vid kursavslutning 

* Fröken Berthe Bååth a;tackas av rektor Stig Lundgren. 

Skurups folkhögskola avsluta-, Lundgren en avskeds- och väl
de på torsdagen sin 51: e sommar- gängshälsning till kursdeltagarna, 
kurs, i vilken 16 kvinnliga elever som han tillönskade lycka och 
deltagit. framgäng samt tillfredsställelse 

På förmiddagen ägde lektioner 
rum i olika kur.sämnen, varjämte 
tillfälle gavs för åhörarna att be
skäda den rikhaltiga utställningen 
av slöjdalster. 

Därefter samlades man i gym
nastiksalen, där sångkören sjöng 
några sånger under ledning a v 
kantor Alva Jönsson, varefter rek
tor S. Lundgren lämnade upplys
ningar om kursens undervisning, 
förlopp, antalet elever m. m. Där
efter förrättade nämndeman Emil 
Larsson utdelning av stipendier 
och rektor Lundgren överlämnade 
av Lidbergs bokhandel skänkta 
bokpremier. Rektorn framförde 
sitt tack till skolstyrelsen och Iä
rarekåren och vände sig särskilt 
till slöjdlärarinnan fröken Bertha 
Båäth, som efter 40-årig tjänstgö
ring lämnar sin befattning. Han 
framhöll hennes mängäriga in
tresserade arbete för att väcka 
och vidmakthålla intresset för det 
gamla skänska handarbetet samt 
överlämnade blomsterhyllning 
jämte en gåva från lärarekären. 

I ett anförande riktade rektor 

f 

med kommande yrke eller arbets
uppgifter. skolstyrelsens tack till 
lärare och elever framfördes a v 
nämndeman Emil Larsson, Skiv
arp, som även i ett speciellt tack 
till den avgäende slöjdlärarinnan 
fröken Bääth, inflätade ett tack 
frän de många hem i trakten, där 
hennes fostr<J,rgärning på hem
slöjdens område satt ' varaktiga 
spär. 

En av kursdeltagarna, ·Barbro 
Björklund, föredrog, iklädd den 
vackra Vingåkerdräkten, en ver
sifierad hyllning till lärare, skolan 
och kamraterna, samt överlämna
de blommor till samtliga lärare, 
husmor och vaktmästare, varefter 
ps. 600: 7 sjöngs. Sedan intogs 
lunch i skolans matsal, där .den 
avgående slöjdlärarinnan ytterli
gare hyllades. 

Kyrkbilen 

går pä söndag till högmässan i 
Skurups kyrka frän Saritslöv och 
Skurup nr 22, 24 och 25. Anmä
lan till församlingsdiakonissan 

1 
mellan kl. 9 och 10. Tel. 400 ~2. 

YST ADS ALLEHANDA fredagen J; n T 9 :;"ugusti 1956 

-------! 

Efter 40 å?'s tjänst avtackades slöjdlärarinnan fröken B ertha 
Bciåt av skolans rektor Stig Lundgren. 
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Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Gösta Nilsson med 
maka Sonja, f. Jönsson, 
Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Ingvar Nilsson, 
Blentarp·med maka An
nie, f. Jönsson, SRurup. 

Foto: Lidberg, Skurup 

Hr Magne Mårtensson 
med maka Inga-Lisa, f. 
Holmstedt, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup 
Hr Lars-Ove Anders

son, Löberöd med maka 
rEko. Mario., f. Nilsson, 
'Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup 
Bankkamrer Bengt 

Bingsmark med maka 
odont. stud. Astrid, f. 
Andersson, Skurup. 

Foto: Lidberg, Skurup Foto: Lidberg, Skurup Foto: Lidberg, Skurup Bankkamrer Bengt Bingsmark, Sku
rup, med makan odont. stud. Astrid 

Andersson, Skurup 
Hr Tage Mårtensson Hr Knut Jönsson med Hr Bengt Svensson 

med maka Berit, f. maka Valborg, f. Måns- med maka Ver·a~ f. Hu-~ (Foto: Lidberg, Skurup) Hansson, Skurup. son, Rydsgård. gosson, Skurup. 
-=~~~--------------=-~-------r-ror--------- ~~~---J 

Löjtnant Sven Ottoson, Y stad, 
med maka Inger, född Anders
son, V eberöd. 

(Lidber s foto Skurup) 

Vid honnörsbordet från höger: advokat Ture Bengtsson, Stamhem, 
fru Edil Hansson, Önnarp. konsulent Harry Jansson, fru Margit Hans
son, Tellsjö, arkitekt Tage Larsson, Lund, fru Hilma Andersson, Stu
rup, lantbr. Einar Hansson, Tellsjö, fru Ethel Bengtsson, Stamhem, 
bankdirektör Karl Larsson, Anderslöv och advokat Inga Linden, 



Skurups Folkets 

Park har fått en 

ny musikestrad 

storpublik sag 
Skurup förlora 

poäng i Janstorp 

* En fin ·i?:sats gjorde Jans
torps-målvaleten A R N O L D 
N I L S S O N, som här ses iakt
taga en höjdboll. 

Underskattning av en mot
std.ndare kan medföra ytterst 
obehagliga lwnsekvenser. Det 
fick Skurups AlF nogsamt er
fara i uppgörelsen mot Janstorp. 
Nu lyckades Skurup i alla fall 
rädda en poäng men det var inte 
långt ifrdln att Janstorp triumfe
rat. slutresultatet blev 1-1 se
dan gästande Skurup haft led
ningEm i halvtid. 

Skurup pressaQ.e hårt i första 
perioden men Janstorps-försvaret 
slog fint ifrån sig. Gästerna hade 
otvivelaktigt de flesta och bästa. 
chanserna och i 30 min. lyckades 
också. Er!landsson ge sitt lag led
ningen. 

I andra halvlek kom Janstorp 
• igen med friska takter och efter 
' en kvarts spel fick gästerna en 
l kalldusch i form av kvitterings
' mäl. Janstorp livades upp av 
framgängen och man hade Sku
rup i verklig gungning. Något 
mäl lyckades man emellertid inte 
fä in, men l poäng var förmQdli
gen mer än man had·e räknat med 
pä Janstorps-hålL 
. I hemmalaget gjorde mälvak
ten Arnold Nilsson, Erik Persson 
och ch Möller de mest uppmärk
sammade insatserna. 

Matchen som sägs av omkring 
700 (! ? ) personer dömdes bra av 
Erik Johansson, Esperöd. 
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Ungefär som väntat • • • 

•• slutade matchen mellan Skurup och Höllviken, dvs. Skurup vann 
med 2-1 . Hemmalaget lär ha spelat piggt och smånätt och vi tror inte 
det är någon tillfällighet att man leder serien. 

/f~ ib11 ~Il 
[--@ Skurupsbygden J 
Skurups folkskolor vann 

kretstävling i skolidrott 

B~~gl Bengtsson, Skurups ~~~mrealskol11, ses här, då h11n kl lirlir 1,50 j 

hojdhopp. Bengt blev d11gens bästa pojke. Titeln dagens bästa flicka 
logs av Inga Nygren, också Skurups samrealskola 

' 'LIII~ ~M'' i skolidrott hölls p ä tisdagen pä idrottsplatsen i Sku. 
rup. Tavlmgen arr~~1gcrades av Skurups folkskolors idrottsförening 
med gymnastikdirektor Else Andersson som tävlingsledare. Utom 
Skurups folkskola och samrealskola deltog i tävlingarna Anderslövs 
folkskola och samrealskola, V. Vemmenhögs folkskola och Sandåla 
~«W«~<ol!!,_ Antalet deltagare uppgick till 168. a 

Nytt mästersl{apsrel{ord 
vid sl{olornas lilla DM 
Det s. k. lilla DM i skolidrott för
siggick på. tisdagen på Skurups 
idrottsplats. Vädret var det bästa 
tänkbara för tävlingarna, och ba
norna var trots den senaste tidens 
regn i mycket gott skick. I täv
lingarna deltog förutom Skurups 
samrealskola och folkslmla elever 
frän skolorna i Anderslöv samt 
Sandå.kra och V. Vemmenhögs 
folkskola. Antalet deltagare upp
gick till 168. 
Rutinerad tävlingsleda1·e var 

gymnastikdirektör Elsa Anders
son, Skurup. Ett högtalararrange
mang med folkskolL Lars Hil
lingsson som speaker bidrog till 
att göra den goda och snabba or
ganisationen fullständig. Goda re
sultat uppnåddes. Så.ledes tange
rade Tommy Hansen, Skurups 
samrealskola, mästerskapsrekor
det för Skåne med tiden 7,8 sek.. 
på. 60-meterslöpningen och satte 
dessutom nytt mästerskapsrekord 
i längdhopp med 5.15 m . Vidare 
vann Skurups folkskola överläg
sen seger med sammanlagt 238 p. 
närmast följd av Skurups samre
alskola, som fick 214 p. Anders
lövs folkskola fick 93 p. och An
derslövs samrealskola 77 p. 

Sedan distriktsöverlärare Ernst 
Jeppsson hälsat välkommen vid
tog tävlingarna i respektive gre
nar. Vi äterkommer med de indi-

1 

viduella resultaten. 
Efter tävlingarna förrättade 

överlärare Jeppsson prisutdelning. 
Priser för bästa skola tillföll Sku
rups folkskola och Skurups sam-
realskola.. Bäste pojke för dagen 
var Bengt Bengtsson, Skurups 
samreal, 18 p., och bästa flicka 
Inga Nygren 15 p. I varje gren 
erhöll förste pristagaren silver
plakett och andra och tredje pril'
tagare bronsplakett. Vidare erhöll 
samtliga förstapristagare i de oli
ka grenarna diplom. Tröstpris till
delades Sandåkra och V. Vem
menhögs folkskolor, som ställt 
upp mot mycket numerärt över
lä sna skolor. 

Tommy Hansen tar ma1·k 71å 
5,15 i längdhopp och slår nytt 
mästerskapsrekord. Ett härligt 

ämne! 

att det skall bli ständig egendom 
var det spännande värre. Före de 
avslutande stafetterna ledde Sim
rishamns folkskola med en poäng 
före Borrby folkskola, •men den 
senare lyckades gå. om på. slut
tampen och segrade med fem p. 
- 109 mot 104 för Simrishamn. 
Steget var längt till nästa skola 
- Skillinge - som samlade ihop 
70 poäng. 

Några märkliga resultat blev det 
inte på. de ganska tunga banorna 
även om det kämpades tappert 
över hela linjen. Inte heller någ
ra nya rekord saltes. Vi äterlwm
mer med resultaten. 
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Lycl\:ad maskindemonstration 
på Skurups lantmannasl\:ola 

Ndgra intresserade lantbrukare studerar här en tallriksplog. 

·~;.11-
r 

Betb]·ässe. Den skörd som blir bra i dr tycks bli myc
ket bra om man skall döma av denna fo

derbeta pd 9 kg., som lantbrukare Karl Jönsson, San4dkra :1!, 

Skurup, har skördat pd sina marker 

III n 
Konfirmationsträff 

I söndags var konfirmationsträff l tagaren för kamratmötet fru 
anordnad för 1915 års konfir- Lundahl överlämnades en vacker 
mander från Solberga och Hassle- blombukett. Av de 17 konfirman
Bösarps församlingar, som då fi- derna har, 2 avlidit och 12 hade 
rade sitt 40-årsjubileum genom hörsammat kallelsen. Dessa var: 
att deltaga i högmässogudstjäns- Er\Jst Lindskog, V. Nöbbelöv, 
ten i Solberga kyrka med efter- Axel Larsson, Hönsinge, Ernst 
följande nattvardsgång, guds- Nilsson, Trelleborg och Lars 
tjänst med predikan av kyrko- Hansson, Göteborg· - Selma Ek· 
herde Gunnar Wallin över dagens dahl-Nilsson, V. Klagstorp, Hed· 
text och· sl{rifttal. Efteråt ägde vig Lundström-Olsson, Folkes
en minneshögtidlighet rum vid torp, Amie Ljungren-Lundahl, 
framlidne kyrkoherde Frans Skurup, Klara .Bergström-Holm
Sahlens grav, där kransnedlägg- berg, Skivarp, Betty Perssan
ning företogs och minnestal hölls Vesterlund, Malmö, Annie Sjö
av kyrkoherde Wallin varefter en beck-Persson, Äspö, Ester Hans• 
psalm sjöngs. Efteråt samlades son-Dahl Ystad och Hilda sjö-
deltagarna till gemensamt sam- ' land-Cavallin, Landskrona, vilka kväm å Nya Pensionatet i Skurup 
där kantor Artur Ryberg talade på· bilden ovan ses fotograferade 
i dagens anledning. Till initiativ- på trappan till Solberga kyrka. 



F1·. v. agTonom G. Knutsson., ing. G. Rydebeck och rektor 
G. Bengtsson. 

Markkartering rådgivning 
Markkarteringen är nu synnerli
gen aktuell och ingen jordbruka
re borde idag när det nu än nå
sonsin gäller att få fram en eko
momisk produktion har råd att 
undvara det ut.?mordentliga 
hjälpmedel som markkartan ut
gör. Dessa ord fälldes av agro
nom G. Knutsson vid en sam
mankomst på Skurups Lantman
Ljunits, Herrestads försöksringar 
som stod som arrangör. Inbjudna 
var jordbrukare som erhållit 
markkartering genom försöksrin
garnas försorg. Syftet var att ge 
deltagarna information om mark
karteringen och hur man i prak
tiken skall tillämpa de upplys
ningar som markkartan ger. 

Den officiella markkarteringen 
inom Malmöhus län utföres ge
nom försöksringarnas försorg och 
· samarbete med Lantbrukske-

försöksringarna tagit upp tanken_ 
att samla de jordbrukare som er• 
hållit marklmrtering till informa· 
tions och diskussionskvällar · där 
man får tillfälle att sätta sig 
in i hur markkartan skall tydas 
och inte minst tillfälle att utby· 
ta erfarenheter och ställa frågor. 
Genom sådana träffar får man 

också lwntakt med försöksleda
ren på orten och detta bör kun
na underlätta en fortsatt kontakt. 
Det är en förhoppning att detta 
iniativ skall bli tillgagn för be
rörda jordbrukare och därtill sti· 
mulera till ökat utnyttjande av 
markkarteringen. 
Förutom försökledaren, agro-

nom Gunnar Knutsson, medver
kade rektor Georg Bengtsson 
och chefen för Lantbrukskemiska 
kontrollstationen i Kristianstad, 
civilingenjör G. Runeberg. Agro
nom Ernst Mö!ler, örsjö boställe, 
hälsade välkommen och ledde 
diskussionen. Det framgick tyd
ligt den stora tillslutningen 
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Nya familjebosläder vid Väslergalan i Skurup 

r ' 

köpingen · 
Liksom i de flesta andra samhällen är behovet av nya bostäder 

stort i Skurups köping. Knappast ryktas det att ett nybygge pla
neras, förrän hyresintresserade anmäler sig. I köpingen bygges 
också ganska flitigt och skulle byggas ännu mer, om ej statliga re
striktioner lagt hinder i vägen. Omtanken om den jämna syssel
sättningen leder till svårigheter för byggherrar och byggmästare. I 
Skurup har nybyggen stått stilla hela sommaren på grund av direk
tiv från arbetsreglerande myndigheter. 



Interiör av Skurups hotells nya matsal. 

Sl{urups hotell moderniserat 
Skurups hotell har under de är källarmästare Bruno Fagerlund 
.stått för chefskapet successivt undergått en genomgripande 
restaurering och modernisering invändigt, så att företaget nu 
utan att begagna några överord !<an sägas inta en rangplats 
bland våra landsortshotell både vad kök och inredning angår. 

YST ADS ALLEHANDA tisdagen den 6 december l 955 

_s 
Rekordpublik på skyltsöndagen 

l 

påbörjad 

Bilden ovan 'är tagen viq uppropet tör yinterkursen på lantmannaskolan i Skurup. 

Skurups Jantmannaskola började en allsidig utbildning har för vå- tänka, handla och lmlkylera 
i måndags · vinterns kurser, till ra dagars lantbrukare. Sarskilt självständigt, något som blir av 
vilka 51 elever infunnit sig. Till- jordbruksungdomen har nu goda bestående värde i deras framtida 
strömningen av elever · hade va- tillfällen att inhämta kun- gärning. Av -eleverna fordrar 
rit mycket stor, och en del an- skaper, som i framtiden blir dem man också vilja till självständigt 
sökningar har måst avböjt s på till gagn och skapar trivsel i arbete och ambition. · Rektorn 
grund av bostadsbrist. Samtliga arbetet. Skurups Jantmannaskol_a underströk också vikten av en 
ele;vrum och en de1 privatbostä- har genom sina nya tidsenliga god Jag- och kamratanda, vilken 
der har tagits i anspråk, varjäm- lokaler och moderna. undervis- skapar trivsel och arbetsglädje 
te .någTa elever, som har sina ningsmaterial samt skicklig och såväl· under lektioner som fritid, 
hem i trakten måste bo hemma. intresserade lärarkår goda möj- Sedan rektorn föreställt samtli· 

---------------!Rektor G. Bengtsson hälsade de ligheter för eleverna att ernå galärare för den nya kursen, in- --
-----~---------1 nya · eleverna välkomna och goda resultat. På skolan strävar togs gemensamt l{affe i mat: : -

underströk den stora betydelse ">\man efter att lära eleverna att len, 



l l 
YST ADS ALLEHANDA torsdagen den l december 

Lottavesper i Sliurups liyrlia 
angränsande Lottakårer till ge- l 
mensam supe pä Hotellet. Här 
utdelade konsulinnan Schultz me
daljer och hederstecken till äldre 
med!. Silvermedalj erhöll fröken 
Olga J önsson och ett antal lot
tor tilldelades 10-ärsnälar och 20-
ärsstjärnor. 

Lottakärens vesper i tisdags kväll 
.i Skurups kyrka ägde rum under 
stämningsfulla och högtidliga for• 
mer och under talrik anslutning. 
Högtidligheten inleddes med att 
kärens fana infördes i det vac
kert eklärerade templet till mu
sik-ackompanjemang av kantor 

Sed ... 

III 13 

( ~ Skurupsbygden J 

Skurups lottakår firade 
festligt ·20-årsjubileum 

Till tonerna av en festmarsch tö'rdes Skurupslottornas lana in i kyrkan, 
där kåren firade sitt 20-årsjubileum med vesper 

Skurups lottakår firade på tisdagen sitt 20-årsjubileum under bög
tidliga former. P å kvällen hölls vesper i Skurups kyrka. Kantor Gust. 
Rosenberg spelade på orgeln festmarsch av Karow och lottakårens ' 
fana infördes under parad med fanvakt. 

Publikrekord skyltsöndagen 

Kyrkogatan i all sin prakt. 
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• Livligt på byggnadsfronten l Skurup 

AB Arvikaverkens nybyggnad är snart under tak. 

På byggnadsfronten har det un
der året varit ganska livlig verk
samhet. Trots kreditåtstramningarna 
som i juli månad gjorde sig känn
bara ha elva egna hemsbyggen un
der året färdigställts för inflyttning. 
Dessutom är det ett tiotal andra 
som är påbörjade och som beräk
nats vara färdiga någon gång på 
vårsidan. Det av Skurups köping 

planerade stiftelsehuset kom inte 
som beräknat i gång i år. 

AB Arvikaverkens stora nybygg
nad för monteringshall och lager
rum står snart också färdigt att ta
gas i bruk. Biltjänst har utvidgat 
sin byggnad med helt ny tillby.gg
nad avsedd helt för kontorsända
måL 

Då nya byggnadsområden kom-

mer till kräves också nya gator och 
bland dessa har vi Eriksgatan som i 
sin helhet är framlagd till Rundels
gatan. Sofiagatan har likaså fram
dragits i sin fulla längd fram till 
Prästgatan där arbetet just nu pågår 
för fullt med tordningställandet av 
delen mellan Prästgatan och Väster
gatan . 

/ 

Här ses förluftnings- och sedimenteringsbassängen under uppförande 
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- Landsfiskalen i Skurups dist
rikt Einar Ahnström passerar i 
dag halvsekelstrecket. · 
Jubilaren är född i Kisa och bör

jade efter avslutade studier sin 
polismannabana med tjänstgöring 
hos länsstyrelsen i Linköping, var
efter följde obligatorisk utbild
ningstjänst Vid kriminalpolisen i 
Stockholm. Landsfiskalsexamen 
avlade han 1929 och innehade där
efter förordnande på olika plat
ser bl. a . i två år som stadsfiskal i 
Fatala. Ordinarie landsfiskal i 
Boxholm blev han 1939, och 1942 
utnämndes han till landsfiskal i 
Skurups_ distrikt. · 
Distriktet har under hans tjänst

t göringstid utökats betydligt, enär 
både Klagstorps och Anderslövs 
polisdistrikt tillkommit. Av offent
liga uppdrag som kommit jubila
ren till del kan nämnas att han 
är civilförsvarschef i Skurup, hu
vudman i S·kurups sparbank och 
ledamot av samrealskolans styrel
se . Därjämte har han under en 
följd av år varit taxeringsnämnds
ordförande i distriktet söder om 
Skurup. Vidare är han v. ordf. i 
Malmöhus läns landsfiskalsför
ening · och v. ordf. i Malmöhus 
läns polistekniska förening. 
Under sin skurupstid har lands

fiskal Ahnström tillvunnit sig 
allmän sympati och aktning både 
frän ortsbefolkningen och kam
raterna samt inte minst frän den 
honom understälilla polispersona
len. 

Skurupsbygden 

Del var idel g lada barn på den trevliga julleslen 

1 Barnfilmklubben i Skurup 
har haft en strålande framgång. och. en riktigt lyckad häxa, som roa
På onsdagen avslutades hösttermi-' de men inte skrämde. Ledarinnan 

fröken Anna Larsson hade ordnat 
nen med fÖrevisning av trevliga fil- med ett trevligt underhållningspro-
mer, och till föreställningen hade in- gram i övrigt. Fru Giggi Hansen 
funnit sig 135 barn. K vällen blev uttalade ett tack till fröken Lars
tillika julfest med tomtar, som de- son för hennes insatser som Barp~ 
lade ut julklappar till alla barnen, filmklubbens allt i allo. 

•. 



skolorkestern i Skurup med sin ledare 

Musiklärare Ingvar Åkesson instruerar i fiolspelning - närmast Gu
nilla Bredemar och Sven Erik Persson 

l pensionärshemmets hobbyrum 
arbetas flitigt - fru Anna Sirids
berg finner glädje i alt dagligen 

kunna väva 

Pensionärshemmet i Skurups köping 

\ 



KVÄLLSBILD FRÅN SKURUP. Varje kväll lyser tusentals lampor över gatorna i Skurup. l Kyrkogatan och 
södergatan. hänger girlanger i vackra bågar över vägbanan, och skyltfönstren är fyllda mec:i smakfullt 
utställda varor av olika slag. Julhandeln lider ingen brist på varor, och den julklappsköpande får god 

vägledning och många ·tips av köpmännens vackra skyltning 

l 

Betongarbeten för Skurups reningsverk 

l Julhordet dukat 

Skurups hotell har nu dukat till 
traditionsenliga julbord, vilket 
som vanligt bjuder pä en läng 
rad omväxlande och läckert till
tagna julrätter för diverse smak" 
riktningar. P ä bilden syns källar
mästare Bruno Fagerlund och 
köksmästare Jahn seehusen de
korea en av bordets attraktio
ner. 

\ 



Verlonäst. Ahlm fö1•estår bygg
nadsa?·betena vid re?tingsverket. 

/ft1 

Elverkets montör E1·nst-Erik J önsson lägger sista handen . vid 
grangirlangerna i södergatan. 

-



För sockerbagaren är det bråda dagar, vilket konditormästare 
Hugo Hansson visar med en plåt färdiga ·pepparkakshjärtan. 

-~ -1~ 
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