


Börringe SLU--avdelning valde 
ny ordförande vid årsmötet 

Prisfagarna i avde lni nge ns tävlingar 

Börringe SLU-avdelning har haft sitt årsmöte i Börringe bygde· 
gård. Förhandlingama leddes av ordf. Sven Svensson, Håkanstorp, 
vilken undanbad sig återval, och till hans efterträdare valdes Per-Ake 
Sjöström, Aggarp. 

Ur årsberättelsen framgår att med
lemsantalet under året varit 161 st., 
64 kvinnliga och 97 manliga. Avd:s 
teateramatörer har spelat lustspelen 
"Kärlek och nämndemansval" samt 
"Kärlek och Tjuveri". Vidare har 

, Onslunda-Spjutstorp SLU:s teater-
amatörer spelat "Lördagskväll på 
Gökahult". Avdelningens amatörlag 
har gästat Börringe hemvärnsföre
ning, Anderslövs ungdomsgille, Ons
lunda-Spjutstorps samt Ingelstorp
Löderups SLU-avd. Avd. har deltagit 
i distriktets kvinnliga frågesport
tävlin~--<>ch nåc:We semifinalen. Lik
som foregående år har all deltagit 
i Valborgsmässofirandet i Bårring e. 
Kyrksöndag har varit anord~d i 
Gärdslövs kyrka den 19 maj. skogs
vandring har varit anordnad i sko
garna kring bygdegården den 22 maj 
samt bussutfärd till skånetinget i 
Torekov. 

Sparklubben hade vid å rets slut 66 
medlemmar med en insättning av 
31.959 kr. Under året har varit an
ordnade 15 tävlingar med 143 delta
gare, 67 manliga och 76 kvinnliga, 
samt en kurs i dieseldrift för trak
torer med 74 deltagare. Inom avd. 
har sex studiecirklar och en politisk 
studiegrupp varit i verksamhet. Un
der året har den nyrestaurerade byg
degården åter tagits i bruk, varför 
avd. nu har trivsamma och ända
målsenliga lokaler till förfogande. 

' Till avd:s ordf. nyvaldes Per-Ake 
Sjöström, Aggarp. styrelseledamö
terna Berit Andersson, Eksmaden, 
Brita Andersson, Eksmaden, Stig 
Eriksson, Håkanstorp, Birgitta Jo
hannesson, Ebbesjö, Majly "Borg, 
Hjulbäck, · Harald Billgren, Sturup, 
och Allan Johannesson,• Börringe
kloster, omvaldes samt nyvaldes 
Bengt-Ake Nilsson, önnarp. Till sty
relsesuppl. omvaldes Bengt E. Hans
son, Tellsjö, Rolf Svensson, Råkans
torp, Kjell Andersson, Gärdslöv, K a
rin Nilsson, önnarp, och Sonja An
dersson, Sturup. Till ledamot i 
kretsstyrelsen valdes den blivande 
ordf. med blivande v. ordf. som 
suppl. Revisorerna Herman Daniels
son, Södra Börringe, och Thure Nils
son, Havgård, omvaldes. Att jämte 
ordf. representera vid distriktsstäm
man valdes Bir · ohannesson 

hpr.; 2) Berit Svensson, Vismarlöv,' 
Per NilS.sons, önnarp, hpr.; 3) Allan 
Johannesson, Börringekloster, SLU:s 
hpr . 

Protokollföring: l) Brita Anders
son, Eksmaden, önnarps RLF:s hpr. ; 
2) Berit Andersson, Eksmaden, Sku- j 
rups centralförenings hpr.; 3) Karin 
Nilsson, önnarp, Svedala lokalföre
nings hpr. 

Maskinmjölkningstävling: l ) Majly 
Borg, Hjulbäck, Malmö mjölkcentrals 
hpr.; 2) Bengt Christersson, Björkes
åkra, Hugo Christerssons hpr.; 3) Ake 
Nilsson, Sturup, Skurups mejerif:s 
hpr. . . 

Betgallringstävling: l) Knut F red
riksson, önnarp, Skurups centrqlf:s 
hpr.; 2) Sven Svensson, Håkanstorp, 
Svedala lokalförerungs h pr.; 3) Brita ,. 
Andersson, Eksmaden, Gärdslövs 
RLF:s hpr. • 

Djurkännedom: l) Henning Pet
tersson, Börringekloster, Dehlens 
järnhandels hpr.; 2) Allan J ohannes
son, Börringekloster, Skurups meje
riförenings hpr.; 3) Brita Andersson, 
Eksmaden, Börringe SLKF:s hpr . 

Hundkännedom: l) Greta Anders
son, Eksmaden, SLU:s hpr.; 2) Allan 
Johannesson, Börringekloster, täv
lingsnämndens hpr.; 3) Brita Anders
son, Eksmaden, Börringe BF:s hpr. 

Receptkännedom: l) Berit Anders
son, Eksmaden, önnarps RLF:s hpr.; 
2) Brita Andersson, Eksmaden, SLU:s 
hpr. 

Garnkännedom: l) Birgitta Johan
nesson, Ebbesjö, t ävlingsnämndens 
hpr.; 2) Berit Svensson, Vismarlöv, 
Gärdslöv-önnarps SLKF:s hpr. 

Träkännedom: l) Allan Johannes
son, Börringekloster, AB E. öhnners j 
hpr.; 2) Knut Fredriksson, önnarp, 
AB Conrad Nilssons hpr. j 

Fruktkännedom: l) Allan Johan
nesson, Börringekloster, SLU:s hpr.; l 
2) Kerstin Hansson, Börringe, G. T. 
Anderssons hpr. j 
. Traktorplöjningstävlan: l) Bengt

Åke Nilsson, önnarp, AB Conrad 
Nilssons hpr.; 2) Per-Ake Sjöström, 
Aggarp, Kullenbergs järn- och ma
skins hpr.; 3) Nils I. Nilsson, ön
narp, Wickströms maskinaffärs hpr. 

Karl Hansson, Lasseboda, erhöll S. 
Nilssons hpr. för 4:e-placeringar i ett 
flertal tävlingar. 

. . ~ l 

l Hybykonfircnänder 50-årsjubilerar l 

De 50-årsjubilerande ko nfirmanderna i Hyby. 

1906 års konfirmander från Hybyllades man till samkväm på Staffans
f~rsamli~g _har fira~. sitt f_emtioårsju- t~rps Gästis. Av de 32 som 1906 kon
blleurn 1 sm hemforsarnlmgs kyrka. f1rmerades var 16 närvarande, 4 är 

Högtidligheten inleddes med krans- döda, 2 är i Amerika och 9 var av 
nedläggning vid kontraktsprosten A. olika anledningar frånvarande. De 
N. Araskogs vilorum med några min- närvarande var Jöns Andersson, Hy-

by, Johan Persson, Vinninge, Olov 
nesord av hrr P. G. Vallberg, Mal- Andersson, Malmö, Olof Olsson, Mal
mö. Gudstjänsten tog därefter sin mö, Gustav Vollberg, Malmö, Nils E. 
början med att kantor Heideman Jönsson, Dalby, Nils F. Jönsson, Häl
sjöng solo. "I himlar som sjöngo den singborg, Kerstin Jensen, Eslöv Sig
Eviges ära" av Eklöv, varefter pre- rid Jönsson, Nyhamnsläge, 'Ester 
dikan h ölls av kyrkoherde Samuels- Andersson, Kävlinge, Karalina Nils
son som även höll ett tal till de ju- son, Malmö, Betty Jönsson, Igelösa 
bilerande konfirmanderna, varpå Gerda Bagevitz, Vollsjö, Hann~~ 
följde nattvardsgång. Aberg, Börringe, Emma Christensson 

Efter h ögtidligheten i kyrkan sam-1Lund, och Cecilia Larsson, Lund. ' 

·• 



PristagarM vid, Rydsg{irdsortens SLU-avdelnings ctrsmöte pd. Erikslunds bygdegdrd. 

Årsmöte med Rydsgårdsortens SLU-avd. 
Rydsgårdsortens SLU-avd. har Larsson, Varmlösa, Nils Johans
haft årsmöte i Bygdegården, son, Varmlösa, Ann-Mari Hans
Erikslund. Avd:s ordf. Allan son, Vaqnlösa, Signe Jönsson, 
Hansson ,hälsade välkommen och Karlsborg, Anna-Stina Larsson, 
gav i sitt hälsningsanförande en Varmlösa, Ingegerd Mårtensson, 
återblick på det gångna året och Villie, Torsten Persson, Villie. 
hoppades på framgång även un- Suppl.: Uno Olsson, Trunnerup, 
der det nya. Ett särskilt välkom- Arne Magnusson, Beden, Bengt 
men riktades till kvällens före- Hansson, Villie, Anna-Lisa Pers
dragshållare, kretsordf. Arne Nor- son, Karls borg, Hims-Erik Tuves
man. son, Varmlösa, Karin Andersson, 
Medlemsantalet i föreningen är Katslösa, Elsa Hansson, Varmlö-

242, vilket är detsamma som un- sa, Arne Jönsson, Karlsborg, 
der föregående år. Avd. har under Bengt-Åke Kristensson, Katslösa, 
året haft sex föredrag, där·av tre Ann-Marie Mårtensson, Villie, Hu
politiska och ett fackföredrag. In- go Jönsson, örsjö. 
om avd. har 12 studiecirklar ar- Till ledamöter i bf.-avd.: Villie: 
betat. Tävlingsverksamheten har Sven Mårtensson, Trunnerup, 
varit ganska livlig med 167 del- suppl. Uno Olsson, Trunnerup. ör
tagare fördelade på 18 tävlingar. sjö: Allan Mauritsson, Rydsgård, 

Till ordf. för 1956 omvaldes Al- suppl. Alvar Nilsson, Rydsgård . 
lan Hansson, Karlsborg. Till sty- Katslösa: Arne Andersson, Kats
relseledamöter omvaleds Gösta lösa, suppl. Birger Larsson, Kats-

l 
Tuvesson, Varmlösa, Uno Olsson, lösa. Sjörup: Allan Hansson, 
Trunnerup, samt nyvaldes Tor- Karlsborg, suppl. Börje Kristens
sten Persson, Villie, Ingegerd son, Vallösa. Ledamot i Riyds
Mårtensson, Villie, och Anna Lisa gårdsortens SLKF-avd.: Mia Nils-
Persson, Karlsborg. Suppleanter: son, Varmlösa, suppl. Signe Pers
Magne Tuvesson, Varmlösa, Hen- son, Varmlösa. Ombud vid kom
ning Lundgren, Bölvasen, Per munkretsen: Allan Hansson, 
Sandkvist, Varmlösa, Penti Nils- Kar)sborg, Uno Olsson, Trunne
son·, DaLslund, Hugo Jönsson, ör- rup, Arne Andersson, Katslösa, 

l 
sjö, Ann-Mari Hansson, Varmlö- Folke Månsson, Varmlösa, Mia 
S"., -As~ Magnusson, Beden, Brita Nilsson, Varmlösa, Harry Tuves
Olsson, "brsjö, Karin Andersson, son, Varmlösa, Signe Persson, 
Katslösa. Varmlösa, Yngve Andersson, 

Beden, Mia Nilsson, Varmlösa, 
Torsten Persson, Villie. 
Anslaget till SLU:s stipendie

fond blev 20 öre pr medlem. 
Att bevista medborgarkursen 

valdes Kjell Larsson, Katslösa, 
suppl. Torsten Persson, Villie. 
Tävlingsledare blev Henning 
Lundgren, Bölvasen. 
Efter valen framförde ordf. av

delningens tack till avgående sty
relseledamöter och tävlingsledare, 
varefter ordet överlämnades till 
kretsordföranden, som höll en po
litisk kvart och redogjorde för 
dagsaktuella frågor. Avdelningens 
tack till föredragshällaren fram
bars av ordf. 
Härefter . vidtog prisutdelning, 

som förrättades av kretsordf. Mö
tet slutade med samkväm. 
styrelsen konstituerade sig med 

Uno Olsson, Trunnerup, som för
ste vice orof., Torsten Persson, 
Villie, andre vice ordf., kassör o. 
matrikelförare Assar . Olsson, \ 
Grönhult, vice kassör Gösta Tu-~ 
vesson, Varmlösa, sekr. Kerstin 
Magnusson, Villie, vice sekr. Inge
gerd Mårtensson, Rydsgård. ' w /fl/l 
)l f!.{! Revisorer blev Kurt Larsson, Varmlösa, Gösta Tuvesson, Ve.rm

Katslösa, och Folke Månsson, lösa, Torsten Persson, Villie, Bir
Varmlösa. Suppl. blev Birger ger Larsson, Katslö.sa, Kurt Lars
Larsson, Katslösa, och Malte An- &on, Katslösa, Assar Olsson, :Be-
dersson, Varmlösa. den, Åke Sjölin, Beden. Program- . .-

räd: Penti Nilsson, Villie, Inge-..,-
Ledamöter i politiska kommit- gerd Mårtensson, Villie, Magne 

ten: Yngve Andersson, Varmlösa, Tuvesson, varmlösa, sup p!.: Tor
Uno Olsson, Trunnerup, och Fol- sten Persson, Villie, Sonja-Britt 
ke Månsson, Varmlösa. Ledare för Mårtensson, örsjö, Arne Jönsson, 
organisationsrådet blev kassören. Karlsborg. Sparklubbsledare: Gös-
Propagandaledare blev v. ordf. ta Tuvesson, varmlösa, suppl. 
Distriktsombud: Allan Hansson, Gösta Mårtensson, Katslösa. Sång
Karlsborg, Åke Mårtensson, Vil- ledare: Assar Olsson, Beden, supp
lie, Asta Magnusson, Beden, Pen- leant Ingegerd Mårtensson, Villie. 
ti Nilsson, Dalslund, Kerstin Mag- Teaterledare: Penti Nilsson, Vii-

1 nusson, Villie, Gösta Mårtensson, lie, Ingegerd Mårtensson, Villie. 
Katslösa. Suppl.: Uno Olsson, Representant i kretsstyrelsen: Al-
Trunnerup, Brita Olsson, örsjö, lan Hansson, Karlsborg, suppl. 
fPenti Nilsson, Beden, Ulla-Stina Uno Olsson, Trunnerup. 
Norling, . Villie, Arne Persson, Ombud till bf-kandidatnomine-
Varmlösa. ~ · ring: Allan Hansson, Karlsborg, 
Kretsombud: Allan Hansson, Harry Tuvesson, Varmlösa, Folke 

• 

l 
Karls borg, Dan Esaisson, Beden, Månsson, Varmlösa, och Yngve 
S':'etJ. Corneliusson, Villie, Kjell Andersson, Varmlösa, suppl. Uno 

Jo~n-s_s_o_n_. __ K __ a_r-ls_bo __ r_g_. __ K __ a_r_l __ E __ r_ic--0--ls_s_o_n_._T __ r_u-2"1''"1~-· -A--ss_a_r __ O __ ls_s_o_n_. ________________________ ~ 

(KUNGÖRELSE) I här fört 
handelsregister ha under tiden 
d.16.1.-21.1.1956 intagits anmäl
ningar att följande personer ämna 
idka eller utöva: 

Max-Olle Arnberg, Erik Lennart 
Arnberg, Anna Elisabet Arnberg, l 
Helena Marie Arnberg, Anne Kri
stina Arnberg och Olof Lennart 
Arnberg, alla i Höganäs, handel 
och fabriksrörelse i bolag i Käv
linge köping med postadress Käv
linge under finna Konfektions
fabriken Corsia, Bröderna Arnberg, 

r Kommanditbolag. Kommanditdel
ägare äro Anna Elisabet Arnberg, 
Helena Marie Arnberg, Anne Kri
stina Arnberg och Olof Lennart 
Arnberg med en utfäst insats av l 
5.000 kronor vardera. Firman teck
nas av Max-Olle Am berg och Len-
nart Arnberg var för sig. l 

Gustaf Osvald Freij och Carl 
Gustaf Bruno Rosenqvist, båda j . 

Mörarps kommun, samt Odd Edvin 
Planö i Bjuvs köping handel och 
verkstadsrörelse i bolag i M.örarps 
kommun med postadress Påarp un
der firma Svets & Smide, Rosen
qvist & Co. Firman tecknas av bo
lagsmännen var för sig. 

Bror Torsten Hansson i Vellinge 
kommun handel i nämnda kom
mun med postadress Östergatan l, 
Vellinge, under firma ' Vellinge 
Mjölkaffär T. Hansson. 

Roland Nils Robert Jean Gylden 
i Kävlinge köping handel och r agenturrörelse i nämnda köping 

1 med postadress Västergatan 11, 
Kävlinge, under firma Roland Gyl
rlP.n. 

John Lennart""C>lsson och Hans- . 
Uno Sernert, båda i Skurups kö
ping, handel i bolag i nämnda kö
piu0 med..postadress- Box 113, Sku
rup, under finna Handelsbolaget 
Zelga, Olsson & Sernert. Firman 
tecknas av botlrgsmä~en
samt. 

Edvin Hjalmar Johansson i Bil
lesholms kommun agenturrörelse i 
nämnda kommun med postadress 
Box 1107, Billesholm, under finna · 
Johanssons Agenturfinna, Edvin 
Johansson. 

Erik Henry Björklund i Trelle
borg handel i Genarps kommun . 
med postadress Genarp under fir
ma .H. Björklund Ägg, Fisk & Vilt
affar. 

• Ove Harry Olsson i Klagstorps 
kommun handel och installations
rörelse i nämnda kommun med 
postadress Box 32, Klagstorp, un
der firma Nlya Elektriska Installa
tio~~ären. Ove Olsson Klagstorp. 

Srgnd EliSe Lundstedt i Lomma 
köping handel i nämnda köping 
med postadress Box 23, Lomma 
under finna Lundstedts Oljefirma: 

l . I r.eg~~t ha under samma tid 
mtagrts fol)ande anmälningar: 

Georg Emanuel Blank, som i 1 

Dalby kommun idkat handel och 
utövat fabriksrörelse i bolag med 
Bror Georg · Blank under firma 
G. Blank och Son, har avlidlit och 
fortsättes rörelsen under oförilnd
rad firma av Bror Georg Blank 
ensam. Postadressen är numera 

1 Torna Hällestad. 
Firmorna Nya Elektriska Installa

tionsaffären H. Olsson i Klagstorps 
kommun. och Carl P. Jönssons Eftr. 
N. P. Nilsson & K. A. Nilsson i 
Kävlinge köping ha upphört. 

Malmö i landskansliet d.21.1.1956. 

LÄNSSTYRELSEN. 



300 intresserade vid bildande 
av föräldraförening i Sliurup 

En publikbild från det välbesökta föräldramötet på Skurups folk-
skola. ' 

P å inbjudan från folksko1estyrelsen ha:de på fredagskvällen sam
la ts över trehundra föräldrar och m ålsmän i Skurups skolas aula. 
I gymnastiks·alen stod kaffeborden vackert · dukade med blom
mor och levande ljus, och eleverna I sjunde klass · och i 'hushålls
k ursen var · beredda att under lärarinnekommittens ledning serve
ra kaffet, nä r tid blev. 

I aulan hälsade distrikts överlä- Alla mötesdeltagarna samla 
r are Ernst ,Jeppsson aHa välkom- des därefter kring kaffeborden. 
na och r edogjorde för kvällens flinkt och påpassligt servera des 
pr. _;r am. skolorkestern under kaffe med gott bröd till 300 per-
l edning av musiklärare Åkesson soner, en bragd som talar till för- , 
utförde ett trevligt musikpro- mån för organisatörerna och de 
gram. Sedan blev det skolkörens serverande ungdomarna. Vid kaf-
tur att framträda med flera sån- f et lämnade distriktsöverlära-
ger i stämmor, vilka under led- re Ernst Jeppsson som komplet-
n ing av folkskollärarinnan Else t ering till föredraget en öveTsikt 
May Thelander k lingade rent och av enhetsskolans organisation och 
va ckert. Både kör och orkester uppbyggnad, visade de olika lin-
llyllades med applåder. j ernas sammanha.gg JJ ... ch ut-

Så ,lämnades ordet till semina- bildningsmöjligheter och utta-
n arielärare Holger Nilsson, som lade till sist sin glädje över det 
t a lade om enhetsskolan. Ta la ren intresse föräldrarna visade för 
valde att lämna en översikt av skolan och hoppades att föräld
d enna skolas insida, a v de t anker r aföreningen i samarbet e med lä
och ideer, som ligger bakom kra- rarna skulle kunna uträtta royc
vet på denna skola. Vi vill ha en ket till barnens och skolans häs
skola som passar samhället av i ta. Rektor Georg Bengtsson ut
dag, en skola "där varje elevs t a la de förä1drarnas tack för den 
k raft er och anlag ska ha möj- orientering och den klarläggan
Hghet att utbildas för den upp- de r edovisning som getts om en
g if t vartil han är lämpad". Före- hetsskolan samt tacka de skol
dragshållaren vände sig mot in- styrelsen och de medverkande för 
t elligensdyrkan och mepa de att den gästfrihet som visa ts och den 
"kvoter" som framgår ur test- trevliga underhållning som 
ning aldrig ger annat än hjär- getts. 
n ans kapacitet. Hjärtat st ä lls r-1 - -----:- -r-nn------
utanför och personligheten fän- · 
g as ej in genom dylika undersök
ningar. Vi behöver återgÅ till vad 
en av de gamla grekerna sade om 
personligheten "Människans över
lägsenhet ligger· i händerna" En
h etsskolan vill ge utbildning ä ven 
å t de praktiska begåvningarna, 
m en då det gäller personlighetens 
utveckling ligger största uppgif
t en på hemmen. Enligt veten
skapliga undersökningar skulle 
barnets moraliska kunskapsut
veckling bestämmas i första hand 
av hemmet, därnäst a v kamrat-
gänget, föreningen, kJubben och 
först i fjärde hand av skolan . Den 
viktigaste fostran för kar aktä-
r ens utveckling ges i å ldern upp 
till sju år, och talaren uppmana -
de enträget föräldrarna att in-
tressera sig för barnens . spörsmål 
under dessa år, vara samman m ed 
dem, gå ut med dem, läsa sagor 
tillsamman med dem. osv. Vi bör 

ett slags kastväsen m ed ba rnen i 
begåvningsklasser, observations
klasser, svagklasser osv. och mar
k era denna uppdelning i betyg, 
s om lätt misstolkas. Barnets 
mogna dsgrad är olika. En stor 
vinst för barn, lärare och hem är 
att betyg numera icke kräves för 
skolans första år. 

Till föräldrarna ·vände sig t a la 
r en med en . förhoppning att de 
ej skulle av sina barn begära mer 
än r imligt. Gärna öns kar m an att 
barnet ska bli vad man själv e j 
förmådde. Enhetsskola ns t eoretis
k a linje bjuder inga svårigheter, · 
men den stora uppgif ten .är att 
göra de praktiska linjerna 
lockande fö r eleverna. En miss
riktad föräldraambition få r ej 
t vinga eleverna på en linje, söm 
g er dem föga glädje och fram
g ång. Därför är en upplyst för
ä ldraopion grundvalen för att en
h etsskolan ska k unna genom
föras. 
s kolstyrelsens ordf. rektor Hol

ger Holmgren uttala de ett tack 
till föredragshållaren och ledde 
diskussionen in på dag ens a ndra 
programpunkt, bildande av en fö r - l 
ä ldraförening. E nhälligt beslut 
fattades att bilda en föräldraföre
ning. Förslag till stadgar före
d rogs och till interimsstyrelse 
va ldes rektor Georg Bengtsson, 
s ammanka llande, fru Margareta 
Sylvan, bokhandlare Gösta Lid
berg, civilingenjör John E. Vifot 
oc.h fru Solvig Almkvist. 

Y3 

/ 

komma ifrån en tendens att i 1---,-----' 

skolan genom den riu överallt dis- r--------.:..---------------------..J.---------------------
ku.te.I:a · i rin e k 



n del av den talrika publiken. 

Skurup har nu fått 
en föräldraförening 

Ungdomsmöte i Skurup 

Prislagarna samlade vid prissamlingen 

skurupsortens SLU-avd. hade på Jönsson, v. ordf., Elsa Persson, St. 
lördagen månadsmöte på Skurups Bockenhus, sekr., Gudrun Jakobs
h t 11 F .. h dr 1 dd · son, Nellevad, v. sekr., Sune Mår-

o e · or ~n lnga~a e es av tensson, Hassle-Bösarp, kassör, Per 

1 
ordf. Olle Nilsson, Lmdby. Ett par Arne Akesson, v. kassör, Inga Ols-

l
hundra personer deltog. son, Hylteber.ga, t:a v. ordf. Gullan 

Till att representera avdelningen Gustafsson, 2.e .vie~ sekr., Per Arne 
. Hansson, mater1allorvaltare Per Ar- 1 

vid Medborgarkursen 1 önnestad ne Hansson. · 
valdes ordf. Olle Nilsson. Till hjälp-
kassörer vid nästa möte valdes Kjell 
Åkesson, Akesslätt, och Tore Mår- · 
tensson, Hassle-Bösarp. Till fanbä
rare utsågs ordf. Olle Nilsson och 

1 Gudrun Nilsson. 
' Vid mötet hade arrangerats en 
vacker utställning av under år 1955 
erövrade priser. Tävlingsledarna 
Erik Hansson, V. Vemmenhög, och 
Birgitta Jönsson, Bemagården, ut-
delade priserna enligt följande: 

!.___ __ _____j· - · 'l r'---r-- ___ ____! 

·~----------------------------~ 

t 
Min käre Make 

och vår lilla Pappa 

Åke Strömberg 
har hastigt men lugnt och 
stilla lämnat oss och allt 
jordiskt lidande, sörjd av oss, 

syskon, släkt och många 
vänner. 

Danderyd den 24 Jan. 1956. 

RUTH 
Monica och Viveca 

Oroas ej. Räds ej i uppbrotts
timman. 

En vänlig hand lugnt ordnar 
båtens sege l, 

som för Dig bort från kväl
lens land till dagen. 

Gå utan ängslan ner i stran-
. dens tystnad, 

den mjuka stigen genom 
skymningsgräset. 

Tills döden skilde oss åt. 
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f!uktiga pristagare i Skårby SLU-avd. l . 

Alla prislagarna samlade vid prisuldelni n gen 

Skårby SLU-avd. har delat uti Balkåkra <Bygdegårdsf. hpr.), 4) 
priser i under förra året hållna täv- Gerd Nilsson, Skårby (G. Nilssons 
lingar. hpr.), 5) Bo Norden (SLU:s hpr.). 

Frökännedom: l) Nils Nilsson, Köksväxtfrökännedom: l) Birgit 
Balkåkra (Wickströms hpr.), 2) An- Persson, Skönalund (Balkåkra-Snåre
fta-Lisa Nilsson, Balkåkra (SLU:s stads RLF hpr.), 2) Lennart Pers
hpr), 3) Karl Ragnar Rasmus- son, Sövestad (Skårby lokalf:s hprJ, 
son, Snårestad (Balkåkra-Snårestads 3) Anna-Lisa Nilsson, Balkåkra, 4) 
hprJ, 4) Maja Nilsson, Balkåkra Edit Olsson, Bjäresjö, 5) Maja Nils
(SLU:s hpr.), Rotfruktsgallring: l) son, Balkåkra (alla SLU:s hpr.). Det 
Henry Nilsson, Snårestad (Maskin- bästa förklädet: l) Gerd Larsson, 
bolagets hpr.), 2) Anna-Lisa Nilsson, Gusnava (Skårby BF:s hpr.), 2) 
Balkåkra (Alfred Nilssons hpr.), 3) Sylvia Jönsson, Skårby (Bjäresjö 
Birgit Persson, Skönalund (SLU:s BF:s hpr.). Svampkännedgm: l) An
hpr.) Traktorplöjning: l) Hans na-Lisa Nilsson, Balkåkra <Mejeri
Jönsson, Bjäresjö (Clas Alvens hpr.), föreningens hpr.), 2) Clara Svensson, 
2) Gerhard Heidedahl, Skönadal Skårby, 3) Lennart Persson, Snöft
(Lundgrens hpr.), 3) William Jöns- arp, 4) Ove Andersson, Täckarehu
son, Balkåkra (K ullenbergs hpr.). set, 5) Karin Larsson, Gusnava och 
Betupptagning: l) Birgit Lydahl, Birgit Persson, Skönalund (alla 
Hunnestad (Anders Nilssons hpr.), SLU:s hprJ. Nutidsorientering: l) 
2) Anna-Lisa Nilsson, Balkåkra Birgitta Wilhelmsson, Svarte, 2) Ma
(Askådarnas hpr.), 3) Olle Nilsson, ja Nilsson, Balkåkra, 3) Anna-Lisa 
Balkåkra (SLU:s hpr.). Receptkän- Nilsson, Balkåkra (alla SLU:s hpr.). 
nedom: l) Maja Nilsson, Balkåkr Skidlöpning: l) Birgitta Wilhelms
(Skårby SLKF:s hpr.), 2) Edit Ols- son, Svarte, och Per-Olof Wilhelms
son, Bjäresjö (SLU:s hpr.), Bygg son, Svarte (SLU:s hpr.). Mors Hyll
och bra: l) Maj-Britt Persson, Skö- ning: l) Ulla Mauritzson, Snårestad 
nalund (Skårby BF:s hpr.), 2) Bir- (SLU:s hprJ. 

VEMMENHUG 
· God start för 

musikundervisningen 
fick Unga Odlare i Skivarp, då in
te mindre än 25 ungdomar anmälde 
sig som deltagare och flera kommer 
det säkerligen att bli på onsdag, då 
tre musikgrupper sätter i gång med 
dir. Eggeling och Mistarz och kapell
mästare E'reij som lärare. övning
arna förlägges till öremölla skola för 
gitarrister, mandolinspelare och 
trumpetare och till Skivarps skola 
för dragspelarna. Det är ju också 
ett bra· tillfälle. för ungdomarna att 
få god under-Visning i musik och det 
ändå till mycket låg kostnad. Varje 
onsdag~kväll blir det övningar fram 
till maj, då kurserna avslutas med 
fest och uppvisning och med delta
gande av ungdomar från andra mu
sikcirklar. Ytterligare ett 10-tal ung
domar kan få komma med i vår, men , 
helst bör de ju vara med från bör- . 
jan. Upplysningar om kurserna 
lämnas dem som så önskar av Unga 
Odlares klubbledare Harry F orsten- . 

git P.ersson, Skönalund, 3) Anna- Jultidningar: l) Ulla Larsson, Gus
Lisa Nilsson, Balkåkra; 4) Maja nava, 2) Ritva-Liisa Surkki, Balk
Nilsson, Balkåkra (alla SLU:s hpr.). åkra, 3) Gull-Britt Nilsson, Gus
Rättskrivning: l) Gulli Persson, Bjä- nava, 4) Lennart Persson, Snöftarp 
resjö (Skårby RLF:s hpr.), 2) Kers- (alla SLU:s hpr.). Flerkampspris: 
tin Ni!lsson, Prästhejdan (Bygde- Anna-Lisa Nilsson, Balkåkra (SLU:s 
gårdsf. h pr.), 3) Anna-Lis=.:a::.....;:N:.::l='lss=:oc::n"-, ..:.h~p~r;::.):..:·---,-.--r---:--"--;,----.l 

/) {'-6 
berg, Skivarp. 
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Några av ' kursdeltagarna studerar här motorn till en traktor. 

Intressant· masliinsliötarliurs 
på Sliurups lantmannasliola 
De senaste ären har Sveriges nat värdefull medverkan. Säledes 
jordbrukare investerat stora be- har länets maskinkonsulent bi
lopp i maskiner och redskap. För dragit med en mycket uppskattad 
att denna kapitalinsats skall gö- orientering om erfarenheten av 
ras · sä räntabel som möjligt mäs- diesel traktorer. Efter grundläg- 1 
te maskinerna skötas på rätt gande genomgäng har man tagit · 
sätt. Detta har varit ledstjärnan itu med praktisk tillämpning. 
för oss i uppläggandet av under- Deltagarna har således i mindre 
visningsplanerna vid lantmanna- grupper fått företa genomgripan
skolan, antingen det gäller längre de renovering och trimning av 
eller kortare kurser, säger rektor traktorer och fått göra bekant
Gearg Bengtsson vid ett samtal skap med säväl el.- som gas
med YA. Just nu pägär en tre svetsning. övningarna har ägt 
veckors maskinskötarkurs. Intres- rum i stora maskinhallen. 
set har varit mycket stort och· ~ Kvar på. programmet stär ett 
man har mottagit 3 gå.nger flera fullföljande av övningar särskilt 
anmälningar än vad skolan kan vad beträffar felsökningaar och 
ta emot pä en gäng. Kursen räk- justeringar samt ärlig översyn av 
nar 18 deltagare . Som inträdes- skördetröska. En eftermiddag an
fordran har uppställts krav på. slå.s ät betodlingens mekaniae
goda teoretiska och praktiska ring med föredrag av agronom 
kunskaper i maskinlära, de allra Bjurling som demonstrerar olika 
flesta deltagarna har också. tidi- maskiner. E.-utrustningen på. en 
gare genomgå.tt lantmannaskola. lantgå.rd, dess tillsyn och skötsel 
De första dagarna har ägnats å.t kommer att demonstreras av !ö
repetition av viktigare avsnitt av reständare Nilsson vid Skurups 

1 
maskinlära. Då. dett gällt spe- el-verk. Ett par timmar ansläs ät ci;;;•;: ox17z· föcodcag om :;~kydd ooh 

( Skurupsbygden 

l millen Nils Nilsson, Dalslund, som fick guldplakett. 
Bengtsson, t. h. lantbr. Alfred Kristensson, v. ordf. 

förening. 

200 var med på 
mjölkpropaganda

daQ"en i ·skurup 

T. v. rektor Georg 
Rydsgårds mejeri-

F1•. v. r ektor G. B engtsson, och N i ls N i lsson, Dalslund, Rydsgård, 1 11-- >Om """" guldp!ak• tt, ,am t v . offlj. i R""'gMd' mejffijö,..ning 

f;, S 6 ~:;~~~k:;:v~:i:d::~:;PP'"" 
1 )/j b VId mJolkpropagandafest 

I går anordnade mjölkpropaga,ndan en högtidlighet för skickliga 
mjölkskötare frän Rydsgå.rds, Skivarps o. Skurups mejerier. Man 
samlades på. Biorama, Skurup, där rektor Georg Bengtsson utde
lade ett 60-tal diplom, bl. a. en guldplakett och en i brons, samt en 
del andra utmärkelser. 

Följande erhöll belöningar: Skurups me.ieri 



skolkökslärarinnan [ru Margareta Ahnström omgiven av idel elever. 

Matlagerskor på kursavslutning 
Yrkesskolan i Skurup hade här
omkvällen avslutning på de båda 
länga matlagningskurserna på 90 
timmar, vilka besökts av 28 ele
ver med fjorton i varje. De flesta 
av damerna var frän köpingen 
men några från angränsande or
ter ,som Villie, Hylteberga och 
Sandåkra, och för mänga var det 

repetition, medan kursen för som
liga varit den tredje i ordningen. 
Avslutningen celebrerades som 

vanligt med en mältid ordnad och 
anrättad av eleverna och beståen
de av stort smörgåsbord, varmrätt 
o.ch dessert. Dagen till ära hade 
yrkesskolans styrelse och inspek
tor rektor H. Holmgren inbjudits. 

f ö 

Kursens populära ledarinna, fru 
Margareta Ahnström hyllades för 
väl utfört värv dels av styrelsens 
ordf., överlärare Ernst Jeppsson 
och rektor Holmgren dels av fru 
Malmström, Sandäkra, som förde 
elevernas talan samt överräckte 
tre cocktailbägare i silver och 
blommor. 

Skurupsbygden 

Eleverna samt (i mitten) skolkökslärarinna·n fru Margareta Ahnströrn 
vid avslutningen. 

<[, 
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Må.nga irttresserade i traktorkurs 

I Skurups lantmannaskolas maskinhall är här undervisningen i full grlng med agr. G. Knutsson 
som lärare. 

Snabbkurserna på Lantmanna- 1 tillfälle till undervisning, Elever- fram kommer kursens andra del 
skolan i Skurup följer slag i slag. na bland vilka också befinner sig som huvudsakligen ägnas körtek
Just nu pågår en kurs i traktor- flera' äldre lantbrukare som öns- nik och trafikföreskrifter. F.n. är 
skötsel och traktorvård under kar skaffa sig traktorkörkort, ut- undervisningen mest förlagd till 
ledning av agr. G. Knutsson. Kur- bildas grundligt i traktorns sköt- skolans rymliga maskinhall var
sen har samlat en mängd delta- sel, om drivmedel, om förebygg- jämt bl. a. filmer spelar en vik
gare av vilka hittills 33 beretts ande av olyckor m.m. Längre tig roll i densamma. 

/ H[ Efl,......___l ----------,.... III 
Ny brandbil 'till Rydsgård 

Ryd~gdrds brandkrlr fick på lördagen motta en ny brandbil. -Den är byggd 
,och. h.ar levererats av Centralgaraget i Ystad. Med den nya brandbilen har 

ruatats att ky,1.ma ta rejäla duiJter med den röde hanen. 

! 1/!--"rL' 
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Hemmet, medelpunkten, fordrar en 
harmonisk sa,mmansättning av möbler, 
mattor och gardiner. Vi hos Nygrens i Skurup 
sätter alltld som mål, belåtna kunder, 
kvalitetsmöbler och låga priser. Allt fler 
människor har kommit underfund 
med att det lönar sig att tillbringa en 
eftermiddag nere hos _oss i Skurup. l lugn 
och ro kan Ni gå runt och titta 
på vår stora möbelkollektion och våra 
rumsinteriörer. Vill NI ha råd eller 
diskutera någonting, står vår 
sakkunniga personal alltid beredd, att 
på. ett diskret sätt betjäna Er. 

• öppet vardaga_r 8.8().-18.00 

• " söndagar 8.3().-16.00 
• Parkeringsplatser omedelbart 

utanför affären 

• FRIA TRANSPORTER 

från 

• 

Soffgrupp modell "Göteborg" stoppad med skumgummi och försedd . 
med lösa sitsdynor. En gedigen grupp l modern form. Klädd med 
bra ylletyg kostar soffa och fåtölj ........... . ........ 665:-

Soffgrupp modell "Ambassadör" 
stoppad med skumgummi och för
sedd med lösa sitsdynor. En 
vacker modern möbel klädd med 
valfritt ylletyg, endast 569: -

• Skurup l 

Vilstol modell "BAgen" 
lackerad l svart med lös 

skumgummidyna i sitsen 50 mm 
tjock. Med valfritt tyg kostar stolen 

158:-

• 



Matrumsmöbelljacara.nda 

"Trianon 11 best. av mo. 

dernt vackert skåp, bord 

samt 4 stolar. Priset är 

för hela möbeln exkl. tyg 

1090:-

• SUpsektionerna nedan hetar 

"Forum" och är tillverkade i teak. 

Sklopdelen kostar kr. 165':- kr. 

och vitrinskåpet 580:- kr. Bor

det som är ritat av Arne Jacob

sen är försett med ben av rörkon

struktion och kost ar 192:- kr. 
Stolen heter "Myran" och är l 

teak med ben av rörkonstruktion. 

Priset är 65: -. 

Klipp här. 

Vår nya giv lir hyllsektionerna 

"Da Capo" (ovan) med tillsats 

av danskt il lve rkade bord och sto-

far. Var je underskåp 

80 X 70 X 40 cm teak 

kosta r . . .. .. . ... . 

Överde l dito . •• , •••• 

stor l. 

t72:-
95:-

Vinkelbäddar i teak modell 

"Aibergo" klädsel i bästa 

yllety'ger, lyftbart lock varvid 

sängplatsen ,kfn. vara färdig

bäddad under locket. Såväl 

sitslocket som sängplatsen äro 

försedda med äkta original 

no-zag fjädrar. Båda bäd

darna med tyg kostar kom• 

p lett . . . . . . . . . . . . 548:-

Bordet i jacaranda "Piccolo" 

kostar 8~:-

• 

Bordet som är ritat av ark, Wag

ner och är tillverkat i teak kostar 

2~5:-
Likaså stolen, som dessutom är 

stapelbar , av samma arkite kt, kos

tar endast .. .. .. • • .. .. 61:-



IBIL BLÅSTE NED I BÄCI( 
Ett ovanligt bilmissöde inträffade 
på lördagskvällen i Harlösa. En per
sorlbil, som parkerats vid Bygdegår
den, kom nämligen i rullning i den 
hårda blåsten, så att fordonet blåste 
ner i en intilliggande bäck. Ägaren 
hade parkerat fordonet i vanlig ord
ning, men tänkbart är att någon vid 
urstigningen råkat rubba på hand
bromsen. När ägaren kom ut en 
stund senare fann han till sin över
raskning, att bilen rullat tvärs över 
vägen ner i bäcken intill, där den 
stod upprätt på hjulen. Eftersom 
det sluttar något, där bilen parke-

.1 rats, kom vagnen lätt i rullning, när 
vinden tog i. . 

Ene biltjuven omkom 
GöTEBORG den 18. CTT) Den vid 

bilhaveriet utanför Kungälv på lör
dagskvällen omkomne är 20-årige 
Ingvar Lind, Göteborg. Samtliga sex 
passagerare i bilen var göteborgare. 
Fyra av dem hade tagit bilen utan
för mässhallen, och under färden ge
nom staden påträffades de två öv
riga, däribland den förolyckade, vil- . 
ka följde med. Lind satt i framsä
tet och då bilen gick av vägen slun
gades han genom vindrutan och 
fick dödliga skador. 

Av de tre, som lyckades undkom
ma, greps två i sina hem på sön
dagsmorgonen, medan den tredje 
blev fast när han kom gående på 
vägen mitt i natten. Blodprov har 
tagits. Ynglingarna säger att de 
trodde sig vara förföljda och därför 
höll så hög fart. 

• 

Kameror blott för 

två firnformat 1

1 

STOCKHOLM (YA): Kameror . 
för andra filmformat än 6x9 och . 
4x6,5 kommer troligtvis inte att 
tillverkas i framtiden, om de för
slag til! standardisering av rull
filmen genomföres, vilka fram
lagts av internationella stan
dardiseringskommissionen .. Från 
kommissioJ+en föreligger en r .ad 
förslag, som ~bäde-k"ommer ""mt 
förenkla och rationalisera foto
marknaden, därest de genomfö
res mera allmänt. 

Ett av de viktigaste förslagen vid 
int. standardiseringskongressen 
var för fotohandelns de! en re
kommendation att inskränka an
tal rullfilmsformat till två, 
kommenterar Sveriges köpman
naförbunds organ. Den större rul
len 6x9 bör betecknas som hu-vud
standard, medan .den mindre spo
len (620) kan tas med som se
kundär standard. Detta innebär i 
praktiken, att kameror för fram
tiden knappast kommer att till
verkas för andra format. Slutar
skalorna skal! moderniseras och 
det har rekommenderats halvera
de tider (l - 1/2 - 1/8 - 1/15 
- 1/30 - 1/125 - 1/250 -
1/500 - 1/1.000 etc.) som hu
vudstandard för slutartider; de äl
dre skalorna skulle t. v. få existe
ra som sekundär standard. Där-~ 
med är det också. underförstått 
att de förmodlig~n kommer att 
helt försvinna vid en omarbetning j 
av standarden i framtiden. 
Däremot har den vanliga blän- . 

darskalan accepterats som stan- l 
dard och någon standard för av
ståndsskalan har ansetts obehöv- : 
lig, då olika brännvidder kräver !_ 
olika tät gradering. Sterofor- · 
maten har länge stått på fotogra
fernas önskelista för standardise
ring och här har nu antagits det 
s. k. femhålsformatet för små
bildsfilm: 
När det gäller bildformaten i de 

vanliga rullfilmskamerorna finns 
en tydlig skillnad mel!an tysk 
och anglo-amerikansk standard 
och frågan har måst hänskjutas 
till ytterligare behandling. Sven
skarna tycker bäst om de tyska j 
~ätten då det bl. a. vid konstruk- 1 
tron av Hasselbladskameran vi
sat sig omöjligt att tillämpa den 
amerik~nska målsättningen som 
ger alltför stort bildformat och 
för smala kanter för att filmen 
skal! kunna ligga riktigt . plan. 
Tysk standard ger bredare mar
ginal. Till sist kan nämnas, att en 
tysk kommitte har arbetat med 
frågan att minska antalet kvan-
titetsförpackningar a v foto- , 
grafiskt material och kommit 
fram till vissa förenklingar. Mest 
märkbart för småförbrukaren 
skulle bli slopandet av lO-blads
förpackningarna på de mindre 
pappersformaten, en ur kostnads
och rationaliseringssynpunkt myc
ket befogad åtgärd, anser man på 
på standardiseringshålL Hur fo
tohandlarna ställer sig till detta 
förslag är emellertid ännu för ti
digt att yttra sig om. 



Skurupsbygden 

Årsmöten i .Skurup i går 
med två försöksringar 

En del av deltagarna vid sammanfriidena 

Arsmöte hölls på måndagen på Skurups hotell med Vemmenhögs 
och Herrestads-Ljunits försöksring ar. Stora salen var fylld av en sak· 
kunnig och intresserad publik. Greve C. G. Piper, Krageholm, hälsade 
alla välkomna. 

Arsmötet för Ljunits-Herrestads görelse för försöksverksamheten och 
försöksring leddes av greve Piper. belyste sitt anförande med tabeller 
Till styrelseledarnöter omvaldes greve och diagram samt synnerligen in· 

lPiper, ordf., och godsägare Gustaf struktiva och vackra färgbilder. 
H~gernann, Ruuthsbo, v. ordf., lant.br Greve Piper tackade för föredra· 
Ragnar Nilsson, Oretorp, och lant- get och för det goda arbete agr. 
brukare Einar Erlandsson, Hunne- Knutsson utför som försöksledare i 
stad. Godsförvaltare J. Thobiasson, ringarna. 
Charlottenlund hade avsagt sig och Därefter lämnades ordet till Socker
i hans ställe nyvaldes inspektor Feldt- bol&gets konsulent, Gösta J!::Jrners. 
man, Högestads gods. .. Greve Piper framförde åhörarnas 

Till revisorer omvaldes agronom tack för det gedigna föredraget. Se· 
Emil Nilsson och baron Ramel, Vi- nare samlades man till supe på ho-
darp. Ordf. framförde ett varmt tack tellet. · 
till avgående sekr. och kassören 
Thobiasson för hans mångåriga skick
liga arbete i försöksringens tjänst 
och mötet beslöt kalla honom till 
förste hedersledarnot i försöksring
ens styrelse. 

V.älhesöl{t jordhrul{armöte 

Publikbild från Vernrnenhögs och Ljunits-Herrestads försöksring
ars möte på Skurups hotell. 

Vemmenhögs och Ljunits-Herrestads försöksringar hade i går ett 
mycket talrikt besökt årsmöte på Skurups hotell. Utom mötesför
handlingar bjöds på för ortens lantbrukare instruktiva och sak
rika föredrag om aktuella jordbruksproblem jämte filmföre
visning. 

Scouterna och blindinsamlingen 

_.JScouten Lenna·rt Ramstedt och vargungen Lars Olsson konsta ... 
terar att än kan pelaren stiga rnycket. 



1[ __ ~=·--~_s_k_u_ru_rp_sb_ry_~_de_n __ ] 

Barnfilmklubben i Skurup 
hade på onsdagen sista föreställning- barn utklädda till påskgummor, som 

.. . . sjöng och underhöll festdeltagama 
en for året. Då VIsades filmerna på ett förtjusande sätt. Till slut und-
"Räven och storken" samt "Kuckeli- fägnades samtliga barn med frukt. 
ku". Sedan följde påskfest med flera Här ovan en bild från festen. 

$p:& dZ 
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Önnarpskvarnens saga all 

o s teDFredagen den 13 april 1956 

Avverkning av On.narps mölla 

~.e t,a l ~ tjuinare i.ta?·? ld :-i u,n ~suns 'i, p,<.t.a 1 0nnarp' s .... a öh vea. r·a unsau.gen 
fc1lldes den prects som man fiiller ett triid . F' ö?·st gjordes en u thuggning vid 
basen, sen dro g man om kull möllan med linet. Den damp backen, vilket 

den just har gjort på bilden 

Kvarndöden fortsätter: 

t 
'• l Önnarps mölla fälldes 

som ett träd, blir ved 

Väderkvarnen i Onnarp fotograferad just som den faller. 

"K varndöden" 
?en 10 april rev man ned önnarps 

molla, en holländsk väderkvarn. Man 
kallar det "kvarndöd". Rättare vore 
väl "kvarnmord", eftersom det dö
das med berått mod. Av bilder i tid
ningarna att döma var kvarnen i 
önnarp ingalunda illa medfaren 
Vingarna ·var hela och den bord~ 
kunnat bevaras. Man frågar sig om 
det verkligen inte finns någon möj- ~ 
hghet att räd~a den lilla å terstod 
av kvarnar, mollor, som annu finns 
kvar. Saknar folk alldeles sinne el
ler förståelse för dessa för provin
sen Skåne så karakteristiska kvar
nar? 

Det vore mycket värdefullt om vå
ra kultur vårdande myndigheter ville 
redovisa s i n inställning till denna 
förstörelseverksamhet. Vad sorrt kan 
göras för att rädda de skånska möl
lor, som till äventyrs finnas kvar. 

EGAF 

"Kvarndöden" går fram över 

slättens möllor. Förra veckan bröt 

vårstormen ned den gamla stubba

möllan vid Torsjö i Skurupsbygden . 
och .. därmed förlorades en. vilo- l 
punkt och ett ögonmärke för den 

1 
vägfarande i denna trakt. l går · 
revs . en holländsk väde~kvam i 
önnarp, ägare mjölnare · Harald 

Hanss~n. Hela kvarnen skall sågas 
till ved, och · så fälldes den på sam

ma sätt som ett träd fälles i sko
gen genom uthuggning vid basen 
och kulldragning med lina. 

. l '--' ------'--....... ,c__ ___ ____! 
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Slimminge SLKF hyllades 
för 10-årigt gott arbete 

Styrelsen fr. v. sittande Märla Liljekvisf, Brita Larsson, ordf., Anna Nils

son, Agnes Svensson. Slående fr. v. Hulda Clar, Hilda Larsson, Hanna 

Svensson, Malin Mårtensson 

Slimminge SLKF-avdelning har en tioårig verksamhet bakom sig, 
och på lördagen jubilerade man med en fest på Rydsgårds hotell, 
varvid man inte minst från BF:s sida taclmde damerna för ett gott 
och gagnande arbete. I det tacket inbegreps också avdelningens bä
da hittillsvarande ordförande, fru Hanna Svensson, som var den 
första på denna post, och fru Anna Nilsson, som alltsedan 1949 med 
stor ener · •ett avdelningen. 

Lyckad mannekänguppvisning 

Tre av de lyckade plaggen vid gårdagens modevisning. 

Skurups Husmodersförenings damer har ett stadgat och 
välgrundat rykte om sig att kunna skapa effektfulla och vackra 
ramar kring sina festliga föreställningar. Så var också fallet i 
går vid den stora dräktparaden. 

Från mannekängparaden i Skurup 

·ie Skånemetropoler visar 
vankert mode för våren 

D
et bästa av svensk och utländsk konfektion spetsat med fina' stänk 

av haute couture bjöds i går vid modeuppvisningar i två skånska 

metropoler. Wickmans i Skurup och Nils Perssons Damkonfektion i 

Eslöv hade var och en på sin ort inbjudit till mannekänguppvis
ningar som lockat damer och enstaka herrar (livligt intresserade) att 

till allra sista plats fylla resp. stadshotellet i Eslöv och Skurups 

hotell. 

Visningarna blev en fjäder i hat
ten för arrangörerna, för Skurups 
del även för medarrangörerna -

1 Husmodersföreningen - som genom 
sin ordförande, fru M a r g a r e t a 
S y l v a n, Svaneholm, hälsade väl
kommen till evenemanget som gavs 
i . två föreställningar. Dir. O v e 
W i c k m a n kommenterade plaggen. 
Tre stjärnor kunde noteras redan i 
inledningen, där det mest använd
bara och mest älskade av alla plagg 
visades, en ytterst välskräddad svart 
visitdräkt till vilken bars en vid
brättad gul hatt med svart ros. 

l 
Balmaininspirerat förekom i dräk

ter och redingoter i svart-vit-randigt 
med sammetsbesättning, den kom
mande säsongens färgfriska modeller 
sågs bl. a. i en figursvängd röd ulster 
med brevlådeslå, i en slankande 
orange tweeddräkt och i tonårsschla
gern framför andra, filtkappor och Skurups husmödrar mannekänga-
filtjackor med tillhörande mössa. En de med den äran på den bloms-
raffinerad kombination var tur- tersmyckade "bryggan" 
kos-dräkten med guldglänsande, ele- --~-----'-" 

gant mösshatt i fjäder. Vårflickan ~~·:v· .. rev ner applåder med sin akvamarin 
poplinklänning till orange kappa. 

En ide som man hoppas se fler 
gånger var mannekänger som fram- A 
trädde i grupp - en kvartett små-
tinor i var sin dräkt gav tillfälle till 
jämföranda studier av modellerna. t v ' , 
Samtliga medverkande hade rekry-
terats från husmodersföreningen ocli 
deras familjer, ocl). de v.isade kläder 
på ett föredömligt sätt. Att sedan 
den yngsta, lilla fröken Wickman 
med sin omedelbara charm knep 
mest bifall, kunde in\e undgås. 

Vad man även ficlt se var de säll
synta, rätt skurna "unga" modellerna 
för större nummer. Alla är inte 
mannekängslanka, men alla vill ha 
vackra kläder, och här fick man i 
l flera upplagor se välsittande plagg 
som trollade bort åtskilliga kilon. 

Det hade också lagts stor vikt vid 
accessoarerna, paraplyer, väskor och j 
hattar, de sistnämnda från modeaffä-
ren Chi 



Tlälvalt mode för alla åldrar 

Mannekängerna som- skötte sig med den äran visar här en rad dräk
ter för olika tillfällen. 

Dn fullträff mitt i prick var deri 
O välregisserade modeshow Sve
dala- Börringe- Kärrstorp Röda 
korskrets anordnade på hotellet i 
Svedala under veckohelgen. Tre 
gånger spelade man upp inför en 
fullsatt salong, och publiken fick 
för slanten uppleva en samlad bild 
av vårmodet 1956. Inte någon detalj 
av det nya var utesluten - t. o. m. 
frisyrerna var de senaste, nämli
gen Cascade, som ännu knappast 
hunnit ut i "marknaden", och där
med visade mästarinnan Agnes 
Bengtsson att hon tillhör eliten 
inom sin kår. 

DE LOKALA FIRMORNA hade i 
den 150 nummer digra visningen 
plockat samman det bästa av svensk 
konfektion för alla åldrar. Vad små
tultorna Pia och Cecilia uträttade 
för sina jämnåriga sandlådekamra
ters klädstandard står utom allt tvi
vel; de fick visa att näpet och rejält c::c:::::::::o:::o:o:;:o':o:o:::' 
klädda småbarn kan vara sak sam
ma. Inte ens brudnäbbs-stassen var 
av det slag som kan komma mam
morna att ängslas mer för barnens 
kläder än för det som är i dem. Här 
gjordes således ingen propaganda för 
konfektomslag! 

Lagom sportigt och lagom damigt 
mo,de för småflickorna. 

Frk Gerd Silwer vid .mikrofonen 
kommenterade visningen. 

Fabrikör Sven Sjöslen sågar upp ett granitblock. 

stenhuggeri 
1 Skurup firar 

· 50-årsjubileum 
Sjöstens . stenhuggeri, Skurup, 

kan i år se tillbaka på en femtio
årig framgångsrik verksamhet. Fir
man grundades av K. Sjösten, som 
'lärmast kom frän Trelleborg, och 1 

!..___--~' !.___l -------' 



Baronaeter Jor 
"L j as punkten" 

Skurups scoutkår deltar i "Ljus
punkten 1956", Sveriges scoutför
bueds aktion för blinda barn och har 
för att allmänheten i Skurup skall 
kunna hållas informerat om de be
lopp som inflyter satt upp en baro
mcter mitt för järnvägsstationen. 

I dag visar barometern på 35 kr. 
och i hela Sverige är resultatet uppe 
i ca 200 000 kr. P engarna fördelas ef- 1 

ter hand som de inflyter. Lunds 
Biiz:dinstitut har fått ett par magne
foner och litteratur är und·er utarbe
tar-de, så att de blinda barnen skall 
få likformiga förmåner som sina se
ende kamrater. 

Högklassiga tävlingsförslag 
till enhetsskola i Skurup 

För att få fram bästa möjliga förslag till nya enhetsskolan i Sku
rup beslöt kommunalfullmäktige p'å särskilda skolstyrelsens ini
tiativ att införskaffa ritningar från tre kända arkitekter. En 
prissumma utlystes och till att bedöma förslagens värde lyckades 
skolstyrelsen få med sådana meriterade krafter som länsarkitekt 
Ebbe Borg, Malmö, samt stadsarkitekten Tage Möller, Malmö, 
och stadsarkitekt Erik Fehling, Trelleborg. 

Den pedagogiska sllikkunskapen Prisnämnden har inte haft lätt 
och 'kommunala myndigheter re- att sälta något av' de tre försla
presenterades i prisnämnden av gen framför de andra. Jämnheten 
rektor Holger Holmgren, distrikts- i de tävlande arkitekternas lös-

r 
överlärare Ernst Jeppsson och ning av uppgiften framgår även i 
kommunalnämndens ordf. lantbr. prisnämndens . slutord: Förslagen 

_,.Gunnar Larsson, Hyltaslätt. (Forts. å sid. 10) 

Tävlingsjuryn har haft ett mycket svdrt arbete med att skilja de tre tävlingsförslagen dt. Maa 
enades slutligen kring arkitekt Hans Westmans i Lund föralag med mottot "Fyrkanten/', 

" 



YST ADS AllEHANDA fredagen den 20 april 1956 
------------------------------~ 

D e tvd övriga tävlingsförslagen har ocksd rönt mycken uppskatm'ing av prisnämnden. övm·st ses 
arkitekterna Jaenecke-Samuelssons förslag, kallat "Räkna med bråk" och därunder arkitekt Bror 

Thornbergs med mottot "Skotteplan". ,.-,._ 

' 



Vårvinterbild från Hassle-Bösarp med kyrkan på höjden söder om "Dalen", 

N ya textilier i H ass le-Bösarp s ky 
har flera motiv lrån den egna 

Altaret i Hassle-Bösarps kyrka med nytt altarbrun av texfilkonstnärin· 
nan Hellevi Nilsson-Kjellhard. · - ------- -'------



'[ Säf!ner från HasSle-Bösarp J 
Genom rn.än.ga generationer h11r i HaiJsle-BöiJarp 

lortlevat berättel•er om miin.n.isltor och hiin.deliJer i 
gamrnal tid. Vr 1Jag11n.s skumning framträder levnad•· 
öden., •om fängslat leretsen ltrin.g kvällslampan och 
v11rit en. för•tröelse i tider då tidningar och radio inte 
fanns och inte heller läsl~unn.igheten var känd bland 
allmogen. 6111 n.tigot verldighet•underlag fin.n.IJ till vad 
som berättas ltan ej ltontrolleras, men. de i sagorna 
onJtalade perlJonerna . är g11nslta Idar t tecknade ka• 
ralttärer och deras liv och lt'it11n.de har rned en. för
fln.derlig ihärdighet bevnrats i · folkets minne. 

l .r----<"' 
~-~~~ 

Skin.grade klenoder 
äter.lörda 

D Vr1Jpr11ngliga plan• Intresset för kyrkan har i den lilla 
liiggningen l!.var församlingen tagit sig många vackra 

Genom århundraden bestod Hassle- uttryck. Man har med pietet och kär
Bösarp som by, och lin i dag har den lek till kyrkan återfört klenoder, 
kvar mycket av sin ursprungliga soin på ett sorgligt sätt skingrades 
planläggning. Kring den gamla vä- på 1860-talet, då nya kyrkan byggdes. 
gen med förbindelse mot Gärdslöv Då ställde man till auktion på det l 
och Skivarp står byn upptagen på förutvarande kapellets inventarier, 
Buhrmans karta över Skåne år 1684. och på det sättet bortslumpades en : 
Inte ens enskiftet, som i Hassle- unik altartavla, ett triumfkrucifix, 1 

Bösarp genomfördes 1810-1811, för- en ljuskrona av järn m. m. Altar-
ödde det gamla bysamhället. Efter- tavlan hamnade efter skiftande öden 
som det under flera sekler från 1600- på historiska museet i Lund, och 
talets ·början fram till enskiftet en- kunde efter ett energiskt arbete av 
dast fanns två hela och tolv halva l kyrkorådet med kyrkoherde Gunnar 
gårdar till byns hela ägorym d, kunde . Wallin i spetsen, återbördas till 
jordreformen 1811 genomföras, så att Hassle-Bösarps kyrka och uppsattes 
flera gårdar fick ligga kvar på sina i koret för några år sedan. 
tofter vid bygatan och intill kyrkan, En ljusstake från 1636, som stått i 
medan ägorna strålformigt utskifta- gamla kyrkan, inlcöptes av amanu
des. Uppdelningen av Västervång, 1 ens B. M. Vifot på en auktion i 

Många äldre personer omvittnar vad dansen" finns inte nu, men dess exi- Dalen och socknens norra del med- Slimminge och förvärvades av kyr-
som i deras fäders tid berättades om stens är omvittnad. I prästrelatio- förde en utflyttning och nybygge av 1 korådet. Nu står ljusstaken på alta-
denstoLta fru Vifota. Hon rådcle över nema av år 1624 talas om detta forn- gårdar, som dock ej kom till stånd ret. En privatperson har som gåva 
hela Hassle-Bösar.p och bodde på minne och ·uppgiften bestyrkes i omedelbart efter enskiftet. skänkt kyl'kan den gamla nyckeln 
den plats, där Bösarpsgården nu lig- svenskt konversationslexikon av år Enskifteskartan för Hassle-Bösarp till kapellet, som fanns före kyrkans 
ger. Rik var hon men högmodig, 1854. Somliga av ·stenarna var 2•5 m förvaras i Svaneholms slott samlingar tid. Den är ett vackert arbete i me-
ofördragsam och hårdsint. Allt vad långa. Åtskilliga av dem hamnade och är ett intressant dokument. Av tall. 
hon gjorde präglades av kraft och i början på 1800~talet i husgrunder, den framgår, att i byn fanns nio går- Altartavlan bär Fredrik III:s namn- · 
oböjlighet. Hon var en kvinnotyp, och någon påstås ha använts som l dar och ett tiotal hus, innan jorden chiffer och årtalet 1653. Vackra sni-
som inte böjde nacken för någon, grindstolpe i "vångaled". skiftades. Av de 15 ägorymder, som derier utgöra omfattning till bilden 
inte ens för kyrkans representanter. l l l - framkom vid enskiftesförrättningen, 'Ecce Homo", den inför Pilatus 
I hennes väsen fanns det drag av vi- Raskt ~ck hon tiJil vel'ket. Hon ut- måste några förläggas så långt bort l gisslade Frälsaren. På danska läses 
kingamoderns storvulenhet men även valde plats på ihögsta punkten norr från byn, att direkt markförbindelse nedtill de kända orden: "Så älskade 
av hednisk vi!dhet, måttligt tiJJlbaka- om "Stendaftesjön", 66 m över. havet med byn ej kunde åvägabringas. Gucl värLden -- -" De skulpterade 
hållen av en viss kY!'ksamhet. och 20 m över dailibottnen. På höjden Bland gårdar, som senare uppfördes 

1 

sidafigurerna är Moses och Johannes. 
Det gick vilt till i fru Vifotas gil- öster om gården Trol:lehiill skulle utbrutna ur byalagets samhörighet Den gamla ljuskronan är alltjämt 

lesstuga. Ofta hade hon gäster, och hennes kyrka resas. Men det gJ.ck var Trollehill, Rönnelund och flera i förvar hos kulturhistoriska museet 
då spelades högt. Insatsen gällde inte som hon tänkt sig. För männi- andra. Kvar vid sina månghundra- l i Lund, men . församlingen har ändå 
stundom gårdar i husfruns eller gäs- skor vek hon inte, men trollen kom 1 åriga gårdsgrunder finns Bösarps- kunnat förse sin kyrka med ovanligt 
temas ägo. En sådan natt spelade varje natt från "Trohlaredansen" och gården intill kyrkan, ägare Nils Bös- vacker belysningsarmatur. År 1868 
fru V.ifota bort "Gröningen", det re.v- ner,_vad. hennes folk under da- gård, Johan 'Anderssons gård invid 1 inköptes på auktion efter den ami
vackra Grönadal med vattenkvarn 1gen byggt upp. Hon måste söka sig vägkorset, Henning Hanssons gård grerande grevefamiljen Stenbock på l 
och frodiga änsmarker söder om en annan plats längre bort från trol- norr om:. vägen intill kyrka~ och J Torsjö, en kri!>tall-lj":skrona ~v böh

IHassle-Bösarp. Vinnare 'var hennes }ens hemvist, "Trollaredans~n", som Benny Jonssons gård, också vrd by- miskt glas, en verklrg dyrgrrp med 

l egen sys ter "Gamla Gumpa" :På .Tor- var en av 44 väldiga stenar rest, rek- gatans norra sida, Amanuensen B. l ovanligt vacker ljusverkan. Det är : 
sjö. På så sätt skulle Grön~dllalShla tangulär stensättning strax öster om M. Vifot har i skriften "Gårdar och ) en historisk pjäs. en gång ägd av 
överför,ts från Hassle-Bösarp tr 

0 
- gården Trollehill. Den av Vifota hus i Vemmenhögs härad" berättat l Gustav III:s syster prinsessan Sofia 

berga, dit det nu hör. slutghltigt utvalda platsen för kyrkan även om gårdar i Hassle-Bösarp. Albertina, och tillsamman med hela 
Fru Vifota brukade besöka 1nässan blev på backen ISÖder om Stendale- l hennes övriga dyrbara och enastå-

i Skur.ups ikyrka. På den tidlen :fianns sjön, där kyrkan n~ ligger. Då rep D Stuclcnlngar på encle lösbo testamenterat till greve 
ingen kyrka i Hassle-Bösarp. Hon dragi.tg upp för gränserna tiLl kY!'ko- 1 800-talet ' stenbock vid 'hennes frånfhlle. På 
for med sitt husfoJ.k, och de många gården, kom fru Vifota med en be- Under 1800-talet styckades de fem- kyrkoherde Paul Boströms tid skaf-
hundarna fördes kopplade i f~ljet. gäran, som ej kunde . bifallas av de ton ägorymderna från 1811 delvis i fades ytterligare en ljuskrona av 
TJ.Ll Skurups kyrka kom även err- kyrkliga myndigheterna. Hon be- mindre lotter och småbruk. Särskilt samma format och utförande som den 
~apet från Skurderup, en ~.ast bo~g, gärde att ingen annan än hon skulle i Västervång och intill gränsen mot stenbockska kristall-ljuskronan, och 
öster om Skurups by, belägen dar få begravas på kyrkogården. Skurup har bildats många smålägen- dessutom en mindre, .som hänger 
lant~rukare To~sten. ~~~sons gård l I ensamt majestät och avskildhet heter. I allt finns nu i Hassle-Bösarp över sakristian. Ar 1954 elektrifiera
nu ligger, .. och rrven 

1 ~or:Jan på 
1500

- ville hon vila som fordom de stora omkring 40 bostaclsenheter, gårdar, des kyrkan. 
talet, då agarna by g. gde .. Svan:ho~s hövdingarna i sina högar. Då hennes 
sl ch b tt d P" småbruk och hus. Vid skelskiftet ha- • • 

ott ~ osa e srg .. a~. a .. sma begäran ej villiors, krävde hon att de, som ovan nämnts, socknen endast Mlln.ga gavor 
kyrkfarder hade den f?~ sla;kten hennes gravplats skulle bli femton 
från ~kurderup oc~sa sma .hundar famnar från kyrkan utanför det vig- ett 20-tal dylika enheter. Men då l till kurkan 
med srg. Medru: mass~ pågrck, rå- de och helgade kyrkogårdsområdet bodcle över 300 människor i Hassle- Kostnaderna för dessa omfattande 
kade .. hu .. n~na 1 slagsmål.. Det ~ev Så blev det. Enligt traditionen vHar Bösarp. 1890 var invånarantalet 256~ och dyrbara åtgärder till kyrkans 
tt f rtf rogt t lt D spekt ve personer, år 1902 bodde där 204 per- förskönande har bestritts av medel 

1 e 
0 

a .. .. umu : . a re 
1 

den sto1ta fru Vid'ota ett stenkast soner och vid årsskiftet 1955-56 125 och gåvor från priv~tpersoner och 

l 

herr~ap forsakte S~Ja h~.darna ~t, utanför nordöstra hörnet av kyrko-
v~ades bett o~ rr:vna lclader. F1u mw·en. Platsen för hennes sista vi- personer. Vi ser således att antale från Hassle-Bösarps kyrkliga arbets-

. Vlfota . to~ humor, mgrep handfast lorum utpekas som V.ifota-hå:lan. bostäder fördubblats, medan folk ..e förening. Församlingens kyrkoherde 
och for hart fram mot Skurderup.!>- Den i sagan omnämnda "Trollare- mängden gått ned till en tredjedel~ Franz Sahlin, som dog på 1920-talet 

'j bornas hundlar. Skandlalen blev full- av vad den var för 150 år sedan?·· hade vid sin död testamenterat 4.000 
ständig, då de uppretade bo;r,gherrar- Man kan fråga sig: Var bodde folke~ kr till altarets prydande, oeh surn-
i na från Skurderup SVal'ade med sam- då i äldre tider. Jo, det var fullt 1 man ökades under årens lopp med 
1 ma mynt. Det hela slutade med bit- gårdarnas långa längor, i drängkam-~ 2.000 kr i räntor. Frantiidne kyrko-

lter fiendskap mellan herrskapssläk- mare och "folkastuor", i gathus och värden Lars Andersson, som dog 1944 
tema i Hassle-Bösarp och Skurde- ~ undantagsstugor. I sängarna låg bar-, vid 89 års ålder, bekostade ny ljus-
rup. Aldrig mer viille fru Vid'ota se nen "skavföttes", oc~ det .fö,:;vånar krona, elektrifiering m. m. Kyrkliga 
de människor, som slag,it hennes hun- en inte, att man om Jularna baddade syföreningen, som har ett 25-tal med-
dar och kränkt hennes sto1thet med i halmen på .~ggolvet. P.~gor, dräng- '! lemmar, har under årens lopp sam-
okvädinsord och hot. · Aldrig mer ar, hemmasoner och -<lottrar, hus- lat medel till altarets prydande, 
skulle hon sätta sin fo.t i Skurups . män och daglönare, vaktapågar och knypplat spetsar till antependium, 
kyrka. Hon skulle själv ha en kyr- "höre" hade tillräckligt att göra i en bekostat mässkrud, vävd av Hillevi 

ka. l tid, då ingen maskinell hjälp fanns Nils3on-Kjellhard o. s. v. i Omvård-
att tillgå. naden om kyrka och inventarier har 

Minskningen i folkmängd under församlingen en hängiven, intresse-
1800-talet får tillskrivas emigrationen, rad anställd i kyrkavaktmästare Fritz 
men "flykten från lanclsbygden" un- Olofsson. 
der 1900-talets decennier är en följd 
av jordbrukets fortskridande r:teka-
nisering och den genomgripande för-
ändringen av hushållens funktion. Nu 

L--------- har rationalisering och 
1
mekanise==· :=r:.:in:::g:.:.._ ___ --"-----------.-! 
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Stor.. industrianläggning 
grundades på 1880-talet 

Dd köpingen Skurup och socknen Skr&rup dr J 949 
törenades till en komrnun återställde s en ordning som 
hade gammal hävd, men dd Hassle-Bösarp 1952 sam• 
manslogs med Skur11ps köping var det en sedan 
lirminnes tid stjiilvstiindig kommun som uppgav sin 
integritet lör att bli ett med grannkommunen. Gemen• 
skapen hade i viss mån förverkligats några dr 

tidigare. 
Hassle-J3ösarp är litet. Ytvidden är i Hassle-Bösarp drivits så långt, att 

endast 365 hektar och folJkmängden man har traktorer även på mindre 

1
• 125 personer. Den siste kommunal- ård h. · k r . 1 

1 ' ordf. före kommunsammanslagningen g . ar, oc 1 ommunen =s nu 
var kyrkvärden Johan Andersson. endast ett par hästar, och inte heller l 
Han lämnar beredvilligt upplysning- l de har någon större betydelse eller l 
ar om situationen, då kommunen oumbärlighet i jor.dbrwket. 
uppgi~k i ~kurups ~öping. Vi hade Forts. nästa sida 
egentl1gen mga fathga, som vållade 
bekymmer. Svårigheterna gällde 
skolväsendet. Vi hade vår egen sko-
la, där alla socknens barn undervi-
sades av en lärarinna. Men folk-
mängden minskade och barnantalet 
sjönk. Det gick inte att få behålla 
skolan. Barnen från byn hänvisades 
till Torsjö skola, barnen från Väster-
vång gick till Lindby skola och bar-
nen från "backarna", gränsområdet 
i norr, fick ·gå i Skurups skola. Vi 
har nu bara ett tiotal barn i skol-
åldern, och sedan 1952 går de alla i 
Skurups skola. För dem har anord-
nats Skurups skoldistrikts enda skol- 1 

l 
skjuts. Gamla skolan i Hassle-Bösarps 1 
by står tom och övergiven. Någon 

l 
gång har den använts till gudstjänst 1 
eller som samlingslokal för kyrkliga 1 
arbetsföreningen. Visserligen ökades 
skatterna, då vi förenades med Sku
rup, men vi är i alla fall tillfreds med ; 
de möjligheter och förmåner sall}.-

. hörigheten med Skurup bjuder iJ 
1 socialt, pedagogiskt och administra
tivt hänseende. För övrigt är ju Sku
rups köping vårt givna och naturliga 
centrum. Dit leda från Hassle-Bösarp 
tre goda allmänna vägar. Då frågan 
om anslutning till Skurup var uppe, 
utröntes genom underskrifter på 
cirkulerande listor, att 99 % av in
vånarna i Hassle-Bösarp önskade 
tillhöra Skurups köping. 

D Haule-Bösurp lrdn 
järnålderns s!r1t 

Så långt om kommunsammanslag
ningen, den sista fasen i Hassle
Bösarps historia. Går man bakåt i\ 
tiden och söker få en uppfattning om 
Hassle-Bösarps äldre historia, ger ! 
först och främst namnet vissa håll
punkter. Första ledet i dubbelnamnet 
kommer av "Hassle skov", som man 
nu förgäves söker efter, men som 
omnämnes i skrifter redan 1624 och 
antydas på äldre kartor. Senare delen 
i namnet, Bösarp, ursprungligen Bö
serup, har ändelsen -rup, som nu
mera tolkas så att byn är yngre än 
de närhelägna Vemmenhög och Lind
by. Hassle-Bösarp kan i överens
stämmelse med gängse daterings

l grunder antas ha uppkommit vid 

l 
järnålde!l'IlS slut eller medeltidens 
början, d. v. s. omkring år 1000 e. Kr. 

\

Med stor sannolikhet har byn grun
dats som en sekundärbebyggelse med 
utflyttning från någon av de äldre 1 

1 ~.ap.nbyarna Lind by eller V emmen
t'log. - . 

l 1 ·,--, ---"--------, 

Hurkun i Huule-Bösurp har helt nyligen prutts 
med sunuerligen vackra textilier. D~ J1ar tecknuts 
och vävts av konstnärinnun Hellevi Nilsson-Kjellhurd, 
Ullstorp. Jo'rån hennes atelje har leve'reruts en ultar· 
rnutta, ett alturbrun, en 111ässkr11d och antependium 
l de tura liturgisl'u lärgeruu. Konstnärtnnun hur med 
utgångspunkt från den egenartade terrängen l Hussle• 
Bösarp skuput en ultarrnuttu, som i lärger och linjer 
inneluttar motiv från sluttningurnu kring "Stendule· 
sjön" och lutter !!innet till det eviga. 

"Dalens" sydsluttning värmes ti
digt av solens strålar. Där blommar 
fruktträden tidigare än på andra 
platser i socknen, och i dess idylliska 
trädgårdar spirar allehanda vårens 
örter och blomster, medan snön äm+u 
ligger kvar på motsatta sidan. Så 
framställes i vävnaden å ena sidan 
livets uppblomstrande med ljus över 

' blommande ängar och å andra sidan 
förgängelsen i mörkare toner och 
höstens färger med fallande löv, men 
över dalens djup spännes Guds löf
tesbåge som ett vittnesbörd om evigt 
liv bortom den jordiska tillvaron. 

Altarbrunet skildrar förklaringens 
stund, då lärjungarna får se Kristus 

dare än den sistnämnda, och detta 
påst~ vara ett verk av en kyrka
värd i Hassle-Bösarp. Sedan gam
malt rådde en tävlan mellan de båda l 
församlingarna. Då kyrkan i Hassle
Bösarp var utstakad på sin plats , gick 
kyrkavärden tillsammans med sina 
sju drängar ut och ändrade på gräns
linjerna, så att deras kyrka blev en 
aln bredare än So!bergaförsamling
ens. 

I kapellet, som kvarstod till 1866, 
fanns endast några få bänkar. För 
konfirmander och för de ogifta kar
larna bereddes plats på en läktare 

Forts. tolfte sidan 

i hans gudQmliga gestalt. Färgerna ,---------------
är här av underordnad betydelse. 
De är i bruna, gula, blå och röda 
nyanser och märkas knappast. Kom-
positionen med figurernas hängivna 
beskådande och den övertygande 
visshet om upplevd andlig verklig-
het, som konstverket ger uttryck för, 
gör det till en trons lovsång, 



Har Skurups vårdträd 
funnit stn målare? 
Mitt i vår gråa och nivellerande l ter fattig förmåga forJ:;llad hyll
tid, där särpräglade och egenar- ning till den strålande och mång
tade personer blir allt mera säll- skiftande målare han i själva ver
synta är det uppfriskande, och ket är. Det är inte var dag man 
berikande att träffa på en män- strå!3:~ samman med en människa 
niska som verkar som ett färg- so~ ar både målar~ och ~oet, 

t å . . drommare, m elankol!ker, musiker, 
s r !ande ms!ag I vardagens grå livsbejakare, filosof, religiöst in
enahanda. En sådan h~?e sign. tresseract med dragning åt kato
den turen att sammantraffa med lismen och framför allt människa. 
nyligen. Det är den i konstnärs- Han kan citera Shakespeare, Go
kretsar välkände konstmålaren ethe, Heine, han rörs till tårar 
Folke Hellström Lind, som en vid Mozarts musik, han är be
längre tid gästat våra trakter, vadrad i kla~sisk och modern litte
därav de senaste dagarna i Sku- ratur och kanne~ alla fra~ståen-
ru de kulturpersonl!gheter 1 m-

p. och utlandet. Det säger kanske 
Det är inte alls omöjligt att hans något att. han är intim vän med 
namn en gång kommer att inskri- Danmarks grand old diktare, den 
vas i Skurups kulturhistoria som 90-årige Johannes Jörgensen, som 
den förste konstnär som förevi- han genom en egendomlig ödets 

l gat Skurups vårdträd, den ensam- nyck blev bekant med i Assisi , en 
. ma gamla lönnen på Zimmermans av de städer där Johannes Jör-
1 backe, ett motiv som enligt konst- gensen är hedersborgare. Dan
närens mening ropar på sin måla- mark är Hellström Linds stora 
re. Hela den långa vintern har hr. kärlek och han kan sin H. C. 
Hellström-Lind haft sitt stam- Andersen utantill. Fast hans appa
kvarter förlagt till Smygehus ho- ration verka sydländsk är han 
tell, ett näringsställe som mer en utpräglad skandinav med både 
och mer tycks bli ett stamkvarter danskt, norskt och finskt blod i 
och tusculum för skrivande och ådrorna. Skriv gärna att jag 
målande kulturpersonligheter. trivs i Skåne, säger han, det är 
Det är inte alls !änge sedan vår något mjukt och vänligt som mö
berömde skåneson Gustaf Nilsson ter en uppsvenskt härnere både 
Piraten där sökte lugn och arbets- hos folket och i naturen. Han till
ro för skapandet av sin bästa ro- hör de människor som helt och 
man. fullt "hat das Leben geliebt, und 

Hellström Lind är väJ känd på den Frauen das Herz gegeben". 
Smygehus från tidigare besök Något av det vackraste och finas

', och hotellets väggar pryds av te av hans rika ch färgstarka 

1 
många särpräglade målningar av känsloliv ger han också uttryck 

J

. hans hand. Utöver ett porträtt av åt när han inspirerad av en vac
framlidne källaremästare Börge ker och fascinerande kvinnas 
Nilsson, hans hustru och dotter, närvaro hyllar Kvinnan, inte med 
återfinns där en läng rad målnin- utslitna romanfraser, uten med 
gar i stillebenform, där konstnä- egna välfunna ord. 
rens säkra färgsinne och djup- Om hans liv och utveckling som 
sinniga symbolik framträder. Un- konstnär finns mycket att säga. 
der den gångna vintern har han Han har i ordets egentliga bernär
varit oerhört produktiv och full- ke!se genomgått livets eklut, men 
bordat ett stort antal verk, därav det förbi går han själv snabbt. 
fyra självporträtt. Aven åtskilliga Sin första konstnärliga utbildning 
bekanta personer i våra bygder fick han i Köpenhamn hos den 
har han hunnit med att avporträt- kände Aksel Jörgensen. Sedan 
tera, bl. a. källaremästare Bruno följde en 9-årig läro- och vand
Fagerlund, Skurup, vars bild fån- ringsperiod med Wien, Paris och 
gats mitt i yrkesutövningen, Rom som hållpunkter. Sin enda 
ik~.ädd vit kockdräkt med topp- utställning hade han 1940 i 

l mossa. Vidare direktören för Stockholm. Som uppläsa re av eg-
Vemmenhögsbolaget, Sigge Ulf- na dikter har han flera gånger 
sparre och byggmästare Karl framträtt i radio. Nu vägrar han 
Jönssons i Svedala fru Margit bestämt, originell och självstän
samt sist men inte minst Smyge- dig som han är, att anordna flera 
hus hotellvärdinna fru l;lvea Nils- utställningar, och hans dikter 
son, av stamgäster och vänner kommer att utgivas posthumt. 
kallad Moder Svea. Nu var denna Själv lever han efter mottot "gör 
a.~tikel inte · menad som ett upp- vardagen till en helgdag" - en 
raknande av konstnärens nyligen vacker och efterföljansvärd devis. 

1 fullbordade verl{, utan som en ef- ·D-L 



Sl{urupsingenjör åter hemma 
efter intressant U.SA-besöl{ 

/ng. Stig Olof Vifot vid ritbprdet. 

En av delägarna i det välbekanta industriföretaget 
Anderssons Gjuteri- & Mek. Verkstad i Skurup, ingenJOr 
Olof Vifot, har nyligen återvänt till hemorten efter tre och 
halvt års vistelse i USA, närmare bestämt i Wisconsin, där han 
huvudsakligen vistats i statlen Racine. Här har ingenjör Vifot ar
.betat som ritare och konstruktör pä den stora fabrikskoncernen 
för lantbruksmaskiner, J. I. Case & Co, där han hade ett 50-tal 
kolleger på konstruktions- och ritaravdelningen. 

- Snabbt, hårt och hetsigt tern- rätt kaotiskt ~men 11mart nog lär 
po utmärker arbetstakten vid de man sig hur oerhört effektivt allt 
amerikanska industrierna, sum- är upplagt och vilka goda arbets
merar ing. Vifot, men sa är också resultat som blir följden. I stort 
arbetsveckan 5 dagar, lördagen sett råder ett mycket gott kam
är således fridag. I början verka- ratskap mellan över- och 
de det hela en smula virrvarr och ordnade och yttrandefriheten 

stor. Speciellt på 
avdelningen hade vi ritare 
konstruktörer fu!J frihet att för 
ledningen framlägga förslag och 
planer för utförande av · nya ma
skiner eller förbättringar av re
dan existerande modeller. Före
föll ett uppslag vettigt hette det 
genast "O kay, vi sätter i gäng, 
så får vi se hur det blir". 

l Om experimentet misslyckades 
fick upphovsmannen aldrig höra 
ett ont ord om det, man kunde i 
stället i lugn och ro söka nya ut
vägar. Det var som sagt lant
bruksmaskiner av olika slag, som 

, fabriken framställde, fortsätter 
hr Vifot, särskilt potatisupptaga
re. Efterfrågan var givetvis stor 
i ett land, där all jordbruksdrift 
är mekaniserad i ännu högre grad 

än i Sverige, där de medelstora 
jordbruken omfattar arealer på 
cirka 300- 400 acres och där en 
häst på fälten är en fullständigt 
unik företeelse. 
Vad yrkesskickligheten bland 

arbetarna ·beträffar måste jag 
nog säga ati: den rent manuella 
färdigheten är bättre i Sverige. 
Den maskinella framställningen 
är däremot oerhört mycket . stör

i Amerika. Alla maskinmodel-
utprovas också ytterst nog

och utsättes för synnerligen l 
Man kan därför 

ifrån att när en 
sänds ut på mark-

också håller vad pro
lovar. 

har ett mycket gott in
av amerikanen i gemen, sä-

hr Vifot slutligen. Han är 
och hjälpsam mot främ
han är en duktig arbetare 

god kamrat. Kanske förefal
han ibland efter våra stela 

umgängesformer en smula opole
rad och obildad, eller ska vi säga 
okonventionell men det vänjer 
man sig snart vid. Klimatet för
orsakade inte större problem, vä
derleken var ungefär som här 
hemma. Däremot var det svårt 
att vänja en skånsk mage vid den 
ovana amerikanska dieten som 
till stor del består av olika sor-

sand-wiches, vilka sköljes 
med iskylda drycker. 

Bostadsbrist i samma orofatt
som här var det överhuvud 

taget aldrig tal om. Om even
tuellt efterfrågan på bostä
der var större än tillgängen i en 
stad sammankallade borgmästa
ren stadens ledande män, man 
diskuterade problemet och resul
tatet blev alltid att man köpte 
eller upplät några byggnadstom-

f'' 

.· 



Skurups yrkesskola har haft sin resultatet av elevernas flit under 
årligen återkommande utställning terminen och gymnastikssalen var 
av elevarbeten i folkskolans gym- rikt dekorerad med kläder och 
nastiksal. Mänga skurupsbor hade handarbeten m. m. 
passat på tillfället att beskåda 

l 

YST ADS ALLEHANDA torsdagen den 19 april 1956 

Skurups nye tränare, B engt-A k e Haker , har under ·vår en dri llat sina nya adepter. Fr. v : Bengt-Ake 
Haker, Kjell Sjög1·en, Ove H åkansson och lagledaren Gunnar " Nordahl" Nilsson. 

Skurups AlF och l(öpingebros IF får 
nyförvärv från Trelleborg och Y stad 

L---------''11 l !___l _· ------! 



Skurupsbygden 

Spelarna fotbollsmalehen mellan damer och gubbar. 

Medborgarfest 
1 Skurup med 

stor anslutning 
Medborgarfesten i Skurup börja

de på lördagen i Folkets park, där 
Skurupsamatörerna roade publiken 
och dansen tråddes efter Bernruds 
orkester, Söndagen var den stora 
festdagen. Stora skaror samlades till 
Idrottsplatsen. Skurups sagostunder 
intågade under utförande av musik 
och i tåget förde Idrottsföreningen 
och skytteföreningen sina fanor. En 
frisk vind spelade i flaggdukarna 
kring talarstolen, och musiken 
klingade glad och festlig över plat
sen med dess skirt gröna gräsmattor 
och blommande prydnadsbuskar. 
Även publiken visade en festlig an
blick och damernas vårelegans för
höjde intrycket, För första gången / 
under alla de år medborgarfesten 
vuxit till en tradition var det en ' 
kvinna som hälsningstalade. Det var 
enbart glädjande att lyssna till vad 
Husmodersföreningens ordf. fru l 
Margareta Sylvan, Svaneholms gård, · 
hade att säga om idrott och kam
ratskap, och den glädje och medbor
garanda, som växer fram och blir 
rotfast under arbete för gemensam
ma uppgifter. Talarinnans friska im
pulsivitet, frimodighet och praktiskt 
sakliga bedömning av företeelser och 
förhållanden kring idrott och sam
hälle väckte livlig anklang hos de 
tusentals åhörarna. Trots arrangö
rernas förbiseende att placera talar
stolen på 100 m håll från huvud
massan av åhörarna lyckades fru 
Sylvan nå kontakt med publiken, 
och applåderna vittnade om upp
skattning och tacksamhet. Disponent 
Nils O. Jönsson tackade å arrangö
rernas vägnar och överlämnade 
blommor. 

Musiken spelade och sedan möttes 
Gubbar och Töser i en match, så som 
sed varit allt sedan medborgarfes
ten kom till. Snabba, smärta och 
graciösa damer i Husmodersföre
ningens klädsamma klut visade ett 
vackert spel. Gubbarna spelade som 
de kunde och det var inte litet. 
En stöttepel.,are var Erik Helgesson 
med sin placeringsförmåga och sitt 
säkra behärskande av en stor del 
av planen, målvakten Nils O. Jöns
son var en lugn burväktare, men 
tappade trots detta fattningen vid 
damernas anlopp. Emellertid spela
de gubbarna med sådan geist och 
kraft, att de trots allt lyckades få 
O<!Ygiort 2-2. , _, 

Konstutställning 
på Svaneholms slott 

r Karl sfna 

' 



Samtliga kl~rade realen 

Rea~lexamen ägde !1. Qördags rum Efter en stunds väntan öppnades 
Vid 8kurups 'Samrea:lrs'kola, varvild 'dÖrrarna och de unrga tågade Ut 
'Samt'liga i examen de,lta;gande el'e- unrder säng med de V'i't'kläidd'a f-11c
ver 11 pojka.r och 11 <fll'ick!or, vaTs 1wrna i tet'en. Ef'ter vederbör:Jig 
namn tidiga;re publicera;ts i Y A, hyl'lning oc'h blomsterdekor·ering 
godkändes. Trots 'det ky·iiga och embar'kera:de ungdomarna på 
bläsiga vädret h<l)de st'ora skaror en löv- och olomstt'er~Smycka:d 
•av eJ·evernas aruförvanter ooh vän- skrinda, förspänd med traktor, 
ner samlats u'tanför 'Skolan, med- v·a~ref.ter man under 'S'ång och ju
föl'ande en mängd vac'kra blom- ll'e·l företog en rundfärd genom 
S'ber, färgglada baHonger m. m. köpingens gator. 

_s 
Årsavslutning i foll{sl{olorna 

Töser i sommarglada klänningar och pågar uppsträckta i kostym 
och slips väntar med spänning pd betygen innan de lämnar skolan 

för ett långt härligt sommarlov. 

Arsavslutning hölls pä tisdagen med folkskolorna i Skurup under 
mycket stor tillslutning av elevernas anhöriga. Vid Skurups skola 
hölls gemensam morgonbön i aulan under ledning av kyrkoherde 
Gunnar Wallin. Programmet inleddes med att eleverna Ulla-Britt 
Larsson och Marianne Carlstedt sjöng ett par sommarsånger till 
ackompanjemang av fröken Barbro Andersson ·varefter skolköten 
sjöng under ledning av folkskollärarinnan Else Thelander. 

Distriktsöverlärare Ernst Jepps
son meddelade att simundervisnin
gen börjar den 2/7 då alla delta
gare samlas pä skolgärden kl. 12. 
Fortsättningsskolans träslöjd bör
jar den 3/7 och fortsätter därefter 
cirka sex veckor. överläraren ut
delade avgångsbetyg till 37 elever 
samt premier ur Jönst Hjorts och 
Thomeii fonder 'till Kerstin Trenk, 
Ethel Persson, Björn Axel Jöns
son, Knut Turesson, Gunhild Nils
sqp, Lennart Hansson, Birgitta 
Jönsson, Bo Rob~rtsson, Gert 
Mårtensson, Per Svensson och 
Sven Jönsson, samtliga avgående 
elever i 7 a och 7 b, samt bok
premie i gymnastik till Bengt 
Persson och premium i musik till 
Marianne Carlstedt kl. 5. 
överläraren tillönskade de avgå

ende eleverna lycka och framgäng 
och uttalade förhoppningen att de 
med tacksamhet skulle minnas sin 
gamla skola. Till kamraterna i lä
rarkåren riktade han ett tack för 
gott samarbete och önskade till 
slut alla en god sommar. I sam
band med avslutningen utdelades 
skolungdomens idrott:smärke i 
järn till 29 elever, i brons till 54 

elever, i silver till 23 och i guld 
till 7 elever. Ungdomens gymna
stikmärke tilldelades i järn 13 
pojkar och 11 flickor i brons 9 
pojkar och 21 flickor, samt i guld 
till l pojke. 
Avslutningstalet hölls av kyrko

herde Gunnar Wallin. Pä uppdrag 
av skolstyrelsen tackade kyrko
herden lärarkåren för dess arbete 
och framhöll att Skurups skola är 
som ett hem där alla trivs. Till 
sist hölls bön varpå. gemensamt 
sjöngs ps. 600: 7. På. grund av lo
kala förhållanden hade småsko
lans elever haft avslutning en 
timme tidigare. Därvid förekom 
sånguppvisning under ledning av. 
fru Elna Palm. Kyrkoherde Wal- / 
lin avslutade med bön varpå. en 
psalm sjöngs. 

Vid avslutningen i Svaneholms 
skolor medverkade kyrkoadjunkt 
Nils Månsson. A v gängsbetyg ut
delades till 8 ~lever, .Premier till
delades Gunvor Andersson, Lilian 
Herrström, Sonja Larsson och Jan 
Må.rtensson. 
I Sandåkra hölls avslutningstalet 

av disp. Nils O. Jönsson. 
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L~vligt och brold~ fo~v /~ 
pa stormarimad 1 Sliurup 56 

Kommersen var livlig vid de mdnga stdnden pd stormarknaden. 

Stormarknaden i Skurup i går gynnades inte precis av vädret, 
himlen var mulen och hotade hela dagen med regn, vilket väl i 
någon mån avskräckte en del besökare. Trots detta blev det ett 
livligt och brokigt folkliv som rörde sig kring de talrika stånden 
på torget. 

På grund av .att en av tomterna 
var upptagen av byggnadsverk
samhet hade nöjesetablissemen
tens antal inskränkts betydligt 

,och det var egentligen Ceder-
holms tivoli som dominerade nö
jeslivet. Dessutom fanns de van, 
liga tivolianordningarna med pil
kastning, skjutbanor o. dyl. Den 
stora båtkarusellen frekventera
des livligt av ungdomen. stån
dens antal var legio, textilvaror, 
frukt, läskedrycker, glass och 
korv, salufördes från mänga 
stånd liksom det även fanns en 
rikhaltig kollektion av tavlor. En 

trafikmissöden. Den lokala polis
styrkan var som vanligt för da
gen utökad med 4 man från stats
polisen men dessa hade en lind
rig tjänstgöring. 

Det torde vara sista året den 
gamla, traditionsrika Skurups 
marknad äger rum på stortor
get. Den växande bilparken gör 
att torget behövs som parkerings
plats och man har därför planer 
på att till kommande år förlägga 
stormarknaden till ett obebyggt 
område öster om Folkets park. 

avdelning av stormarknaden Särskilda folkskolestyrelsen 
tycks utveckla sig från vart år 1 Skurup 
och det är handlen med slöjdals-
ter bestående av trästegar, träd- har haft sammanträde under r ek
gärdsmöbler, korgar m. fl. uten- tor Holger Holmgrens ordföran
silier mest förfärdigade i Göinge- desk•ap. Till ord. lärarinna vid 
bygden och som nu är rätt svå r- Svaneholms småskola valdes en
åtkomliga i de vanliga affärerna. hä1ligt fröken Lena Lindström, 
Marknaden gästades även av ett som under ett par år tjänstgjort 

vid Skurups skola. Til! tjänsten 
resande zigenarsällskap som ha- hade anmält sig tre sökande. 
de anordnat ett par småtält på Platsen tillträdes <;len 1 juli. 
torget där ett par mörkhyade z!- Tjänstledighet f~r höstterminen 
generskor spelade Sibyllans r oll beviljades folkskollärarinnan fru 
och spädde lycka och framgång G s d .. f" "tthål 
allt efter den framlämnade slan- reta an strom or uppra -

!ande av tjänst som vik. adjunkt 
tens storlek. v·id Skurtips samfealskola. Folk-
Ur ordningssynpunkt var mark- skollärare Lars Hildingsson erhöll 

naden mycket lugn, ännu vid 20- tjänstledighet med B-avdmg un
tiden på kvällen hade ingen enda der läsår·et 1956-1957 för bedri
fyllerist behövts omhändertagas, vande av studier vid Lunds uni
inga slagsmål el'ler fickstölder fö- versit~t. 

rekommi t och inte heller_ --=n=ä==r--=a'-'--"'-'S:::.:k:.::o:::.:l:.::s:.::t-r-re'Tl=sie.:::n:.......::b:..oe:::s::.:lb::,' t'-'a"'t"'t:.......::t::,il,..l__:::le"--
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Lyckad Rädda barnen-soare 

Fr. v. laborator B. Wedin, fru Stina Granström, landshövding· 
skan Margareta Widell och kommendörkapten Granström. ' 

där kantor Hanna Leion Slim• 
minge först lät sin vackra röst 
höras i några solo nummer, var
efter Skurups husmoderföreninga 
sångkör under hennes ledning fö· 
redrog en rad glada vårsänger, 
Deltagarnas varma tack till värd· 
folket, kommendör och fru Gran• 
ström, tolkades av ordf. i Sku
rups Rädda Barnens avdelning 
fru Selma Harvidsson. -

Slimminge lokalavdelning av 
Rädda Barnen hade i lördags an
ordnat en synnerligen trevlig o. 
givande soare på B'i'odda · Borg. 
Främst genom fru Stina Gran
ströms kända organisationsför
måga och utmärkta arrangemang 
blev det för deltagarna en upple
velse, som länge kommer att min
nas. I soaren deltog ett 75-tal 
damer o. herrar, däribland lands
hövdingskan Widel! Mq,lmö. 
Iklädd häradsdräkt mottog vär
dinnan gästerna i den stora salon-
gen och framförde ett tack till skurups-scouternas 
alla som bidragit till festens ord
nande organisatiooner och enskil
da, samt framhöll betydelsen av 
att organisationer med ideella 
syften samarbeta för att uppnå 
gemensamma mål. 

söndagsinsamling 

til! förmån för blinda barn gav 
ett mycket gott resultat, och 
barometern vid Järnvägsgatan 
åkte upp från 750 till 1.300 kr, 
Både de äldre scouterna och de 
små vargungarna, som deltog l 
bössinsamlingen, förtjänar en elo
ge för att de offrade en heJ sön
dag för detta välgörande ända· 
mål. 

Efter att gästerna · presenterats 
för landshövdingskan samla
des man i matsalen, som för da
gen omändrats till föreläsnings
lokal, och där den kände före
dragshållaren laborater B. Wedeen 
på ett både underhållande, och 
lärorikt sätt talade om glömda Yrkesskolans utställning. 
städer och glänsande palats. I Som framgår av annons har 
anslutning till föredraget visade Skurups yrkesskolor sin årligen 
fru Wedin en lång rad återkommande utställning av 
utomordentligt vältagna färgbil- elevarbeten på onsdag och tors
.der frän de länder föredraget be- dag i folkskolans gymnastiksal. 
handlat. Efteråt samlades gäster- Utställningen brukar vara sevärd 
na vid vackert. oc~ prydligt duka- och intressant och lämna goda be
de kaffebord 1 ovre och nedre vis på den mångskiftande y;kes
v~ningen, där kaffe och för~risk-~ utJbildning, som äger rum vid sko
mngar serverades. Sedan v1dtog lan. Arsavslutningen äger rum d, 
musikunderhållning i salongen, 17 ds. kl. 17.30. . 

!/l 
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[ ~ Skurupsbjgden J 
Högtidli.g invigning av 
Skurups nya kyrkklocka 

Under den gångna veckan upphängdes i Skurups kyrkas torn en 
ny kyrkklocka. Den har fått sin plats vid sidan om de två klockor, 
som skänktes till kyrkan år 1595 av Gabriel och Elsabet Splnre. 

Kyrkoherde Gunilar ,Wallins flickor beundrar den nya klockan 

Vid sidan om de gamla, grönskim- kyrkoherde Wallin med utgång från 
r ande klockorna ser d. en nya fin och dagens text över ämnet ".A.tt dröja 

blank ut med sin yta av skinande _i_G_u_d_s_te_m_pe_l'_'·------- 

brons. Den nya klockan som hv.r 

elektriskt ringverk, är en meter i skolstyrelsens 
diameter och väger 580 kg. Pen har 
levererats av firman M. & E. Ohls- b g d f'' } 
sons Klockgjuteri, Ystad. Klockan Y gna S OrS ag 
bär kring övre delen mskri:f.ten Dona fo"lj"deS av fullm. 
N o bis Pacem, vilket kan översättas 
med "Giv oss frid!" På ena sidan KommunaHullmäktige i Skurups 
läses de kända orden ur ps. 21:2 köping hade sammanträde på tors
"Tidevarv komma, tidevarv försvin
na" och på andra sidan· traditionella 
uppgifter om kyrkoherde och kyrka
värdar samt namnen på donatorerna 

dagen under rektor Holger Holm
grens ordförandeskap. Fullmäkti
ge godkände kollektivavtal för 

Selma och Otto Håk'ansson, Skurup, brandchefen och v. brandchefen. 
vilka genom en gåva till Skurups Vidare godkändes kO'Uektivavta
kyrka velat hugfästa minnet av sina 
föräldrar Elise och Nils Håkansson. lets specialbestämmelse för skol-

På midsommardagen omedelbart vaktmästare, m. fl. 

l 
före högmässan invigdes kyrkklockan skorstensfejaren fick önskad änd
av kyrkoherde Gunnar Wallin. Se- ring av sotningstaxan sålunda att 
dan ps. 21 sjungits talade kyrkoher- procenttillägget höjes från 40 proe. 
de Wallin med utgång från ord i till 45 att gälla' från den 1 julL Vid 
Psaltarens nittonde psalm "Himlarna uppförandet av stödmur vid Fabriks-
förtälja Guds ära" om den nya kloc- gatan utmed -Folkets Park bevilja
kan som ett medel -i vår Herres hand des 3.300 kr. Genom uppförandet av 
att lyfta sinnet mot det eviga och muren blir det möjligt bredda gatan. 
mana till bön. A församlingens väg- Särskilda skolstyrelsen hade beslu
nar tackade kyrkoherden givarna. I tat tillstyrka att ändringsförslaget till 
vår upprivna, . trötta och modlösa tid ny skolbyggnad för enhetssitalan ut
behöver människorna frid, och kloc- arbetat av arkitekt Hans Westman 
kan vill ringa in frid i våra hjärtan. Lund, .måtte komma till utförande: 

5 

Ny kyrkklocka i Skurup 

Den ·nya kyvrkklockan hissas u pp i t ornet. 

Som tidigare omta1ats har fram 
lidne grosshandlare Otto Håkans
son och hans syster f röken Selma 
Håkansson donerat en klocka t ill 
Skurups kyrka, vilken nyligen 
stöpts hos Olssons klackgjuteri i 
Ystad. Invigningen av klockan 
ägde rum i samband m ed mkl
sommardagens högm ässa och ett 
mycket stort ant al församlings
med1emmar hade infunnit sig t ill 
kyrkan som var vackert smyck ad 
med ljus och blommor. 

Sedan ps. 21 sjungits h öll kyrko
herde Gunnar Wa;llin framför al
taret ett stämningsfullt invig
ningstal över den nya klockan. 
Med · utgång från Psaltar ens 19:e 
vers talade han om klockan som 
ett instrument till Guds ära och 
uttalade förhoppningen att den 
jämte kyrkans andra gamla kloc
kor i m ånga år m åtte ringa fr id 

och försoning u t över n ejden . 
Klockan är försed{i m ed inskrip
tion en "Donna Nobius pacem " och 
bär utom givarnas namn även å r 
tal och namn på församlingens 
kyrkoher de och nuvarande k yrka
värdar . 

Sedan kyrkoherde Wallin invigt 
klockan i treeni-ghetens n amn 
sjöng en kör av småflickor vac
kert och fulltonigt den la tinska l 
h ym nen Donna Nobius varefter 
följde ringning av den nya kloc
kan vars toner ljöd vackert ut 
över nejden . Sedan kyrkoher den l 
förrättat bön följde ps. 163 var
efter kyrkans samtliga k lockor l 
å t er r ingde. Kyrkoherde W allin 
predikade över dagens högm ässo
text var efter den högtidliga ak ten 
slöt s m ed a ltartjänst och y t terli
gare psa lmsång. 

Så ut talade kyrkorerden invignings- Förslaget hade förordats av pris
ord_en i Faderns, Sonens och Den nämnden och tillstyrkts av Skolbygg. 
hehge andes namn, varpå klockan nadskommitten och kommunalnämn
började ringa. Mjuk, fyllig och den. Fullmäktige följde dessa royn
klangrik var dess ton. Ej så mäk- digheter och beslöt underställa West
tig som de gamla klockornas men manska förslaget skolöverstyrelsens 
i väl samstämd med dessa, och då mel-1 prövning. Kamrer Sigfridsson läm-

--Ianklockan stämde in och snar t där- nade orienterande upplysningar om ~---------...! 
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K lockinvigning 
i Slcurups kyrka 

Vid Midsommardagens högmässo
gudstjänst företogs invigning av den 
till Skurups kyrka av framlidne 
grosshandlare Otto Håkansson och 
hans syster 'fröken Selma Håkans
son, Skurup, skänkta kyrkkloc
kan. Invigningen förrättades av 
kyrkoherde Gunnar Wallin och 
ett mycket stort antal försam
lingsmedlemmar hade infunnit sig i 
kyrkan . Sedan psalm 21 sjungits ta
lade kyrkoherde Wallin med utgång 
från Psaltarens 19 vers. Klockans 
inskription är "Dona nobis pa
cem". Sedan den nya klockan för 
första gången låtit klangen ljuda 
över nejden sjöng en i koret upp
ställd flickkör den latinska hymnen 
Dona nobis. Därefter följde bön 
av kyrkoherde Wallin samt psalmen 
163. Sedan blev det åter ringning av 

Klockan hissas upp i tornet 

kyrkans samtliga tre klockor, varef
ter kyrkoherden predikade över da- l 

, gens text. Den högtidliga akten slöts 
med altartjänst och psalmsång. 1 

-- --- -------·---.!-~-.L--
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Läroril\: tral{torl\:urs 

l på Lantmannasb.:olan 

Kvinnliga elever i körtagen fr. v. Karin Nilsson och Gertrud 
Persson samt instrnktör Sven Ander sson. 

Aret runt råder det liv och rörelse 
på Skurups lantmannaskola. Ut
om de ord. längre kurserna på
går både sommar och vinter en 
lång rad specialkurser av- olika 
slag, som alla syftar till att få 
såväl ä ldre som yngre lantbruka
re att ta del av de nya rön och 
erfarenheter som det ,mångskif
tande moderna lantbruket bjuder. 
För närvarande pågår en vecko

lång kurs, som avser att b ibrin
ga deltagarna en grundlig u tbild
nin'g i traktorns skötsel, funktion 
och vård. Deltagarantalet är 22, 
därav 2 flickor, och de unga adep
terna kommer från alla -delar av 
provinsen. Undervisningen pågår 
mellan 9-17 och kursledare är 
agronomerna G. Knutsson och B. 
Jonsson. På förmiddagen ägnar 
man sig åt teori och om efter
middagen åt praktiska övningar. 
P rovkörning med traktorer, dels 
med, dels utan påhängsvagn, äger 
rum på skolans område, därtill 
synes mycket invecklade körgår
dar anordnats, Dessa avskräcker 
dock ej eleverna, som efter några 

timmars övning klarar hindren 
meli g lans. På fredagen ägde täv
lingar rum varvid eleverna dela 
visade sina färdigheter i t r aktor
körning och därjämte f ick !besva
ra en del finurliga frågor angft.· 
ende nya trafikstadgan och trak
torns skötsel. Kursen utgör även 
en utmärkt förberedelse för ta
gandet av traktorkörkort. 
Prislistan fick följande utseende: 

l) Lars Erik J epps:wn, Sku:r:up, 
Kullenbergs maskinaffä r s hpr, 2) 
Lars Erik Olsson, H assle-Bösarp, 
Wickströms maskinaffärs hpr, 3) 
Alf Karlsson, Hököpinge, Lant
mannaskolans hpr, 4) Lennart de 
Val, Skytts-Wemmerlöv, W iek
ströms J;Uaskinaffärs hpr, 5) Tore 
Persson, Börringe, W ickströms 
maskinaffärs hpr. Dessutom till
delades kvinnliga eleven Gertrud 
Persson, Klasaröd, Kullenbergs 
maskinaffärs hpr för god presta
tion. I kursen deJtog t vå flickor, 
Karin Nilsson, Skur up, och ovan
nämnda Gert rud P er sson, vilka 
båda skötte sig utmärkt. Samma 
vitsord kan f . ö. lämnas samtliga 
22 kursdeltagare. 

. , 



6.000 besökare till -:~~~==========~~ - ![ ~· Skurupsbygden 1-årets Svaneholmsting 

En näpen danstrupp poserar vid slottels gavel. 

Det 22 :a Svaneholmstinget hölls på söndagen i 
strålande sol. De 6.000 besökarna hade en härlig dag på 
slottsparkens gräsmattor, i de lummiga skogarna och 
med det vackra sceneriet kring Svaneholmssjön inför 
ögonen. 

Havssträndernas badmöjligheter övriga programpunkter skulle utvid-
lockade tydligen inte denna dag ty gas och så skedde till allas belå
nästan alla bilar på söderslätt hade tenhet. 
vänt kylaren mot Svaneholm och på Högtidstalet hölls · av godsägare 
parkeringsplatsen inräknades det ena Gösta Wiberg som valt att tala över 

det gamla men ständigt aktuella 
hundratalet fordon efter det andra. bl "fl k frå 1 d b . .. pro emet y ten n an s yg-
Inemot 700 bilar anlande. Bland be- den". Talaren tog upp frågan från 
sökarna såg man många damer i den nya synpunkter och hans medryc- · 
vackra Vemmenhögsdräkten. kande framställning drog åhörarna 

I år ha<"e festplatsen utökats även med sig. Med utgångspunkt från de 
med terrassen vid rökhuset och där- förändringar i landsbygdens bostads
ifrån svepte tonerna från sagostun- förhållande som uppkom genom en
dernas orkester ut över sjö och skiftet och byalagens sprängning 
stränder. Men huvuddelen av fest- kom talaren in på _vår tid~ sätt att 

t h d li t f" bo och bygga och tillbakavisade be-
progr~e a e som van g or- stämt tanken att enskiftet skulle 
lagts till den traditionella platsen vara en orsak till landsbygdens av-
öster om slottets högra fasad. De . . . Ji'orts. s1sta stdan - 5 
väldiga murarna skapade god aku
stik för allt som förekom och där
till fanns över hela området hög
talaranordningar. Medan de vuxna 
bänkade sig framför estraden, där 
sagostunderna inledde med ett mu
sikprogram under ledning av fan
junkare Strindberg, roades barnen 
vid dansbanan med lekar under led
ning av ·en leklärarinna. Ordföran
den i Svaneholms andelsförening, 
Martin Andersson, hälsade alla väl
komna och erinrade om den till
gång bygden äger i slottet med alla 
dess samlingar och uttryckte sin 
glädje över att så många goda kraf
ter medverkat till att den gamla 
borgen skall bestå som ett hem för 
bygdens folk. 

En jobspost hade ordföranden att 
berätta. Det beramade och annonse
rade folklustspelet "Anders i valfis
ken" kunde ej utföras p. g. a. sjuk
domsfall. Talaren meddelade att 

Unga odlare på kurs i Skurup 

Chefskonsulent Alvar Lindberg visar undervisningsplanscher för ~ntres
serade kursdeltagare, medan JUF-ordföra!"'den Allan Ljunglöf hjälper till. 

En kurs för unga odlare pågår samma ämnen, som står-.J>å lant
under tiden 2-7 juli på Skurups mannaskolans schema med~nslut
lantmannasltala. Kursen går i lant- ning till klubb- och stu~erksam
mannaskolans och ungdomsnämn- heten. Flickorna har 20 timmars un
dens i Malmöhus län regi. Ledare dervisning gemensamt med pojkarna 
är instruktör Allan Ljunglöf. ?ch 15 timmar separat undervisning 

.. 1 hemkunskap under ledning av 
Ku~sen r~knar l~ deltagare, varav lanthushållslärarinnan Asta Bengts

omkrmg halften .. flickor i 15-17:års- son och fru Aru:-~ie Knutsson. 
åldern från sodra och sydvastra Utom skolans ordmane lärarkrafter 
Skåne. För deltagande i kursen ford- har följande föreläsare medverkat: 
r~s .~tt deltagarna i minst fyra år lantmästare Nils Simze, ordf. i ung
tilJJ:.ort Unga Odlares förbund. domsnämnden i Malmöhus län chefs-

For deltagarna blir kursen en konsulent A. Lindberg och lektor A. 
sporre att ytterligare utveckla sina Bohlen. 
kupskaper i jordbruk och hemmets Eleverna bor på skolan och har 
skotseL Den ger även den första med nit och intresse tillgodogjort sig 
kontakt_en med en yrkesskola. Un- undervisningen. På tisdagen blev det 
~erv1snmgen pågår i medeltal sex utflykt till Svaneholm och Brodda 
tirn:?-ar I?er dag. stuteri och på torsdag kl. 19 blir det 

For poJkarnas del blir det ungefär samkväm. _ 

• 

tingets publik m ed en trevlig uppv isning. 

1 
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Svaneholmstinget en folkfest 
• st:rålande högsommarväder 

S·v>an-eholmstingets arrangörer har en fullständigt legendar~sk tU'r med vädret. Efter en veoll!a med 
hösttemperatur och regnrusk blev det på sönd•a~gen s-trålande sommvarväder med sol frän en klar
blå himmel. Vädret var trots allt lagom kyligt Iför att inte locka till badbesök och därför skockade 
Vemmenihögsborna sig i, stora skaror i parken vars gräspl•aner var upplåtna för aHmäniheten och där 
redan vid midda~gs-ttd ett glatt och brokJig.t folkliv rörde sig. 

--( En impon~ande bilpal:'k vida 
överstigande fjolårets gav ett 
vält.aligt bevd·s på at.t publiktill
strömning-en i år va~r större än de 
senare år·en. Trots at.t ·arrangöl'er
na hade otur på en ganska viktig 
punkt: den utlovade t-eateTföre
ställnlngen gick i stöpet på grund 
av att en av huvudaktöTerna in
sjull!nat lyckades det dock genom 
de övrig.a medv·erkandenas m
stånd att genomföra programmet . 

. Tinget iil!leddes som vanJ.i•gt med 
att andelsföreningens re-sliga 
orof. hemmansäg. Martin Anders
son, Lindby, ~älsade välkommen 
och uttryckte sin glädje öv·er den 
trofasthet som bygdens folk alltid 
lägger i dagen när de k·aUas till 
ting på Svaneholm. Han kände 
sig - öv-ertygad om · att senare 
släktled lika he-Ihjäl'fat som de 
nulev>ande skall slå vakt om och 
bevara den. g>a.mla · 1500-tal-sbor
gen som en käT och omtyckt sam
lingspJ.at•s för ort•sbefolkningen. 

Tre söta flickor, fr. v. Ann Britt Nilsson, Marielois Jansbom och 
Brita Andersson, Skurup, f1·amför Rutger Maclean-statyn i par

Dessförinnart hade Sku•rups sa
gostunder öppnat tinget med 

, breda och välkl-ingande under
hållningsmusik. Under musik
fanjunkare Strindbel'gs erfarna 

ken på Svaneholmstinget. (Forts. å sista· sidan}_ 
~----------~~~~ 
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YSTADS ALLEHANDA onsdagen den 4 juli 1956 

Chefskonsulent Alvar Lindberg i undervisningstagen, assisterad av 
JUF-ordf. Allan Ljunglöf och lantmästare Nils Linge. 

" Kurs för Unga Odlare 
Premiekurs för Unga Odlare på
går å Lantmannaskolan 2-7 ds. 

lans schema med anknytning till 
klubb- och studieverksamheten. 
Flickorna har 20 timmars ge

Kursen ledes i Lantmannasko- mensam undervisning med poj- 1 
lans regi och Ungdomsnämnden i karna och 15 timmars separat 
Malmöhus län. Kursledare är in- undervisning i hemkunskap under 
struktör Allan Ljunglöf och kur- ledning av skolkökslärarinnan fru 

Asta Bengtsson och fru Annsen räknar 15 deltagare varav un- Marie Knutsson. 
gefär hälften flickor i åldern 15 Utom skolans ordinarie lärar
-17 år. Deltagarna kommer från krafter medverka även följande 
sydvästra och södra Skäne. föreläsare: lantmäst. Nils Linge, 

Villkor. för kursdeltagande är ordf. i Ungdomsnämnden i Mal
minst fyra års medlemsskap av möhus län, chefskonsulent A. 
Unga Odlare och för eleverna blir Lindberg och lektor A. Bohlen. 
det en sporre att förkovra sitt ·Eleverna, som bor på skolan, har 
vetande i lantbruksgöromål och med berömvärt nit och intresse 
hemkunskap samt därjämte en tillgodogjort S·ig utbildningen. En 
första kontakt med en yrkesskola. utfärd planeras till Svaneholms 
Undervisningen pågår 6 timmar slott och till Brodda stuteri var
dagligen och för pojkarnas del jämte samkväm med filmförevis
blir det ungefär samma ämnen ning äger rum på torsdagen till 
som äterfinnes på Lantmannasko- vilken klubbintressemde inbjudes. 

Växtskyddsdag på Skurups 
lantmannaskola 

Fredagen den 6 juli kl. 14.00 an
ordnas en växtskyd.dsdag på Sku
rups Lantmannaskola under mot
tot "Flyghavren - en fara för 
svensk växtodling". Som medver
kande har man lyckats erhålla 
chefen för de statliga danska o
gräsförsöken H. Ingvard Petersen. 
I övrigt medverkar bl. annat Jord
brukskonsulent N. G. Larsson, fö
reståndaren för FrökontroHanstal
ten i Akarp agr. P. E. Terning 
samt agr. G. Knutsson, Skurups 
Lantmannaskola. 
Flyghavren har de sena~ste åren 

kommit allt mera i blickpunkten. 
Orsaken är att man kunnat kon
statera en oroväckande uppförök
ning av ogräset, även i värt land. 
Just i är finns det alldeles sär-

skild anledning att vara uppmärk
sam på förekomst av flyghavre, 
där såväl utsäde som fodersäd de 
senaste år·en innehållet ofta myc
ket stora mängder flyghavrekär
nor. 
Flyghavredagen syftar till att 

göra jordbrukarna uppmärksam
ma på flyghavrefaran och göra 
dem förtrogna med ogräsets ut
seende. Utöver anförandena kom
ma också att ordna en demonstra
tion av flyghavre i olika former 
och utvecklingsstadier, samt vis
ning av en flyghavrefilm. Den 
stora vikt som tillmäts frågan 
framgår av att förutom försöks
ringarna såväl Hushällningssäll- l 
skapet som RLF står som in
bjudare. Det finns också all an
ledning för jordbrukarna att ut
ny!)tja tillfället att göra sig för
trogna med flyghavreproblemet. 

Växtskyddsdag på Jantmannaskolan 

Några kursdeltagare tillsammans med agronom G. Knutsson. 

På fredagen anordnas en växtskyddsdag på Skurups lantmanna
skola under mottot "Flyghavren - en fara för svensk växtodling". 

Som medverkande hade man 
lyckats erhålla chefen för de statliga 
danska ogräsförsöken H. Ingvard Fe-
tersen. I övrigt medverkade bl. a. 
jordbrukskonsulent N. G. Larsson, 
föreståndaren för Frökontrollanstal-
ten i Akarp, agronom P. E. Terning 
samt agronom G. Knutsson, Skurups 
lantmannaskola. 

Flyghavren har de senaste åren 
kommit allt mera i blickpunkten. Or- 1 
saken är att man kunnat konstatera 
en oroväckande uppförökning av 
ogräset även i vårt land. Just i år 
finns det alldeles särskild anledning 
att vara uppmärksam på förekomst 
av flyghavre, där såväl utsäde som 
fodersäd de senaste åren innehållit 
ofta mycket stora mängder flyghavre
kärnor. 

"Flyghavredagen" syftar till att gö
ra jordbrukarna uppmärksamma på 
flyghavrefaran och göra dem förtrog

. na med ogräsets utseende 1 
Utöver anförandena ordnades ock

>å en demonstration av flyghavre i 
Jli'ka former och utvecklingsstadier, 
:amt visning av en flyghavrefilm. 

Den stora vikt som tillmäts frågan 
framgår av att utom försöksringarna 

l även Hushållningssällskapet och RLF 
stod som inbjudare. 

L----~'1 !..__l -

Agr. Gunnar Knutsson, Skurup, diskuterar ogräsbekämpningsme-o 
toder med lantbr. Tage Håkansson, Tygelsjö (t. v.) och chefen /iJr 

de statliga danska ogräsförsöken dr. H. lngvard Petersen. 



Lördagen den 7 juli 1956' 

/ Problemet med flyghovren 
under livlig diskussion 

V~xtskyddsdagen i Skurups lantmal<tlaskola på fredagen hade sam
lat nal'IIlare e~ par hundra deltagare, men så var ämnet så aktuellt 
~om åtgarder ~or flyghavrens bekämpande. Rektor Georg Bengtsson 
mledd~ . och .. halsade valkommen till skolan. Han framhöll att det var 
en gladJ.e for skolan att k~nna anordna denna växtskyddsdag. Greve 
C: C. P1per, Krag.~h~_lm, halsade på arrangörernas, Wemmenhög-Lju
mts, Herresta~.s forsoks- och växtskyddsringars, hushållningssällska
pets och ortsforbundens av RlF inom nämnda härader, vägnar. Han 
hoppades _att dagen skulle göra jordbrukarna väl förtrogna med detta 
svåra ogras man har i flyghavren. 

.. Agronom Knutsson ~av nu i ett i berörda trakter lär sig känna i en 
foredrag en bak~rund till flyghavre- flyghavren. Det gäller att ta itu r::ed 
~arn.: Haån påv1sade at~. flyghavren flyghavren i tid och att förebygga 
1fn e . ar n got nytt ogras. Det har en spridning. 
unn1ts sedan långa tider. Men det 

har fått förnyad aktualitet genom Hur Dånmark bekämpar 
a.!t .m~ har kum\at iakttaga en upp-
forokmrg och en spridning till nya .. flyghav~en .. 
områden. Under senare år har det var .amnet for foreståndaren för de 
ocks~ funnits . speciella förutsättning- statliga danska ogräsförsöken Ingvar 

1 
ar for en spndning, bl. a. inom im- Petersen. ~~ några få år har flyg
porter~t fodersäd och utsäde. Han hq..Vren bU.vJt ett mycket allvarligt 
fram'?-.oll q,tt det måste vara ytterst prob_le~ for danskarna. På Själland 
~n~ela~et att vidta åtgärder för att har l VIssa områden 25 % av gårdarna 
1 t1d hmdra en utveckling som skulle ~.er eller mmdre flyghavre. När det 
kunna förorsaka det skånska jord- gall~r .~tt bekämpa flyghavren är 
bruket oerhört stora bekymmer och det ~ forsta ?~nd. en fråga om upp
kostn~_der. Ett led i ett sådant ar- lysnmg <;>eh I ov;1gt en målmedveten 
bete ar den flyghavreundersökning k.amp. For den JOrdbrukare som har 
som startas i dagarna. fatt flyghavre på sin gård i större 

~mfattning är enda botemedlet att 
Inventering om flyghavren andra väx!löljd. I fortsättningen blir 

C· 
4 

. handrensnmg ofrånkomlig även om 
.a .000 JOrdbr"?kare kommer att den kräver mycket arbete. En an

få ett fråg";_for~ular och en broschyr nan väg som man har gått i Dan
som redogor for flyghavren. Denna mark är en skärpt lagstiftning. Här-· 

Fr. v. jordbrukskonsulent Nils G. Larsson, agr. P. E. Terning, agr. 
. Gunnar Knutsson och dr Hans Inge Petersen, Danmark. 

under~ökning skall dels bli_ en in- vidlag har man gått betydligt läng 
yentenng om flyg'?-avrens _forekomst än i Sverige. Hr Petersen visade mi 
mom .. de fe~ sydhgas~e haradena i slut en rad instruktiva ljusbilder' 
Malmohus lan . och VIsa hur flyg- över hur danskarna rent praktiskt 
havren har spntt;s. Den s~all också försöker att komma åt flyghavre
ge en bakgrund t1ll motåtgarder mot problemet. 
flyghavren. Arbetet blir flerårigt. 
Att . undersökningen ej blir mer om- ),_~---~---~------.,.--
fattande beror på att medlen som 
står till förfogande är begränsade. 
RLF har dock bidragit på ett verk
samt sätt. 

.. Aven Malmöhus läns hushållnings
saliskap har ställt sig bakom under
sökningen och lovat att stödja den 
på allt sätt. Agronom Knutsson slu
tade med att framhålla att det är 
ytterst angeläget att alla jordbrukare 

Flyghavren i Malmöhus län 
en allvarlig fråga 

Flyghavren förekommer i Malmö
hus län i så pass stor omfattning, 
att energiska motåtgärder är på sin 
plats, framhöll . jordbrukskonsulent 
Nils G. Larsson i sitt föredrag. 

Hushållningssällskapet har gjort en 
inventering inom 207 sockengillen 
och 30 % av dessa rapporterar före-· 
komst. Energiskt utrotningsarbete 
kan leda till att ogräset elimineras 
men underlåtenhet i detta avseende 
kan också leda till att obetydliga· 
förekomster utbreder sig mycket 
snabbt, sade tal. 

Undersökningen visar att flyghav
ren förekommer söder om en linje 
från Hälsingborg i nordväst till Ystad 
i sydöst. Inom detta område finns 
dock stora variationer. Den största 
tätheten har vi i sydvästra hörnet, 
rätt betydande i saxtorpsområdet 
ner mot Barsebäck. Mer begränsade 1 

finner vi i vissa delar av Vombsjön \ 
och i området vid Skurup. ' 

Ibland har jordbrukare ställt frå- 1 

gan om man ej genom skärpt lag
stiftning kunde förhindra spridning 
från granne till granne, i likhet med 
vad som skett i Danmark. Men en 
skärpt lagstiftning kan ej enbart : 
lösa problemet. Här behövs upplys- l 
ning och rådgivning, forskning och 
försök för att underlätta och effek
tivisera de åtgärder, detta här i 
Skurup tagna initiativ föranleder, 
slutade tal. 

Skärpta bestämmelser 
även i Sverige 

Föreståndaren för Statens frökon
trollanstalts Akarpsfilial agronom 
P. E. T e r n i n g redogjorde däref
ter för de erfarenheter man fått vid 
frökontrollen av flyghavren. En pro
cent av sädesproven innehöll flyg
havre, öknin~en fr~n föregående _årj 
är markant .. Aven 1 vall- och olJe
växter har förekomsten iakttagits. 

Av 100 prov tagna på importfoder
säd visade en del skrämmande före
komster. Prov fanns med 12 proc. pr 
kg. eller 3.000 kärnor. 
l Enligt nu skärpta bestämmelser 
skall allt plomberat statsutsäde· va
ra helt fritt från flyghavre, alla od
lingar med kontrollodlingsbevis kas
seras vid avsyning om förekomst 
finns. All saluutbjuden utsädesvara 
i övrigt får ej innehålla mer än 2 
kärnor pr kg. för att godkännas. Be
träffande fodersäd skall denna, om 
den innehåller mer än 15 kärnor pr 
kg. finmalas eller gröpas före an
vändningen. 

Vid den följande diskussionen yr- ' 
kade en jordbrukare som fått flyg
havre på det varmaste för kraftiga 
åtgärder . Vad Ni än gör, så akta er 
för flyghavre, för då får ni aldrig 
en lycklig stund · mer, framhöll han 
för sina kolleger. Man diskuterade 
träda och hackgrödor, vallgrödor 
o. d. som beltämpningsåtgärder, 
strängast möjliga kontroll över ut
sädesföretagens kontraktsodlingar 
m. m. En representant för ett ut
sädesföretag upplyste att detta redan 

• gått i författning om att all före
komst av flyghavre skall rapporte
ras. Vidare visades den danska fil
men om flyghavren, vilken i sin 
skrämmande realism visade de faror 
som. detta ogräs medför för spann
målsodlingarna. 

Ordföranden greve Piper, uttalade 
deltagarnas varma tack för det ·ut
märkta initiativet från skolans sida 
och för den intressanta vägledning
en i denna viktiga angelägenhet. 

Till slut företog deltagarna en ut
flykt till några områden med flyg
havreförekomst för att närmare be
kanta sig med ogräset i fråga. 

'· 



Åtta kandidater, en magister 

på simavslutning i Beddinge 

Simlärarinnan fru Anne-Marie Jönsson överlämnar utmärkelserna. 

Simundervisningen för skolbarn vid badbryggan i Beddinge har 
avslutats med sedvanliga tävlingar, promotioner m.m. I under. 
visningen har deltagit- ett 80-tal flickor och pojkar från Skurup, 
Lindby och Wemmenhög. Vädret har i stort sett varit ganska. 
hyggligt, även om det ibland var i t ganska svalt och blåsigt både 
på land och i vattnet. 

Ledarinna har i år varit folk- 1 blomsterhyllningar. Efteråt bjöds 
skollärarinnan Anne-Marie Jöns- ungdomarna på mjölk och bullar 
son med biträde av fröken Ing- från Skurups mejeri. Vi återkom. 
rid Hansson. Allt har gått pro- mer med utförlig prislista från 
gramenligt, och ugndomarna har tävlingarna. D-1 
visat lust och intresse för den -· 0 
nyttiga simsporten. Till avslut- // " .<"J_ 
nmgen som gynnades av vackert / /+ C! . c 
men något blåsigt väder hade 
många av elevernas anhöriga in-
funnit •sig. Prisutdelning och pro-
motion av åtta kandidater och en 
magister iförrättades av distrikts-
överlärare E. Jeppsson. Utom de 
vanliga tävlingarna på 25 och ' 
50 meter för nybörjare och mera 

.., avancerade simmare förekom täv
lingar mellan grupper från Sku. 
rup, Lindby och Wemmenhög ä
vensom en del skämttävlingar. 
Dessutom för&kom realistiska liv
räddningsövningar från båt och 
på djupare vatten, där eleverna l 
själva fick demonstrera sina fär- l 
digheter i livräddning och upp
livningsförsök efter två oli·ka sy
stem. Till de båda populära leda
rinnorna överlämnooes vackra 

Signal till samling! Simlärarna Ann-Mari Jönsson Ingrid -=~-=rJ "'""·"~ y l j_ ~ ~ 

Siv Tilly möter den gryende dagen med ett glatt leende. 

~--------------------~' ~'----------------------~ 



Liv och glädje präglar simövningarna l 

Britt Olsson bygger "stad" 
sandem 

L 

1'1/1-

Det är dags alt stiga upp. Fröken Anita Karlsson har just "purrat" 
några av de glada flickorna. 

l 
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l(yrkogårdsinvigning i Gärdslöv 

Bisk01> Nyg1·en och de a ssisterande p1·ästmännen. 

Gärdslövs nyanlagda kyrkogård 
invigdes på söndagen av lunda
biskopen Anders Nygren under 
högtidliga former. Biskop Nygren 
höll invigningstalet med utgång 

från 23:e psalmen i Psaltaren. Se
dan läste de assisterande präst
männen valda skriftställen. Som 
avslutning sjöng kyrkokören un
der kantor Svea stenbecks ledning 
"Saliga de, som ifrån världens 

år, reklamchef Herman 1' Ekberg, öden". 
Vid den efterföljande högmässan 

Ystad, stinsen N. Larsson, Tvååker, sjöng kyrkokören "Kring jorden 
major Ahlund, Stockholm, f vakt- skall höras" varpå kontraktsprost 
konstapeln C. A. Bergkvist, Lands- Ernst Landgren predikade över 
«:rona, och f stadsrevisorn O. Akes- dagens text. 
;on, Landskrona. Efteråt intogs kyrkkaffe i för-

samlingssalen som var till träng-
Efter högtidligheterna på torget sel fylld. Biskopen talade och kon· 

;kedde förbimarsch. På östra ka- traktsprost Landgren framförde 
;ernen' följde sedan riduppvisning- ett tack till ägarinnan av Näsby-
1r, uppvisning i atomberedskap, holms gods och dess godsförvalt
•örning med 6-spann ~ gammal stil ning för att de för ett billigt pris 
>ch traditionell och efterlängtad upplåtit markområde till den nya 

rln u d d · d kyrkogården. 
;rlm; t n J;;~ V;.kA-.::-;'Jf-,..-----,,--,-l J-:;--::/ ,--(/ • -~ 

"Karl XII :s sadel" land-' 
stormsminne i parken 

Ett vackert minne och ett vittnes
börd om samhällelig gemenskap fick 
Folkets park under första världs
kriget. Några av styrelsen låg mobi: 
liserade vid Ruuthsbo strand. Ute 1 

havet låg en väldig sten, som av 
havsvågorna utformats som en skål
formig jättegryta. stenen kallades 
,Karl XII:s sadel. Strandägaren till
frågades, om stenen fick tas bort 
och sättas upp som minne och pryd- ~ 
nad i Skurups Folkets park. Det 
hade han ingenting emot. Nästa sön

'dag samlades ett 50-tal starka man
nar på stranden, Norden kom dit' 
med hästar och vagn och hiss, och 1 
så fördes stenen i land och smyc- , 
kar nu Folkets park. "Minne från · 
landstormen 1914" står det på stenen. 

Under åren 1919-1954 var Johan 
Saltin ordf., Alfred Norling kassör, 

l Alfred Mårtensson sekr. och senare 
'J Magnus Persson. Den nuvarande 
styrelsen består av Börje .. Lin~en, 
ordf. Erik Cederholm, kassor, Gosta 
Ivar;son sekr., Emil Sandström, 
vice ordf., Kjell Jönsson, vice sekr., 
Johan Fritz och Erik Lindskog. Av 
veteranerna tillhörde Magnus Pers
son styrelsen under 40 år och Al
fred Norling var kassör under 36 år. 

"---- --,-..----'-i'4 J ~· ~ 
'ST ADS AllEHANDA tisdagen den ~ september 1956 

I

BKURUP-:-RYDSGARD: skurupscentern Bengt Ake Haker kastar 
sig och nickar i famnen på Rydsgårds målvakt. 

-Skurups· 10 kets park 
fyller i år femtio år 

Den nuvarande styrelsen samlad iill överläggning i Folkels hus sam
lingssal. l millen ordf. Börje Linden. 

Skurups Folkets park har i år ägt bestånd i femtio år. Till 
hugfästande av de gångna åren har huvudmannen för företaget, 
Arbetamas fastighetsförening, utgivit en minnesskrift redigerad och 
skriven av hr Magnus Persson, sign. "Nemo", som under mer än 
40 år tillhörde styrelsen och var en drivande kraft vid jig·~roi.llf~>S--1 
tillkomst och fortsatta utveckling. __. • 

Skriften inledes med en översikt dagen var en ny dansbana anlagd 
av de sociala förhållandena i Sku- vid sidan av de sotiga ruinerna ef
rup vid sekelskiftet. Ar 1904 blev ter den gamla. De följande åren kom 
arbetarrörelsens pionjärår i Skurup. vintersäsongen att bli den mest gi
Då bildades avd. 118 och 119. Svå- vande för föreningens ekonomi. Man 
righeter uppstod på gruJ:}d av lokal- hade nämligen byggt en vinterbonad 
brist. I början samlades man i ett danspaviljong med värmeledning och 
gjuteri på Larstorp, sedan i Wick- trevlig inredning. Numera är denna 
mans snickerilokal och därefter i fas- lokal flitigt anlitad vintertiden. Där
tigbeten Linnea vid Smalgatan. För- emot blir det inga danskvällar efter 
eningslivet blommade, och bland marknadsdagen på sommaren, Ung-
talare i Linneas samlingssal kan domen i våra dagar söker sig hellre 
nämnas finansminister Thorsson och till havsstränderna vackra sommar-
Hinke Bergegren. En dag kom Kata dagar. 
Dahlström till Skurup och då hyrde 
arbetarorganisationen biolokalen i 
Apotekshuset, där nu Mårtenssons 

'-----------bilutställning finns. Fru Dahlströmsl-----fl-AI..---If-;t--.--4:.......1-~ 
--------------------...:...:-----------frispråkiga uttalanden väckte en fas-1----++.,t+r--~""'-,....;;.-+-1-~,...1 

lig uppståndelse i samhället, och hy
resvärden utlät sig till arrangörerna: 
"Kom inte och försök hyra mer, då 
en sådan kärim!adi-1 ska tala", 

r1> ) 



LANTMANNASKOLA! 
·Goda resurser 
väntar på att 
bli utnyttjade 

nit är nu återigen dags för 
både ungdomar och - inte minst 
- fö1·äldrar att tänka p'å lant
mam;_askolan. Vinterkurse:ma bör
jar i regel omkring den l nov. 
Att det moderna jordbruket stäl-

' ler så stora fordringar på sina 
utövare att det är nästan nöd
vändigt med lantmannaskoleut
bildning, om resultatet skall bU 
bra, det känner nog de flesta till. 
Däremot tycks inte aUa veta, att 
våra lantmannaskolor i dag ger 
elevema en verkligt topp-modern 
utbildning med i regel utmärkta 
resurser. Att elevema också trivs 
på lantmannaskolan kan Sonja 
Pålssor_ på bilden här intill in
tyta. Hon går fortsättningskursen 
på Skurups lantmanoaskola i 
Skåne och tänker utbilda sig till 
seminös. En bildsida från denna_ 
skola finns på sidan 20. 

•• 

FOR' ENERGISK UNGDOlll 
. · MODERNT LANTBRUK 

Att jordbruket av i dag kräver gedigna kunskaper av iiina ut
övare är välbekant. De svenska lantmanoaskolorna är . i regel ock
så mycket väl ruslade för att utbilda kunskapstörstande ungdomar 
till effektiva och insiktsfulla jordbrukare. Hur en lantmannaskola 
arbetar framgår i någon mån av detta bildreportage. Det är häm
tat från Skurups lantmannaskola, men skulle också kunna avse 
någon annan skola. På vissa andra skolor tillkonuner dessutom 
skogsundervisning. 

Den viktigaste kursen på lant
mannaskolan är den ordinarie 

vinterkur11en, som omfattar 125 da
gar. Den är inriktad på att ge den 
vanliga jordbrukaren det lämpli-

' gaste kunskapsstoffet. Bland un
dervisningsämnena märks moders
målet, räkning, kemi, fysik, bota
nik med Jrftlighetslära, maskin
och redskapslära, jordbrukslära, 

husdjw·slära, bokföring, jordbruks
ekonomi med arbetslära, vari ingår 
bl. a. föreningskunskap, byggnads
lära och medborgarkunskap . . Ofta 
företas studieresor i ans! u tning till 
undervisningen. Dessa kurser bör
jar ~ring den l nov. 

Den längre kw·sen är dubbelt ~i 
lång och avser således att ge •ge
dignare kunskaper. Denna kurs 
ger också fullständig kontrollas
sistentutbildning. 

På Skurups lantmanoaskola har 
man en speciell kurs som pågår 
hela året och omfattar både teore
tisk och praktisk utbildning. 

Skolan har också kontakt med 
enhetsskolan och ger för närva
rande en kurs för 9 y i Svedala, 
omfattande 7 elever. Den omfattar 
särskilt skötsel av maskiner. Efter 
avslutad utbildning far eleverna 
avlägga prov för traktorkörkort. 

Lantmanoaskolan är också ett 
centrum för folk i bygden som 
ägnar sin fritid åt studier. studie
cirklar sammanträder på skolan, 
kortare kurser anordnas där och 
ungdomsorganisationerna är alltid 
välkomna dit med sina kux:~och 

mng~;:-Lärarpersonalen gör oCk
så betydande insatser i bl. a. kon
trollringarna. 

Skurups lantmannaskola är. verk
ligen en jordbrukarnas egen skola. 
Men så ägs den också fortfarande 
av jordbrukarna ·själva. V. E. 

=::...~-



Alf Lojakt 

- 50 år fyller den 3 mars förste 
poliskonstapeln Alf Lojakt, Ryds
gård. 
FÖdd i StoC'kholms skärgård var 

det ganska naturligt, att han re- l 
dan i ynglingaåren gav sig sjö
måilslivet i våld. Han inskrevs i 
den dåvarande skeppsgossekåren 
å'r 1922 och stannade där i 13 år. 
Det var en hård skola men den 
danade ynglingarna till härdiga o. 
redbara män, varom dagens jubi
lar bär synligt vittne. Efter ge
nomgångna militära skolor valde 
Lojakt polismannabanan och 1938 
börjilde han vid Höörs polisdi
strikt. Efter att ha haft olika vi- 1 
karlatsförordnande kom han till i 
Rydsgård å.r 1941 och tillträdde 
där sin nuvarande befattning som 
ord. polisman. År 1956 befordrades 
han till förste poliskonstapel. 
Under Lojakts vistelse i Ryds

gård har hans krafter tagits i an
språk för många uppdrag utanför 
tjänsten. Han har således varit 
clvllforsvarsfogde, ledamot av 
byggnadsnämnden och civllför
svarsnämndim samt ledamot och 
kassör l Ryd&gårds scoutkår. Där
jämte har han anlitats som över
vakare och förmyndare inom kom-

! munen. j 
, Den fritid jlan fått över har han 

1 

\, 



' Födelsedag 

Gerda W ahlqvist. 

- 60 är fyller den 10 september 
fru Gerda Wahlqvist, Sandaäkra, 
Skurup. 

l 
____ SkA.nska Dagbladet- Lördagen den 29 sept. 1956 ------

Svaneholms slott har n 
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Lan t mannaskolans 
olika kurser: 

l Vinterkursen. 125 läsdagar. 
Börjar om~ring l nov. En kurs 
för praktiska jordbrukare. 

D Längre kurs. 250 läsdagar. 
Börjar omkring l nov. Grund
ligare utbildning. En del elever 
fortsätter sin utbildn·ing och 
blir driftsledare. 

m Praktisk-teoretisk helårs
kurs. Ett år. Lämplig för egna 
jordbrukare och arbetsledare. 

IV Kontrollassistentkurs. Atta 
veckor. För kontrollassistenter 
men även egna jordbrukare, 

V Fortsättningskurs. 15 jan.-
5 juli med två veckors uppehåll 
under vårbruket. För egna ~ord
brukare och . driftsledare. 

VI Specialkurser-kortare 
kurser. Ofta S€x-da.garkurser 
aktuella äinnen. 

.~ 
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Konsulent Birgit Bengtsson med 
sin kaloriutställning. 

Kafferepet ger 
flera kalorier 
än ärtmiddagen 

Tredagarkursen "Aktuellt för 
husmödrar" började på tisdagen 
på Skurups lantmannaskola. Hem
konsulenten Birgit Bengtsson, Mal
mö, talade om "Kost och kalorier" 
och hade till belysning av sitt fö
redrag arrangerat en inslruktiv ut
ställning av olika livsmedel, varje 
slag med angiven vikt och samtli
ga i näringsvärde motsvarande 100 
kalorier. 
De . närvarande husmödrarna tog 

med mtresse del av utställningen och 
lyssnade uppmärksamt på konsulent 
Bengtssons framställning. Där fanns 
verkligen mycket att lära, och mån
ga goda tips lämnades för dem som 
önskar gå ned i vikt, men likväl vill 
behålla. vigör och hälsa. Rent chocke
rande verkade upplysningen att en 
stadig middag med ärter, fläsk, pann
kaka och sylt ej tillför kroppen så 
många kalorier som ett ordinär t kaf
ferep bjuder på. I förra fallet får 
man 880 kalorier, men i senare fallet 
ö:y~r 1.000 kal<?rier, fördelade enligt 
fol]ande: ett Wienerbröd 140, en äpp
lemunk 300, tre småbröd 150, en li
ten bit moccatårta 325, fyra socker
bitar 60 och grädde 50 kalorier. 

Talaren demonstrerade vidare att 
man kan äta 715 gr. purjo men inte 
få fler kalorier än i 21 gr. tårta. Nä
ringsfattig i hög grad är gurka: 910 , 
gr. behövs till 100 kalorier. Av fisk 
kan man äta rödspätta 230 gr. och 
kolja 312 gr. innan man inmundigat 
100 kalorier. Smöret är koncentre
r.~t mdd 100 kalorier pr 13 gr., och 
l~kedryckerna är inte att bagatel
lisera: man får 100 kalorier då man 
dricker 303 gr, och lika mycket får 
man i pilsner, ehuru en vanlig upp
fattning är att man får mer i den 
senare drycken. 

På onsdagen fortsätter kursen med 
f?redrag av gymnastikdirektör Ing
nd Tullberg om "Funktionella ar
betsställningar" och då håller även 
Skurups husmodersförening sitt mö
te. S1sta kursdagen talar dipl. kos
metiker Renee Camphausen om "In
re och yttr skönhetsvård". 

Skurupsbygden 

Skurups ~ant1nannaskola 
har haft kursavslutning 

En bild från elevernas arbete i skolans maskinhllll 

Vid Skurups lantmannaskola avslutades på lördagen en sex må
naders kurs i vilken deltagit tolv elever, som tidigare genomgått ord. 
kurs. Fyra av kursdeltagarna var flickor. 

Eleverna har förvärvat kompetens 
som kontrollassistenter och behörig
het för vidare utbildning som lant
mästare och seminbiträden. Kurs
deltagarna var från Malmöhus alla 
utom en, som var smålänning. Vid 
den nu avslutade kursen har elever
na fått vara med om och undervi
sats i vid en lantmannaskola vanli
gen förekommande ämnen men hu
vudvikten .har lagts på maskinsköt
sel, vård och reparationer, varvid 
såväl el-svets som gas-svets använts. 
Eleverna har samtliga fått syssla 
med svetsning, fått vara med om att 
taga isär och på nytt sätta ihop 
jordbruksmaskiner, bl. a. självbin
dare, slåttermaskin samt delar av 
skördetröska. At inställning av skör
detröska och rätt montering av trak
torplog har ägnats mycken omsorg, 
och eleverna har vidare fått prak
tiskt öva sig med traktorplöjning 
o. s. v. 

intressant "estradsamtal", en helt ny 
form för undervisning, som visade 
sig kunna fånga levemas och de and
ra närvarandes intresse i ovanlig 
grad och gav mycket gott utbyte i ge
nomtänkta synpunkter och anföran
den. Det gällde för eleven Yngve 
Jönsson att redogöra för en av honom 
upprättad ekonomisk driftsplan för 
ett medelstort jordbruk och därefter 
försvara sin budget mot kritik och 
anmärkningar. Förste opponent var 
kurskamraten Jöhan Magnusson och 
agronom B. Jonsson understödde. 
Inga viktigare invändningar fanns att 
göra mot driftsplanen. 

Det största elevantalet 
i skolans historia 

Agronom B. O. Bjerstedt har i den 
nu avslutade kursen skött undervis
ningen driftsanläggning. Agronom 
G. Knutsson visade vid avslutningen 
en film från tävlingarna om världs
mästerskapet i traktorplöjning. 

Estradsamtal nyhet Rektor Georg Bengtsson lämnade 
Vid lördagens avslutning samlades en översikt av det gångna året vid 

man i skolans maskinhall. Ett par skolan. Elevantalet har varit det 
elever visade hur svetsning sker största, som förekommit i skolans 
med el-svet:s och gas-svets. Ganska historia. Ej mindre än 65 har delta-~ 
svåra prov 1 svetsning klarades fint. git i kurser över fem månader, och 

.J:.äraren i maskinteknik agronom B. 126 har deltagit i kurser från en till 
Jonsson höll ett anförande om svets- tre veckor. Därutöver undervisas 
ningens möjligheter vid reparationer. elever från Svedala enhetsskolas 9:y 

1 

Därefter förflyttade man sig till vid lantmannaskolan. Behovet av att 
skolans stora sal. Där förekom ett stärka skolans resurser för praktisk 

~~fl 



Många fina rön 
av damfrisörska 
på Hamburgkurs 

Fru Gudrun Sernert. 

Kallpermanentning med ägg, to
ningar i klangfärger, mikrosko
piska undersökningar av hår, 
nya impulser i fråga om klipp
ning och färgning, och mycket, 
mycket annat värdefullt för mo
dern hårvård kan fru Gudrun 
Sernert, Gujes Damfrisering, 
Skurup, berätta om efter att till
sammans med ett tjugofemtal 
andra hårfrisörskor från Sverige 
ha deltagit i en veckolång kurs 
i Hamburg. 

- Det var fantastiskt lärorikt, 
berättar fru Sernert när vi mellan 
ett par kunder får några glimtar 1 
från Hamburg-vistelsen, framför
allt tack vare de skickliga lärar
na. Kursen var förlagd till ett 
stort institut, en jättebyggnad in
rymmande fi!msal, kemirum, ar
betsrum och matsal, vi hade i re
gel teoretiska lektioner på för
middagarna med inte minst kemi, 
biologi och mikroskopiska under
sökningar på programmet, på ef
termiddagarna var det nästan 
värre än på en vanlig damfrise
ring, det var att tona och färga 
i de mest fantastiska färger, och 
tonvikten lades speciellt på röda 
varma nyanser, med motsvarighe
ter av blå och violetta skiftningar, 
som med tanke på höstens mode 
Hellas-linjen ger frisyren den rät
ta karaktären och livfulla lystern 
åt håret. 
Fru Sernert omtalar vidare, att 

kursdeltagarna också fick lära sig 
att mikroskopiskt undersöka hår, 
för att komma underfund med 
vad som fattas när man märker 
att ett hår inte är friskt . Ja, det 
är i sanning roligt och tacksamt 
när man vet att det blir kund
kretsen som till sist får nytta av 
alla lärdomarna, slutar fru Ser

. nert, och fattar ånyo sin färgpen-
sel för att "modernisera" med 
romance-linje och kastanje-ton. 

l 
Kontorist Kje!t Ask, Svedala, med ma

kan Gertie Bl!th, Svedala. 
(Foto: Lidber g, Skurup) 

-----'.--

Kontorist Kjell Ask 
med maka Gertie, f. 
Båth, Svedala. (Foto: 
Lidberg, Skunfp) 



Andreas ,Löfberg var föregångsman 
för industrin i skurupstrakten 

sekelskiftet är för Skurup liksom för många andra samhällen på skånska slätten en verklig grundartid. Då 
etableras handelsfirmor, bygges fabriker och bildas andelsföretag, som haft den största betydelse för orten. Den 
utveckling börjar, som skulle göra skånska slätten till en industrialiserad bygd samtidigt med att .en kraftig upp
ryckning av jordbruket sker. 

De industrier, som ltom i gång i 
Skurup hade ju huvudsakligen till 
uppgift att förse jordbruket med be
hövliga maskiner och redskap, Or
tens första industriföretag, som blev 
riksbekant och omtalat, låg emeller
tid inte i tätorten kring järnvägs
stationen utan i Hassle-Bösarp, ett 
par km söder om Skurup. 

l nordvästra delen av Hassle-Bö
sarp, den s. k. · Västervång, grw1dade 
Andreas Löfberg på 1880-talet en in
dustrianläggning. Företaget gick 
raskt framtåt, nya byggnader upp
fördes, och i folket i trakten fick 
vintern igenom se ljuset från de 
upplysta fabrikslokalerna, en syn 
som då var helt ovanlig. På tabri-

' ken hade man fullt upp att gör~ 
långt in på kvällarna. Röken svepte 
över slätten från fabriksskorstenar
na, och var dag i synnerhet strax 
före vårbruket gick skjutsarna i ett 

· till Skurups järnvägsstation med 
färdiga maskiner från Löfbergs fa
brik. 

Andreas Löfberg var uppfinnare 
och en praktisk karl. Han kunde bå
de hitta på maskiner och visste vad 
som krävdes av dem i ett pationellt 
jordbruk. Han föddes 1845 i Hassle-
Bösarp, där hans fader var bysmed. 
Redan innan Jarnvägen Malmö
.Ystad öppnades 1874 hade Andreas 
Löfberg börjat syssla med tillverk
ning .av symaskiner. Han gick \:len 
långa vägen till Y stad och vid ett 
gjuteri där beställde han de delar 
han behövde till sina konstruktioner. 
Sedermera intresserade han sig för 
jordbruksmaskiner och specialisera
de sig på att tillverka en av honom 
uppfunnen bredsåningsmaskin. Den
ne arbetade utan växelhjul och 
borst, kunde användas för sådd av 
säd, fröer och konstgödning samt in
ställas för olika ändamål mycket 
snabbt och enkelt. Maskinen belö
nades vid en rad utställningar, bl. a. 
i Lund, Ystad, Jönköping, Trollhät
tan . .Massor av skrivelser med in
tyg om maskinens förtl;äfflighet 
stl·ömmade in till fabrikanten. Ar 
1895 meddelar Löfberg i en försälj
ningskatalog, att han sålt 8.792 ma
skiner från år 1885, vilka sänts till 
olika delar av Sverige, samt till 
Danmark, Finland och Norge. 

Priserna på maskinerna 'vora blyg-

l samma efter vår tids måttstock. De 
tre modeller han tillverkade kosta
de från 100 kr. till 115 kr., Jnen så 
var ju också penningvärdet annor
lunda då. 

Vid fabriken rådde en patriarka
lisk ordning. Visserligen var Andre
as Löfberg ungkarl livet igenom, 

Anhöriga till gamle bysmeden Lars Löfberg i mitten, längst till höger industrimannen och kommunalordf. 
Andreas L. Löfberg, och i bakre raden, andre från hoger mekanikern Jöns Löfberg, båda söner till Lars 

Löfberg 

men han hade ändå stort hushåll 
med en mängd arbetare i kosten. Ett 
lantbruk skötte fabriksägaren vid si· 
dan om och hade snabba hästar för 
de. tab:ika körsloma till Skurups 
järnvägsstation. I sin hemsocken var 
Löfberg en betrodd man och inne
hade under många år posten som 

\ordf. i kommunalnämnd och kom- Den kända n nedlagad Skånska såmaskinsfabriken Hassle-Böserp 
alstämma" ~ ligger begraven 
yrkegården i Hassle-Böstarp. nedlades rörelse~ 1904. Brand här

d sekelskiftet kom nya kon- jade fabriksbyggnaden och å tersto
tioner för radsådd i markna- den har senare rivits. De vid Skån-1--------......! 

----~den, och den Löfbergska bredså· ska Såmaskinsfabriken anställda 1-------~.ji..--~,'---J.--""'~1"1"'-1--------.J 
ningsmaskinen förlorade sin kund- sökte sig till industrieQJ.a i Sku· .;: j () .- 5' ~ 
krets. Efter Andreas Löfbergs död rups köping. ,C/'/ 
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Bell Rutherford dyraste 
h,äst på Broddaaukti,on 

Godsägare L, C Peterson, Brodda, bjöd igår ·en mycket st?r pub
lik välkommen till sin årliga travauktion på det naturskont be
lägna stuteriet i skurupstrakten. Hel•a hans årgång av år 1955 
skulle försäljas och auktionen blev som vanligt ett stort och sär
de!oes intressant evenemang. I motsats till de häda senaste åren 
hade arrangören-säljaren god tumme med väderleksgudarna. Det 
var ett alldeles underbart väder och den stora auktionspubliken 
kunde njuta av ett strålande solsken, när man med mer eller 
mindre sakkunnig min följde <te många exteriört tilltalande myc-
ket vackra hästarna. · 

Resultatet _ av årets Brodda- den på Brodda. Inalles såldes 29 
auktion kan kanske inte ekono- travare och för dessa gav man· 
miskt mäta sig med de senaste 136.200 kronor, vilket gör ett ge
årens, då genomsnittspriset legat nomsnitt på 4.700 kronor. S•amt
betydligt högre, men med tan·ke Iiga sal~bjudna hästar fann nya 
på doagens läge bör säljaten ha köpare, alltså inte en enda osåld 
v•arit tiHfredsställd. Ingen av de häst- i sanning ett unikt och sä
tidigare travauktionerna i Skåne kerligen ganska svårslaget resuJ-

i år ha givit så gott vesultat som tat! (Forts. ä _;s=_:i::_st~a::._Sl:.:'~d-an_.::.) ____ D~e.:.n:....=..st:...o_r_,a_a_u_k_ti_o_n_:sp:._u_1bl1i_k1_en,k_und_._e_n_j7uta7a-:v2:öi'e,....tt_s_tr=dc-:L~a-;n7d_e7s_o_ls_k_e_n_. _ _ 

III Il P dJlJ- /f'j-z 
YSTAOS ALLEHANDA tisdagen Clen 6 november 1956 ffusmÖdrarnas höstfest SUCCe 

Det var full kommers pd Skurups husmodersförenings lottförsälj
j ning och jr. v. ses [1·u Karin Wickman sälja en lott till fru Greta 
L._ Larsson medan fru Sylvan tittar pd. 

nettot til.l Ungernhjälpen 
Något av en succe blev hasmodersföreningens stora höstfest på l 
Hotellet i Skurup till vilken ett 100-tal medlemmar och inbjudna 
infunnit sig. Officiellt inleddes festen redan . i torsdags med en 
tombolaförsäljning från två stånd ute i köpingen då de 1.200 lot
terna rönte livlig efterfrågan och snart var slutsålda. 

Det märktes på festbordens duk- Asta Lindelöf, Köpenhamn. Hon 
ning och salens hela utsmyckning var ypperligt disponerad och fä
med· höstblomster sädeskärvar· och redrog på ett utomordentligt med
gammalskånslta väggbonader att ryckande sätt en rad kända folk
det var damer med smak och er- visor och sånger. Efter ytterligare 
farenhet från dylika ev.enemang en uppvisning av folkdanslaget lät 
som stått för rusthållet. Lovorden fru Lindelöf på allmän uppfordran 
över de . vackra dekorationerna sin stämma höra i ännu tre sån
var också legio. Sedan en välsma- ger. Fru Sylvan tackade sånger
kande supe intagits inleddes fes- skan i väl valda ordalag och över- l 
ten med musik av ett kapell un- lämnade en hlomsterhyllning. Se- , 
der ledning av kapellmäst. Starck, dan tråddes dansen med till fram- j· 
Lund, som också senare svarade på småtimmarna. 
för dansmusiken. Föreningsordf. Under kvällens lopp bortauktio
fru Margareta Sylvan, som hade nerades en rad skänkta fruktkor
tusen ting att bestyra men hann gar och hakverk med ingenjör 
med allt, hälsade välkommen och Knut Nyström som auktionarius. 
läste en av fru Lisa Jönsson . för- Gästernas tack framfördes av rek
fattad höstdikt .. Härefter intågade tor Stig Lundgren, som nog hade 
ett i den vackra Ingelstaddräkten alla med sig när han tackade hus
iklätt folkdanslag om fyra par, mödrarna för deras samhällsnytti
under ledning av Per Ake Olsson, ga och glädjespridande verksam
en gång välbeställd jordbrukare l het, samt inte minst för att de ge
Skurupstrakten. Denne visade sig nom den smakfulla och välordna
som en både skicklig och munvig de festen för några timmar fått 
ledare och det var fart och kläm deltagarna att glömma det oväder 
över de gamla folkdan,serna. Där- som rasar l stora världen. Att 
efter bestegs podiet av den l tanken därpå dock inte skjutit 
den smakfulla Dala-Flodadräkt'Em helt i bakgrunden framgår av att 
klädda skurupsfödda och interna- festens överskott går till Ungern
tionellt kända konsertsångerskan hjälpen. 



Premiär för Skurups 
nybildade folkdanslag 

Ungdomar i'nom Skurupsortens 
SLU-avdelning tog i somras ett be
römvärt initiativ. De beslöt bilda 
ett folkdanslag. Ett sådant har för 
några år sedan verkat i Skurup 
och var mycket uppskattat. 
Säkerligen kommer m?n med gläd

je att ta vara på den möjlighet som 
nu finns att göra en hembygds- eller 
annan fest stämningsfull och vacker 
genom medverkan av folkdanslaget i 
dess klädsamma folkdräkter från hä
radet. Hela sommaren och hösten 
har ungdomarna övat. Som ledare 
fungerar hr Hans Erik Nilsson, 
Kongsmarken. För musiken svarar 

!Gunnar Rasmusson på dragspel och 
fröken Astrid ,An-dersson, Hy1teberg<t, 
på fiol. ' 

Sitt första framträdande hade folk
danslaget vid en Märlensfest i Sku
J;Ups Folkets park häromdagen. 
Folkdansarna gjorde stor lycka och 
framförde med precision och elegans · 
sådana danser som Vindmöllan, 
övraby-kadrilj, Schottis, Trekarls-

l polska m. fl. 

Skurups nybildade folkdanslag med spelmannen Gunnar Rasmusson 
och violinisten Astriq Andersson 

• 

Taklagsfest på '' Stiftelsehuset'' 

Skurupshems nybygge vid torgel 

Det största bygget i Skurup just nu är "Skurupshem", vanligen 
kallat "Stiftelsehuset", eftersom byggherren är en stiftelse med av 
kommunalfullmäktige utsedda ledamöter. På visst sätt skall bygg
naden också tjäna kommunala ändamål. 

l 
Där skall beredas lokal för läkar-l sedan har det gått undan med fart. 

mottagning, en angelägenhet som På knappa 2lh månader restes mu
länge stått på dagordningen i Sku- rarna till trevåningshuset och på ons
rup, lokal för församlings biblioteket,/ dagen avslutades takresningen. Tak
arbetsförmedling samt fem pensio- beläggningen har följt tätt efter, och 
närslägenheter jämte ett 30-tal övri- huset är nu i det närmaste skyddat 
ga lägenheter. Arbetet har pågått mot regn. I anslutning till takets 
sedan juni månad med byggmästare resande bjuder byggherren på tak
Yngve Nyström som entreprenör. lagsfest på Skurups hotell på tors
Murningen kom i gång i augusti och dagskvällen. 

Fyrstads i · Skurup 
Skurups sportklubb står som ar

rangör för grupp 26 i Fyrstads på 
söndag, med deltagare från Ekeby, 
Klågerup, Skegrie och Skurup. Täv
lingen äger rum i Folkets park kl. 
10 och kl. 14. 

Klubbarna .har anmält följande lag-
uppställningar: . 

E k e b y: Tryggve Andersson, Jan 
Ekvall, Gert-Ove Jönsson, Gert An
dersson, Nils Nilsson, Lennart Jo
hansson, Stig Friberg, Yngve Nilsson. 

K l å g e r u p: Gert Rosdahl, Len
nart Friberg, Arne Nilsson, Arne 
Andersson, Ake Nilsson, Hans Nils
son, Stig Hansson, Stig Nilsson. 

l 
S k e g r i e: Uno Andersson, An

ders Nilsson, Uno Ahl, Artur Vin-

VEMMENHOa 
Fullmäktiges beslut står fast. ' 1 

Regeringsrätten har liksom tidigare , 
länsstyrelsen ogillat av polL9konsta- : 
peln Cay-Rune Hulthen i Skivarp 
anförda besvär över kommunalfull
mäktiges beslut att till fr. Asta Ri
naldo utarrendera ensamrätten till 
kioskhandel på kommunens fritids
område vid Mossby badstrand. ·--------·--
gren, Gustav Vingren, Nils Olsson, 
Sven Olsson, Yngve Persson. 

S k u r u p: Jan Bergkvist, Per 
Persson;- Ovens Wahlgren, Ove Möl
ler, Robert Trenk, Arnold Nilsson, 
Allan Mauritzon, Folke Mårtensson. 



Egna lokaler målet 
för Skurupsungdom 

På tisdagskvällen hölls på Fol
kets hus i Skurup en konferens om 
ungdomens fritidssysselsättning. 
Mötet hade sammankallats av Ung
domens råd i Skurup. Bland de 
talrika närvarande märktes repre
sentanter för samt!iga ungdomsor
ganisationer i samhället, skolfolk, 
kommunala myndigheter, försam
lingens prästerskap m. fl. 
Ordf. i Ungdomens råd civilingen

jör John E. Vifot hälsade alla väl
komna, särskilt dagens föredrags
hållare, ordf. i Malmö stads ung
domsstyrelse hr G. Hejdeman. 

Hr Vifot lämnade en ingående re
dogörelse för hur Ungdomens råd 
kommit till och vad det hi t tills u t
rättat. Rådet vill framför allt vara 
en förmedlande läRk mellan ung
domsorganisationerna och de kom

' munala myndigheterna. I rådet väl
jer fullmäktige fem ledamöter och 
dessa väljer i sin tur efter samråd 
med representanter för de unga yt
terligare fem. En viktig uppgift 
har arbetsutskottet, som består av 
hrr Sven Han&on, Gunnar Hansson 
och Bertil Akesson. Skurup har om
kring 1.000 personer i åldern 12-25 
år och ett 25- tal föreningar finns. 
Lokalfrågan är löst för scouterna, 
som fått den idealiska Pilevallen, 
bordtennisklubben har rätt begagna 
den gamla köttbesiktnnigsbyrån och 
håller som bäst på att med egna 
händer skapa om den till en trivsam 
lokal för sina sammankomster, kyrk
liga ungdomskretsen disponerar tills 
vidare pastorsbostdane i Skurupsby 
och trivs bra där, brottarna hyr en 
lokal i fastigheten vid Stattenaområ
det, Idrottsföreningen har en ut
märkt idrottsplats men saknar lo
kal för träning och övning under 
vintersäsongen. 

Efter ingenjör Vifots orientering 
om ungdomsarbete och lokaler fick 
hr Hejdeman ordet och berättade in

' tressan-t om hur tiqens ungdom har 
idet och hur man söker hjälpa dem 

l 
till rätta. Som bakgrund till de ak
tuella probl::m en ställde talaren den 
stora förändring som . skett genom 

Ordi. uttalade mötesdeltagarnas 
tack för det intressanta och bely
sande föredraget. Därefter följde en 
livlig diskussion. Repr,esentanter för 
samhällets ungdomsorganisationer 
fick tillfälle att framföra önskemål 
och synpunkter. Genomgående syn
tes vara att man ville låta var grupp 
så långt som möjligt samlas under 
eget tak och själv ta ansvar för en 
lokal. Någon centralisering till ett 
"Ungdomens hus" tycktes det ej fin
Has resonans för. . Strävandena gick
ut på att inventera lokalbeståndet i 
samhället, så att alla kunde få ord
nat för sig. ' Brottarna hade besvär 
vid bantning emedan bastubad en
dast fanns tillgängliga på idrottsplat
sen och där fick man inte varmt nog. 

!
>Möjligheten att öppethålla bastuba
den på folkskolan även andra dagar 
än lördagar övervägdes och denna 
fråga hade nog varit lätt att lösa, om 
inte oljaransoneringen kommit emel
lan, ansåg distriktsöverlärare Jepps
son. För studieci'!1klar av olika slag 
trodde överläraren att det skulle 
kunna beredas pla.ts i d-en blivande 
enhetsskolan. I shiftelsehuset "Sku
rupshem" kunde brottarna möjligen 
få hyra en källarlokal ansåg .kom
munalordf. Gunnar Larsson. Kom
munalingenjör Bertil Dalsjö talade 
om NTO:s lokalbekymmer och öns
kade en trivsammare lokal för sam
mankomsterna än den som nu står 
till buds. Kontorist Bertil Akesson 
och lantbrukare Gunnar Hansson 
framhöll det tillmötesgående öch den 
förståelse kommunala myndigheter 
i Skurup visat för ungdomen. Köp
man John Nyberg erinrade om idrot
teps behov av lokal för vintersäsong
en och från annat håll framhölls 
att enhetsskolans blivande gymna
stikhall ger tillfälle till olika slag 
av inomhusidrott. Kyrkoherde Wal
lin belyste det in tress e som finns 
för ett församlingshem, som kunde 
bli samlingsplats för ungdomen, lo
ka,l för konfirmandundervisningen 
m. m. och underströk att varje rikt
ning och intress~ bör få sina möj
ligheter. 

l 
g l 

att hemmen minskat i betydelse som 
centralpunkt, genom utvecklingen. på 
olika kulturområden och städernas 

j tillväxt. Vad som brister i fostran 
i hemmen är det angeläget att ge ge

l nom föreningsarbetet. Ungdomen av 
i dag, som får så mycket klander 
från många håll, hade talaren en del 
gott att säga om och framhöll bl. a' 
det stora studieintresse. som visas. 
Tal. gav många råd till de unga för
eningsmänniskorna och visade på de ' 
möjligheter att få ekonomiska stöd 
till lokalhyror, utbildning av ledare, 
instruktörer m. m. som öppnats ge. 
nom anslag från staten. Organise
randet av fritidsgrupper beskrevs, 
och tal. nämnde att sådana kan bil
das inte~ar inom en förening utan 
även av bostadsrättsföreningar och 
andra sammanslutningar samt en
skilda. Till slut lämnades några 

·glimtar från ungdomsarbetet i Mal-

Taklagsfest på "Skurupshem" 

;;~.p/;:$6 
Det största bygget i Skurup just 
nu är "Skurupshem" vanligen kal
lat "Stiftelsehuset" eftersom 
byggherren är en stiftelse med 
av kommunalfullmäktige utsed
da ledamöter. På visst sätt skall 
byggnaden också tjäna kommuna
la ändamål. Där skall beredas lo
kal för läkarmottagning, en an
gelägenhet som länge stått ~å 
dagordningen i Skurup, lokal for 

'--------- församlingsbibliotek, arbetsför-

-------------------------------- medling samt fem pensionärslä
genheter och ett 30-tal övriga lä-

genheter. Arbetet har pågott se
dan juni med byggmästare Yng
ve Nyström som entreprenör. Mur
ningen kom i gång i augusti, och 
sedan har det gått undan med 
fart, och på onsdagen avslutades 
takresningen. Takbeläggning~n 
har följt tätt efter, och huset ar 
nu i det närmaste skyddat mot 
regn. I anslutning till takets re
sande bjöd byggherren pä taklags
fest på Skurups hotell pä tors• 
dagskväll en. 

• 
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Södra kretsen av Svenska fotogra,fernas förbund har haft tvådagars kur-' 
ser i negativ och positiv retusch med deltagare från södra Sverige. K ur
serna var förlagd(l i Malmö och Mälsingborg med fru Inga Ohlsen, Stock
holm, som lärare. Genom det nya retuschsystemet har fotografen-retu
schösen möjlighet att på ett mycket fint sätt förhöja negativets karaktär, 
framför allt utan att ·störa topografin på den färdiga bilden. Bilden ovan 
visar deltagarna samlade kring fru Inga Ohlsen vid Malmökursen som var 
~ _.,-{örlagd till Yrkesskolornas nya lokaler /JR:A· l ,---~,-~-

Den nuvamnde styrelsen. SittandB Gösta · Degeberg, Johan Lin-
0-ahl och Henning Lewin Samt ståeltde J oh. Jönsson, E. W. Knut,. 

son och Evert Ståhlhammar. 

Ljunits-Herrestads smedmästare• 

förening har firat 40-årsjuhileum 
. -

Ljunits-Herrestads smedmästare- ftaJmdrog en rad minMn !r!n !tir• 
förening har firat sitt 40-årsjubi- eningens stiftande och första 
leum på Rydsgårds hotell. Anslut- verksamhetstid. Smedmästare Y. 
ningen till jubileet var mycket Lindahl förevisade ett intressant 
god. Föreningsordföranden smed- gammalt tidsdokument, ett ge
mästare J. Lundahl, Rydsgård, sällsbrev utskrive!} för hans far• 
hälsade alla välkomna särskilt far .. Sedan utdelades 10 st. vete• 
ordf. i Sveriges smedmästareför- ranteck.en av fabrikör Gunnar 
bund Gunnar Lind, Hälsingborg, Lind till följande medlemmar: 
ordf. i Skånes smedmästareför- Smedmästarna. Hjalmar Paradis, 
'bund Folke Dahlgren, Dagstorp, Högestad, Olof Pettersson, Moss• 
.och ordf. i Sydöstra Skånes' för- by, Alfred Jacobsson, Hunnestad, 
bund Joel Rosengren, Valleberga, Henrik Selander, Charlottenlund, 
swmt föreningens veteraner: Sedan Albin Anderlund, Snårestad, NiLs 
middag intagits under god uch Pettersson, Rög!a, Henning. Levin, 
kamratlig stämning följde ·sam- Va!lösa, Nils Henriksson, Trunne
kväm där bl. a. smedmästare Nils- rup, Alfred An_dersson, Slimmin• 
Pettersson, Rögla, lämnade en in- geby, och Gösta Degeberg, Söve• 
tressant och uppmärksamm_ad stad. 
historik över föreningens verk- Under kvällens lopp 'anlände fle• 
samhet och vad den uträttat. Ett ra vackra blomsterhyllningar frå.n 
intressant bidrag till underM:ll- affärsförbindelser och kamratför• 
ningen Jämnade smedmästare 
Hjalmar ;paradis, Högestad, en av eningen till den jubilerande för-
föreningens veteraner, 1 det h __ an __ e_n_i_n..::g:..e_n.:..·---------,_,--



ngeruinsamlin
Kretsen plane
'örsäljning den 
{Öp för Norr
r 75 kr. och till 
?atienters jul
>en vill påpe
skar kan ge
)rg beställa 

gar 1 Ons
.ktionen för 
synnerligen 
ts folk, som 
9-tt skolans 
rymma al
na upp till 
de scouter· 
~or och re
:h·ande och 
1gav besö
thörighets-
9-ppra folk 
t upp sitt 
•t. 

leddes av 
d dikten: 
Hon gav 

ck av Un
derna var
folk alltid 
gällt dess 

Detta hade 
ycken och 
~k, ur vil
ndet" och 

ting lästes 
av Hans 

Ollamartha 
·tolen som 
n svenska 
ängda un
•rg talade 

Ungern". 
n skakau
ndena ne

ande män· 
r;en anlän
H och un
~ lyssnade 
ingar, och 
e om hjälp, 
kände det 

1 en glädje 
~got. Kyr
tolkade de 
och fram
il! fru Is
. Ugander 
u upptogs 
02: 71 kr. 

•lade kan
:nalsången 
gamla, du 

med un
mor och 
\ffebor-

01 
Nr 275 

• 
Den nuvarande styrelsen. 8ittand6 Gösta Degeberg, Johan Lin-
dahloch Henning Lewin samt stående J oh. Jönsson, E. W. Knut,. 

son och Evert Btåhlhammar. 

L junits-Herrestads smedmästare

förening har firat 40-årsjuhile~ 
Ljunits-Herrestads smedmästare
förening har firat sitt 40-ärsjubi
leum på Rydsgårds hotell. Anslut
ningen till jubileet var mycket 
god. Föreningsordföranden smed
mästare J. Lundahl, Rydsgård, 
hälsade alla välkomna särskilt 
ordf. i Sveriges smedmästareför
bund Gunnar Lind, Hälsingborg, 
ordf. i Skånes smedmästareför
bund Folke Dahlgren, Dagstorp, 
och ordf. i Sydöstra Skänes för
bund Joel Rosengren, Valleberga, 
samt föreningens veteraner. Sedan 
middag inta gits under god och 
kamratlig stämning följde sam
kväm där bl. a. smedmästare Nils
Pettersson, Rögla, lämnade en in
tressant och uppmärksammad 
historik över föreningens verk
samhet och vad den uträttat. Ett 
intressant bidrag till underhåll
ningen lämnade smedmästare 
Hjalmar Paradis, Högestad, en av 
föreningens veteraner, i det han 

re Blomstrands säkra ledning följ
de ett omväxlande program ur 
vilket kan nämnas solosång av 
bl. a. Birgitta Lundberg och Ove 
Åkesson. Åhörarnas uppskattning 
fö rmärktes genom de kraftiga 
applåderna. Kvällen avslutad~s av 
kyrkoilerde Hederud och gel'nen
samt sjön P· c;; R n ,... ... l.-

frwmdrog en rad minn~n frän för
eningens stiftande Q.ch första. 
verksamhetstid. Smedmästare Y. 
Lindahl förevisade ett intressant 
gammalt tidsdokument, ett ge• 
sällsbrev utskrivet för hans. far
far. Sedim utdelades 10 st. vete• 
rantecken av fabrikör Gunnar 
Lind till följande medlemmar: 
Smedmästarna Hjalmar Paradis, 
Högestad, Olof Pettersson, Moss• 
by, Alfred Jacobsson, Hunnestad, 
Henrik Selander, Charlottenlund, 
Albin Anderlund, Snärestad, Nila 
Pettersson, Rögla, Henning. Levin, 
Vallösa, Nils Henriksson, Trunne• 
rup, Alfred Andersson, Slimmin• 
geby, och Gösta Degeberg, Söve• 
stad. 
Urder kvällens lopp anlände fle· 

ra vackra blomsterhyllningar frän 
affärsförbindelser och kamratför-· 
eningen till den jubilerande för
eningen. 

För 

l 

\ 
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Fr. v. mejerist Tore Jönsson, S'kurup, professor G. Thom~ och ko,... 
sulent Nils O, Olsson sarnt den förstnämndes fader, disponent Nik 

O. Jönsson, Skurup. 

Skurup blev åter ostmästare 
vid slutprovningarna i Malmö 

slutprovningarna av smör och ost linom Malmöhus län tyder på att 
mejeriema åstadkornmer allt bättre resulta,t. Trots att hundrade
lar ofta skiljer de olika mejeriernas prov åt innebär inte detta 
att bedömarna är helt nöjda, framgick det vid slutkritiken pA. 
Kungsparken på onsdagen:. 

sextioårsjubi'leum. Ordföranden Osaltat smör: l) Västerstad 

Kyrkbil 

går till högmäss.a med nattvards
. gång i Skurups kyrka på söndag 
från Saritslöv, Skurup nr 24-25, 
DalaJed, Skurup nr i-9 och 10. 
Anmälan till församlingsdiakonis
san, te!. 400 82 kl. 9-10, 

Skurups skytteförening 
Tävling om julskinkor sönda

gen den 2/12 1956. Anmälan 
mellan kl. 9-10 å Skyttepavn-

1 jongen. 1 

160 barn roade sig för fullt 
på barnfilmklubbens julfest 

Smör- och ostprovningarna ägde och Helge Ahlgren) 13,98 p., 3) 
rum i anslutning till Malmöhus l Rydsgård (Fri'l:iof Nilsson o.ch 
mejeristförenings årsmöte och Erik Fredriks_son) 13,88 ~· 

där, disponent N. O. Jönsson, kun- (Thage .Elkbladh och Malte Nils- Som tyclligt framgår av bilelen ovan roade sig ungarna av hjär-
de för övrigt hemfö~a den fjärde son) .13,90 p., 2) Lövestad ~~er tans lust på den trevliga julfesten. 

1 ostsegern i rad inom länet, alla Hennksson och Valdemar Jons- i 
ganger noterade med olika ostsor- son) 13,73 p., 3) Araskoga (olle 160 barn hade infunnit sig till Barnfilmklubbens sista samman- , 
ter. Bedömningarna är resultatet Svensson och Sven Svensson) komst på FolkskolaM aula och alla hade syn- och hörbarligen 
av fyra provningar som tagits 13,73 p., 4) ö. Sal1erup (Gustaf f 
under året och i fråga om ost•en Danielsson och Kurt Rosengren) strålande roligt. Unser festen infann sig SFM:s studieledare ör 
har result~ten i Kristianstads och 13,70 p., 5) Skurup (Nils O. Jöns- Malmöhus län fru Sigrid Nerman, Hälsingborg, som med intres-
Ma'lmöhus län bedömts samt!- son och Alvar Knutsson) 13,60 p., se tog del av det trevliga avslutningsprogra1p.met. 1, 

digt. Därvid int.räffooe att Kristi- 6) Veberöd (AJ.bert Holm och Sig-
anstads län visade både det bästa frid Nilsson) 13,55 p. Det bjöd utom på tre trevliga fil- och beundran över det sätt på vil- l. 
och det sämsta resultat, medan Ostbedömningens slutresultat: mer även på. diverse underhållning ket barnfilmklubben bedriver sin 
Malmöhus-ostarna tydligen var l) Skurup (Nils O. Jönsson) SV'E!- och lekar samt pianomusik av två verksamhet. ! 
de jämnaste. cia 45+ 91,66 .. slutpoäng _o. Hush. småflickor. Festens clou utgjor- Medlemmarnas antal har under 
Mejeristföreningen höll sitt års- 45+ 85,33 poang, 2) Västersta4 des av besök av fyra styc.ken små. de fyra år klubben varit i verk-

möte under hr N. O. Jönssons OJäd- ('!\hage Ekbladh och· Cur~ Pers- jultomtar, som utdelade gåvor samhet fördubblats och omfattar 
förandeskap. Till styrelseleda.mö- 1son) Hush. 45+ 85,33 poang, 3) till samtliga deltagare, så. att in- nu över 150 barn. Till ordf. och 
ter för två år omvaldes i tur av- Höör (Ivan Harrsson och Mats gen blev lottlös. Som ett tack från sekr. omvaldes enhälligt fröken 
gående hrr E. Esping, Ma.~mö, E. MeUäker) Svecia 50+: 85,50 po- barnen överlämnade en av jultom- Anna Larsson. Till kassör nyval· 
Jönsson, Sjöbo, och O. Larsson, äng. tai:'na en konfektask till klubbens des efter fru Solvig Almkvist, 
Skurup, och suppleanter för ett energiska ledarinna fröl{en Anna som på. grund av bristande tid un-
år blev hrr T. Signer, Eslöv, C. F. Folkhögskolan Larsson och frambar därjämte danbett sig återval, fru Dora Lars-
Reinert, Mjöhult, H. Rosgard, skolöverstyrelsen har tilldelat önskningar om en god jul. På sty- son. Fru Almkvist kvarstår dock 
Hb"rby, och L. Ol'S'Son, Malmö. Re- Skurups folkhögskola: 18.869-'iu'-4 relsens vä"'nar överlämnade fru fortfarande i styrelsen. 
visorer blev hrr Fritiof Nilsson, anslag som studiebidrag för årets solvig Almkvist en vacker bukett Till nya styrelseledamöter ut- 1

1 

Rydsgård, och A. Holm, Veberöd. vlnterkurs. nejllkor till klubbens ordf.. frö- sågs fru Ingnd· Peterson-Brod~a, 
Ombud vid SMF:s möte blev hrr ken Larsson med ett tack för hen- Broddagård, och fru Iane Alw~n, 
L. Olsson, Malmö, E. Svensson, Kyrkbil- nes oegennytt!ga msats för klub- Tärnögärd, samt fru Hilde Nils-, 
Landskrona, o. O. Svensson, Ara~ går till högmiLssan i S·kurups kyr- bens verksamhet. Vid ett senare l son, Skurup. Till revisorer omval-
skoga, med hrr G. Duvander, Sö· ka på söndag frän Sandäkra, Hyl- i fröken Larssons hem i Janstorp des fru Maja Werne och nyvaldes ' 
vestad, och Knut Persson, Mal- ·teberga, HaV'berg, Nellevad och hållet styrelsemöte, uttalade stu- fru Ruth ChristJansson m~.d fru 
mö, som suppleanter. Direktör C. Svaneholm. Anmälan till försam- dieledaren fru Nerman sin glädje Selma Hervidsson som ersattare. 

-"V~. fL~a=s=s=en==å=t=·e=r=v=a~ld=e=si=s=orn===om==b=u=d==~~~~~~----~-------------~-----------------·===~ '---------------------------------------~ i nationalförenin en FIDL. lingsdia:koni'ssan tel. 400 82 kl. ------1 l _ 



Wicl{ströms miljonföretag 

startade som lanthandel 
I dagarna kan .ett av Skurups gamla, ansedda affärsföretag fira 

70-ärsjubileum. Egentlig är affärsföretaget äldre, ty det etable

rades redan 1881 men inregistrerades först 1886. Det är Wiek

ströms järnhandel, beläget vid den livligt trafikeråde knutpunk

ten 5:korset. 

Etablisementet är ännu bofa-st i 
samma fastighet som då den star
tades för 70 år sedan, låt vara 
att affärslokalerna betydligt ut
ökats och moderniserats och en
tilliggande tomt inköpts och upp
låtits för utställnings- och lager
ändamål. Första innehavare av 
affären var dynastien Wickström, 
vars namn är välkänt i Skurups 
annaler både när det gäller Kom
munala ärenden och affärsföre
tag. Först startade fabrikör Fred
rik Wickström en sadelmakeri
affär i fastigheten, det var långt 
före bilarnas tillkomst, då seldon 
sadlar och remtyg var nödvändi
ga attribut för såväl större som 
mindre lantbruk. I samband med 
ovan nämnda röre1se etablerade 
han även en järnhandelsaffär, som 
hans broder Ludvig W. blev före
ståndare för och som han så små
ningom utökade och när brodern 
övertog annan rörelse själv över-

j tog. Affären utökades så små
ningom och blev efter dåtida för-

l 
hållanden en välsorterad järnhan
del. Ludvig Wickström drev af
fären till år 1913, då han överlät 

· den till sin assistent köpman Bror 
Chrisander, som då redan gjort 
sig känd som en energisk och 
framsynt affärsman och sedan 
började företagets verkliga fram
gångsperiod. Wickström hade de 
senare åren så smått börjat han-

l 
del med lantbruksredskap, och 
när Chrisander övertog affären 
fanns det på lagret en harv och 
en plog! Biträdenas antal utgjor-
de två varav den ene var läro-

pojke. Arsomsättningen var på 
c:a 70.000 kr. ej så dåligt för en 
lanthandel i ett municipalsamhäl
le före första världskriget. 

Världskriget medförde emeller
tid många omskiftningar också 
på affärslivet, maskin- och mo
torutvecklingen gick fram med 
stormsteg ej minst på lantbru
kets område och den utveclding
en hade direktör Chrisander klar
blick för och förstod att följa med 
den maskinella utvecklingen med 
att anskaff•a de jordbruksredskap 
som den nya tiden krävde, trösk
verk av oHka modeller, självbin
dare, harvar, plogar och mycket 
annat, till och med skördetröskor, 
visserligen på försöksstadiet, hann 
han med att anskaffa och sälja 
under de 30 år han var företagets 
chef. Samtidigt som den egentli
ga järnaffären även försågs med 
ett modernt lager av hushålls
och hantverksinventarier, cyklar 
m. m. Direktör Chrisander nöj
de sig ej blott med Skttrupsaffä
ren, utan inköpte även en järn
affär i Svedala och övertog den 
Anders Olssonska maskinaffären 
i Trelleborg med försäljningsrätt 
från Munktells AB. När han 1943 
överlät affärsföretaget till Koo
perativaförbundet i Stockholm ha
de årsomsättningen stigit till 
över 2 miljoner kr., vilket säger 
något om utvecklingen av affärs
företaget på tre decennier! se
dan K.F. övertagit firman sked
de en delning av affärsföretaget 
i en maskinfirma för lantbruks
maskiner och en järnhandel, allt-

Wickströms järnhandel är inr1}'md i samma jastighet som då den 
startades för 70 dr sedan. 

Disponent Olle Axling, 

företagets nuvarande chef. 

så det egentliga moderföretaget. 
Direktör Inge Theander blev chef 
för maskinaffären vilken . som 
bekant ytterligare utökats och nu 
hat filialer i Svedala, Ystad och 
'I'rel'leborg, samt sitt huvudsäte t 
Skurup. Direktör Chrisander stan. 
nade ett par år kvar som chef 
för järnhandeJ.sföretaget, varef
ter han sedan disponent Knut Pers 
sons järn- och maskinaffär inköpt 
överlät chefskapet till denne och 
bosatte sig på. den vackert beläg• 
na norra Olstorps gård norr om 
Skurup, som han omskapat till 
ett mönsterjordbruk. I nio år 
stod disponent Knut Persson för 
ledningen tills han för något är 
sedan övergick till annan verk
samhet. Nu är det disponent Olle 
Axling företagets chef och detta 
utvecklas fortfarande för varje 
är. Det är således ett gammalt 
välrenommerat och framåtgåen
de affärsföretag som i dagarn& 
firar sin 70-årsdag. 

Inskrivning av kol\firman.der 

Pastoratets konfirmander in
skrivs första sändagEm i advent 
i pastoratets resp, kyrkor i sam
band med gudstjänsten. Dera.s 
föräldrar är hjärtligt välkomna. 

Vid kyrkliga syföreningens 

nyligen avhållna höstförsäljning 
inflöt 2.100 kr., vilket belopp kom- -
mer att användas för uppförande 
av ett församlingshem öch till 
kyrkans prydande. . 

Medaljerad 

Vid medaljutdelning på telever
ket i Malmö på fredagen över
lämnade distriktschef Torsten 
Nygren medaljen "För nit och 
redlighet i rikets tjänst" till bl. &. 
landstelefonisten M.H.K. Lundh, 
Anderslöv. 



Skurupsbygden 
Slimminge liyrlioliör har 
firat 25-årsjuhileum 

Utmärkelser till kyr~osånqare 
vid Sliulmingekörens jubileum 

Slimminge Sångkörs medaljörer fr. v. lärarinnan A nna Larssor~ _., 
fru Hulda Söderberg, k antor H~nna Leion, fru I nga Johansson, _ 
fru Clara Larsson, kyrkoherde Carl A . Albin, folkskollärar e A lfr ed 

En bi ld av medaljörerna: fr. v. lärarinnan Anna Larsson, fru Hulda 
Söderbe~g, kantor Hanna Leion, fru Inga Johansson, fru Klara Larsson,, 

kyrkoherCie Ca·rl A. Albin och folkskollär. A. Sanderyd. 

Sanderyd. 

S limminge kyrkokörs 25-årsjubileum firades l:sta s&nilagen i advent 
under högtidliga former. Vid högmässagudstjänsten sjöng kören " L åten 
er u pp" av C. W. v. Gluck, "Dotter Sion, fröjda dig" av G. F. Hände!, 
"Hosianna, Davids son" av G. J. Vagler och " Advent" av Otto. Olsson. 

Efter gudstjänsten förrättades me- Larsson, Tegelladan, fru Hulda Sö
daljutdelning av kyrkoherde Albin, derberg, Tegelladan, fru Klara Lars
som i ett högstämt anförande erin- son, Ha:.vigs~.und, · fru Inga Jo~ans
rade om kyrkosångens betydelse för son, Skonaback, oc~ fo~kskollru:are 
gudstjänstlivet. Medaljerade blev Alfre~ Sandr~d, Slimmmge, v1lka 
kyrkomusiker Hanna Leion, som er- samtlig<;~: erholl .. f!:o:eriges kyrk<;>
h öll större medaljen av Sveriges sångarfor~~nds fortJan~~tecken. V1~ 
kyrkasångarförbunds förtjänstttecken ett efterfolJande .. samkvam med supe 
samt de sångare i Slimminge kyrko- hyllades kyrk akorens ledare, kyrko
k ör, som tjänstgjort minst 20 år. musiker Leion, med blommor och 
Dessa är: småskollärarinnan Anna tal. 

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

Högmässagudstjänsten i Slim
minge kyrka första advent blev 
särsk ilt högtidlig därför att' kyr
kokören då. firade sitt 25-å.rsjubi
leum. Under kyrkomusiker Hanna 
Leions ledning sjöng kören först 
»Läten er upp» av C. W. v. 
Gluck. Efter trosbekännelsen 
sjöng kören »Dotter Sion, fröjda 
dig» av G. F . HändeL Predikan 
hölls av kyrkoherde Karl Axel 
Albin. Efter predikan sjöng kö
ren »Hosianna» av G. J. Vogler. 
Efter sista församlingssängen 
mottog så. berättigade sängare si
na medaljer, som överlämnades 

l
av kyrkoherden. Svenska k"yrko
sångsförbundets förtjänsttecken 
mottogs av lärarinnan Anna Lars

_ _____ _ _ _ _ ______ .....L.....L~~==---------- son, Tegelladan, som varit verk-
''· : ,, sam i kyrkokör · 21 är, fru Hulda 

. . ,, ''· ):.· l---__:_.~--.-.-'>'1 

SLIMMINGE KYRKOKö R ha·r firat sitt 25-årsjubi!eum. Efter gudstjänst 
förrättades medaljutde lning av ky1·kohe1·de A !bin. På bilden ses medal
jörerna fr. v .: läntrinnan Anna L arsson , fru Hu!da Söderberg, kantor Han
na Leion, fru Inga Johansson, fru C!ara L arsson samt bakom dem ky1·ko - ; 

herde Cwr! A . A!!in och folksko tlärare A lfred SandeTyd l 
'-----' --~=="--------!' l !___• ---===========.:..._! ___ _j 

.. 

Söderberg, Tegelladan, verksam 
23 är, fru Klara Andersson, Har
vigslund, verksam i kör 28 å r, · 
folk sk ollärare · Alfr ed Sandryd, 
Slimminge 25, verksam i 34 å r, 
och fru Inga Johansson, Sköna
bäck, som verkat i kyrkokör 31 
år. Förbundet s större förtjänst
tecken utdelades till kyrkomusi
ker Hanna Leion, som varit kö
rens initiativt agare och ledare se
dan november 1931, då kören för
sta gången sjöng vid gudstjäns
ten på första adventssöndagen. 
Sist sjöngs »Advent» av Otto Ols
son . 
Kören överlämnade genom fru 

Klara Larsson till sin ledare blom
mor. Till kören hade dessutom in
kommit en blomsteruppsats från 
kyrkovärd Leonard P eterson, 
Brodda . 



,_s 
·Lyckad gymnastikuppvisning 
Iför det nödlidande Ungern 

En publikbild från den välbesökta gymnastikuppvisningen i folk· 
skolans aula. 

Skurupsborna har visat stor offer
vilja när det gäller att samla bi
drag till det nödställda Ungern 
både enskilt och i korporationen. 
Nu senast hade Kvinnliga gym
nastikföreningen i tisdagskväll 
anordnat en välbesökt uppvisning 
på folkskolans aula. Föreningens 
mångåriga ledarinna, gymn.direk
tör Else Andersson förtjänar en 
elo'ge för det trevliga och omväx
lande program, som hon tillrätta
lagt, och som var väJ avvägt för 
både yngre och äldre deltagare. 
Under uppvisningen paraderade 

föreningens fana i salen. Pro
grammet inleddes med en uppvis
ning av yngsta juniorerna som 
visade prov på god samthiighet 
i fristående rörelser och gjorde 

varefter de vuxna flickorna avslu
tade uppvisningen med fristående 
rörelser och redskapsgymnastik. 
penna präglades helt igenom av l 
grace och spänst, särskilt starkt 
var bifallet efter hoppningen över 
plint i ganska stor höjd 
samt fram. och baklänges salta
perfekt. 
Resultatet av pojkarnas lagtäv

ling i höjd och längdhopp blev att 
samrealskolan segrade över fol'k
skolan med 7 poängs övervikt. I 
längdhopp segrade Berndt Nilsson 
samrealen med 2:54 närmast följd 
av Per Svensson med 2:42. I höjd 
segrade Göran Wennerwalb folk
skolan med 1:39 tvåa blev 
Berndt Nilsson på 1:36. 

ett helt igenom näpet intryck. Ef- Frälsningsarmen 
ter att första delen av Jagtävlin-
gen för pojkarnas längdhopp får på torsdag kl. 19.30 besök av 
avverkats, kom småflickorna igen missionärsparet Ingrid och Harry 
. Hörnström från Kongo som talar 
1 ett par trevliga sång- och dans- över ä:mnet "Med evangeliet sö- l 
J.ekar. Särskilt numret "När Marn-

l 
ma går på Torget" .där småttin- der om Ekvatoren". Föredraget 
garna var kostymerade i schalet- beledsagas av vackra färgbilder. 
ter och utrustade med torgkorgar - På lördag får man besök av 
utfördes mycket illusoriskt. Även musikkapellet frän Malmö I kår. l 

Det blir en musikafton med 
det efterföljande balettnumret sång både solo, duett och kör 
där 7 småflickor kostymerats 1 l 
vita papperskjolar och hätter ver- Veterinärerna 
kade mycket näpet. Sedan följde 

!J j;~ 

Vargungeledarinnan Karin Frithiof omgiven av sina vargungar • 
full tärd med att julpynta på Pilevallen. 

Scouterna i full färd med 
att julpynta kårkvarteret 
JJulförberedelserna är full 
gång under dessa da-
gar både i hemmen och inom kö
pingens många föreningar. Även 
scoutkären har satt igång där
med för att göra sitt kårkvarter 
fint och pyntat till midvinterns 
stora fest. Sålunda hade den liv
aktige vargungeavdelningen i tis
dags kvä1J samlats på "Pileval
Jen" för att under sin populära le
darinna fröken Karin Frithiofs 
ledning dra sitt strå till julför
beredelsernas stack. De små var
garna flockades kring en stor, 
flammande brasa i samlingsrum
met och förfärdigade med liv och 
Just en mängd olika prydnadssa
ker av julbetonat slag som gir-

• 

!anger, olikfärgade bordsdukar, 
.,konfektkorgar m. m. varjämte de 
hjälpte till att julpynta de olika 
"lyorna" i scoutkvarteret. På fre
dag har vargungarna julfest med 
dans kring en tänd julagran jäm
te diverse muntrationer. 

Skurups köping 
Kommunalfullmäktige Sku-

rups köping sammanträder i Fol
kets Hus torsdagen den 20 dec. 
1956 kl. 18.30. Ärenden: Se kun
görelse ä köpingens anslagstavla 
i kommunalhuset. 

Ordföranden. 

något äldre juniorer vars uppvis- Veterinärkand. Helge Jönsson har 
ning även var helt igenom lyc- förordnats att till 23 december 
kad. Därefter avslutade pojkar- tjänstgöra som extra veterinär 

n~a--s_i_n __ ~a_g_t_ä_v_li_n_g __ i _h_a:·J~·-d~h~o:p:p~n_1_·n~g:·~~s~k~u~r~u:p:s~v~·_e __ tT1_rT~~å~r(~d~i-s~~tr~i~k~t·~~~~~~~----------~----------~ 

r 



För lång jakttid minskar 
dovhjortarna på Niisbyholm 

NäsbYholms skogar och ängar sedda från slollsterrassen. 

Hur kan inte skogen locka friluftsmänniskan oclt naturälskaren. ,I Skurup är det inte långt till skogs
nejder, men man ska inte se skogen som bilisten gör utan klä sig i stövlar eller marschpjäxor och 
vandra. Då får man· utbyte av promenaden. Man ser vackra vyer, Sllm man inte anade fanns på så 
nära håll och man glädes åt årets växlingar i naturen och det rika djurlivet . . . 

Högvilt möter man ofta. På hösten dem annat än på sädesfält, och där- omedelbart intill vägkorset vid Sten
i oktober, då dovhjortarna har sin för är de ganska try.gga i ängsmar- bäck samt över vägen från Gärds
brunsttid, strövar tjurarna vida om- ken. . ... .. ~öv_ nor;.ut från barrskogsbeståndet 

·. .. . En anordning som Jagare Rodseth mt1ll • forvaltare Carlssons bostad 
knng. Då gå de och lopa som 1 och alla djurvänner är .tacksamma m·. fl. ställen. Det har tidigare hänt, 
blin-do. Vilsna i sin brånad rusar de för, är de trafikskyltar med, bild av att djuren paralyserade av billjuset 
ofta mot vandraren, och först i sista en löpande älg, som uppsatts invid stannat mitt på vägbanan och blivit 
stund kasta de om och flyr. Brunst- landsvägarna. De upplyser bilisterna överkörda, innan bilisten hunnit 
. .. .. r . . .. . om, att en av rådJUr och hjortar bromsa. Genom varningsmärkena får 

tu:len ar aven Jakttu:1 ocJ; det ar mte begagnad växel korsar vägen. Sådana motorfordon.s:förare upplysning om 
bra för dessa djur. Oroade av skot- ~:· lar framgår over landsvägen l att farten bqr nedbringas. 
ten och nervösa av drift lämnar de [ 

1 

l'ina vanliga uppehållsplatser· oolr 

kommer in på trakter, där mindr'j 
nogräknade, om jak:tvård ej intres 
serade jägare härjar bland tljurer 
Dovhjorten är under större delen 
av året ett lugnt djur, som söker 
sällskap med geiikar~ Flockar på 
2()--30 djur är en ej ovanlig syn j 
skogarna m~llan Näsbyholm od( 
Börringe. Betande . och iakttagand 
rör sig hjorden, och först då man 
närmar sig travar de bort i samlad 
flock och utan ·brådska. Det är som 
djuren förstod, när det är fara eller 
~j. Under jakttiden är liovhjor,tama 

f mer misstänksamma mot människa q 

Jägare S. E. R ö d s e t h, Näsby
holm, har bekymmer för dovhjor
tarna. Visserligen möter han ofta 

l 
stora flockar, men djuren b~r 

. minskat i antal, och orsaken ar 
l för lång jakttid, anSer han. Ypper-
1 liga hjortmarker finns i skoganta, 

särskilt i Storkahällan fram emot 
Kullatorp i väster och i skogama 
kring Pengabaeken och ömaklil· _ 
larna norr om Stenbäck. 
Det salknas ansv~r och mänhet om 

det vilda hos många jägare, och 
tjuvskyttarna tar jU ing~?' häns_~· 
Under fjoråret infångade Jagart;_ R~d
seth sju män, som jagade på forbJU• 
den mark.. Sedan nu söndagsförbudet 
mot bilkörning · kom, är det ännu 

· svårare än förr att hålla uppsikt 
över jaktmarkerna. Skogarna l:>retla 
sig ju i långsträckta ornråden ~ram 
mellan öppna, odlade fält .och o::er 
milsvida trakter. Rådjuren upptrada 
i vinter i stort antal. De har iklarat l 
sig bra. Ingen olägenhet har man 
haft av hundar heller. Lösgående 
herrelösa hundar kan ibland va.ra _en 
stor fara för rådjuren och annat Vllt. 

Räven tycks ha haft ett gott år, ty 
ovanligt många micklar har obs:rve
rats i skogen. Denne skogsstroval'e 
måste hållas efter, ty hÅn ödelägger 
mången fasan- och rapphönskull. Hr 
Rödseth tvivlar ej på att det s~all 
lyckas hålla 1·ävstamm:en i_nom rim
liga· gränser. Räven bor eJ h_elt ut
rotas. Han tar sorkar och gor slut 
på skadskjutet småvilt. En a~an l 
fiende till småviltet är tluvhoken. 
Ganska många sådana rovfåglar har 
observerats och några stycken .. har 
oskadliggjorts. Fasanerna upptrader 
ej så tah·ikt som tidigare år. Unde,r 
värPtiden på våren kom nå.gra kalla 
nätter, och sedan fåglarna värpt om, ! 
utvecklades de nya kullarna lå~
samt och med många svaga indivi~.er. 
Däremot tycks de trevliga rapphon
sen nu vail'a i tilltagande. 

Hararna har märkbart ökat de se
naste åren. Kaninerna vill man helst 
hålla nere i antal, och på ~.äsbyhoJ::n 
är ej heller deras numerar b:sva
rande. Av flygande villebråli markes 
vildgäss. De uppehåller sig i hundra
tal i Näsbyholms ängar ännu d.enna 
sena tid på året. Mycket ofta hander 
att gässen stannar till fram i feb-
1·uari. Tunga och feta av välmåga går 
gässen i ängarna, och det är utmårk
ta stekar, men man får inte skjuta \ 



lagen den 2 mars 1957 

.( __ 

~ Näsbyholms _ slott förr och l 

Näsbyholms nyb corps de logi. 

Tåget drar ~in rökplym över slätten mellan Näsliyholm och Skurup. Det är hög rymd över det vid
sträckta landskapet. At söder breder sig väldi~a ängsmarker och runtomkring står blånande höjder med 
bok- och granskogar. I den klara vinterdagen , ser man fram mot . den gamla Näsbyholmssjöns avlägsna 
stränder. Detta stora slättland var nämligen sjö fram till 1812. Då urtappades sjön för att järnvägen 
skulle kunna gä rakt fram och för att godsets ägare och andra strandrättsinnehavare skulle få rika -be-
ten och yppig ängsmark. 

I 60-åringarnas led ingår i mor
gon den 3 mars idrottsinstruktö
ren Wilhelm P ersson - mera känd 
under namnet "Cyklon-Persson", 
Sälshäg, Tomelilla. 
- "Cyldon-Persson" är född i 
Kristianstad och tillhör dem, som 
varit med om en hel del här i li
vet. Det är säkerligen inte många 
i vårt land, som inte någon gäng 
stiftat bekantskap med eller hört 
talas om honom. Under sina årliga 
turneer pä våra nöjesplatser, där 
han uppträtt i bl. a . björn-brott
ning, har han bilvit en välsedd och 
populär gäst på många nöjestill
ställningar. Hans liv har varit 
mångskiftande och vid ett samtal 
med honom berättade han bl. a. 
att han för ett 30-tal år sedan 
emigrerade till Canada. Där var 
han bosatt i cirka 15 år och var 
bl. a. anställd Vid den canacten
siska polisen. I denna poliskår fick 
han vara. med om många spän
nande öden och äventyr om vilka 
han nu gärna berättar. Bl. a. var 

· han med bland polisernas skara 
Söder om ,;sjön" höjer sig den holms hemgårdsmuseum ser man, lyckligt sätt före~s gammal histo- under den stora bankplundringen i 

branta Näsb hol-en. Backafallet hur slottet såg ut på 1700-ta:let. En risk hävd med en ny tids krav. MontreuH-banken någon gång l 
Y' 't.. ståtlig tvåvåningsbyggnad flankeras . början på 1930-talet. 

mot sjösidan går stupande ned, men av flyglar. De ursprungliga _grova Fritt och hÖgt ligger "Cyklon-Persson" är en mycket 
på andra sidan faller marken i gräs- gråstensmurarna hade ;ritkalkats, den nya bostaden med en hänföran~ skicklig brottare och idrottsma n 
klädda terrasser ned mot en sänka, taklisten och gavlarna utsirats med . .. • . l för övrigt. Under sin tid i Cana da 

.. ... .. . taggigt murkrön och slottet inretts de utsikt over den vackra neJden. hann han även lägga beslag på ti-som fore SJosänkningen var ett brett .. __ .. .. _, .. . 
mera for bostads- an foi'SVarsanda- Från en altan med mura .. oppen sp1s teln "Canadensisk mästare i fri 

vatten, vilket likt en skyddande arm mål. Om- och tillbyg~den utför- ser man västerut över skogar, slätt brottning" och denna var det in
slog en krök ki·i:ng holmen. Bättre de gardeskaptenen Chr. Henr. Fi- h h" .d _,_ k . t v - ~-l gen som kunnat taga ifrå.n honom 

_ .. .. oc OJ er oua an nJU a a "" - · h åt .. d kunde väl inte en plats ligga , till necken, som år 1744 arvt Nasbyholm. å Lik b ta :de .. mnan an ervan e till Sverige. 
.. .. . Han gjorde egendomen till fideiko- nedg ngarna. a e gan ar vy- Åtetkommen till Sverige sökte 

. for starkt f~rsvar. Den ~lev också miss år 1756. Hans dotter ingick äk- er~a åt öster och norr .. E~ vacker han in vid krigsmal<ten och Un
tidigt använd som en tillflyktsort tenskap med Konrad von Blixen, som a~_le ;n:d stora . kastanJetrad leder der 4 1h är vat· han värva d vid 
under oroliga tidet;. övertog Näsbylwlm. Barnen i detta soden~ran upp _till slotts):>acken. flottan . Efter detta blev ha n över-

Den förste som befäste holmen och äktenskap a-ntog namnet Blixen- Byggnadernl~kinrymlmker e~femto11- flyttad till armen och som serge-
.. . ·- - Fineeke och ättlingar med detta tal rum av 0 1· a stor e ar. era rum J ant utsågs han till tränare i brott-

uppfalide vmdbrygga over ka-nalen ha ed · h t ds t är mycket stora och har konstnärligt ning och jiujitsu. Då han kusl<ade 
var riddaren JohaM!f!S Niclasson, na~n . r s an mne ·av ,_go e ·.. utförda- kakelugnar, en enkel men la nd och rike rurit som artist var 
som levde på 1300.;.taJet och var far VId mitten av. 1800-talet agdes. N~- originell utformning av taken. Plan- han mycket ofta anlitad som trä-
. .. . . by~olm _av friherre _Carl . Fredrik lösningen möjliggör . för de , boende · !'k 

1 till arkebiSkope. n I Lund Pet rus Jo- Blixen-Fmecke, som aven Innehade att fmn' a avskild ro eller- g·'-d ga. nare l o I a <lubbar och poliskä-
...._ ~ rer. I Ystad var han bosatt under 

hannis. Bland senare namnkunniga ~ailund på Fyn oc~ Nydala kloster menskap. Arkitekten Leon. Nilsson, cirka 2 är och var bl. a. med om 
innehavare kan nämnas Tuve Galen, 1 Småland. Han VIstades mest -på Ignaberga, har lyckats i byggnaden att bilda Ystads Brottarkl~bb. 
k h .. •tsm h ".,;u. ·l" dessa senare platser och ansåg det tillvarata de skönhetsvärden som H onungens ov1 an oc b • .liKai • r d håll bo tad ~~ N" b • j ans största björn "Tuss" - e1;1 

. . 1 'd or yrt att a s >"" as Y· fanns kvar av gamla slottet. Den rysk sla"'björn - vägde över 320 Han spelade en VIktig rol VI un- holm, varför han- lät riva slottet år fl h dr • l d lt'clskäl' 6 
era un a ar g.am a me e I - kg. och med denna bjässe brotta -

derhandlingar med konung Albrekt 1866. !aren har genom trappor förenats des han på många arenor. Vida re 
av Mecklenburg. Tuve Galen sålde Denne man hade höga förtroende- med våningsPlanet i det nya. Från äg·ae han två himalajabjörnar -
Näsbyholm år 1409 - till ärkebiskop poster i Danmark och var god vän nutiden träder man oförmedlat in i även dessa stora och starka. "Cy
Jak b Gertss G bb . L d God- med järnkanslern Otto von BIS- medeltiden. Två sto-ra rum i källa- klon-Persson" och hans björnar 0 

-~n ru e 
1 

.. un · marck, som ofta besökte sin vän på ren, vardera omkring 6 X 8- m., har har även varit eng·agerade inom 
set kom darmed att räknas med Nydale. -och Näsbyholm och jagade mycket vackra, väl bibehållna ro- filmvärlden. BI. a . var han med . 
bland de fyra slott, som lydde under d~. Se~are ättlingar ~ed na:nnet mans~ valv. Från en tegelmurad om att spela in filmen "Janne 
ärke biskopssätet. En ~v de mä.rkli- Bhxen-Fmecke har res1de~at l .. en mittpelare i varder~ rummet ut~år W ängnian j farten", vilken för 

ste · bla d l ttets herrar var ärke- byggnad av mera borgerlig pragel åtta korsande valvba:gar, VIlka stöd- några å.r sedan gick för fulla hus 
g~ n _

5 0 
_ invid kullens fot. Siste manlige in- ja mot fästen i ytterväggen. En sär- i hela landet. 

biSkopen Birger Gunnarsson, kloc- nehavaren av fideikomisset avled egen· stämnin·g vilar över dessa ur- Sitt smeknamn "Cyklon-Persson" 
karesonen från Halland, som tillträd- för - ~gra år sedan, och h~ns änka åldriga rum och man kommer a.tt r fick han av en canadensisk ma
de sitt ämbete 1497. Han låg i stän" grevmnan Love!ace, omgift med tänka på kyrklig byggnadskons~ sa- nager, som efter en brottnings
di st .d d d kånska hög skotske lorden P1eter Lovelace, bod- dan den använts i kryptor. LJuset match döpte honom till detta "Cy-

ga r_~ er me · en 
5 

' - de kvar på Näsbyholm tills corps de silar ner genom smala gluggar och klon-Persson" håller fortfa.rande 
-- ---adeln, for att skydda k:yrkans egen- 1 ·• · • ·- På varje sommar med att turnera i 

Sverige och trots sina 60 år På l 
nacken har han kvar sin fulla 
styrka och lust att visa den. 1 

RE SON - ·--



Hantverkare från Små· -
land o. Västergötland 

. Ti.ll_sammans med en lantbrukare 
fm ~ många år plöjt och odlat mar- "" 

en l gamla Sandåkra gå vi ut på 
markna.~platsen. Den utbreder sig 
bäde väster och öster om landsvä
gen och ~ste ha omfattat många 
hektar. Terrången är svagt kuperad 
Den gamla "byvanningen" utpeka. 
i ~n dalsänka o~ på kullarna h(}ll 
?lika hantverkare till flera veckor 
mnru:t de egentliga marknadsdagarna 
var mne, berättas det. De kom kö
rande från Småland, Göingebygden, 

k
Halland, Västergötland osv, och in
~~ra~e sig i byn. På en liten 

ho3d ar JOrden blandad med skärvor 
!J-V le~gods, och där har krukmakar· 
na hallit .. till. På ett annat ställe 
fanns . storre fyrkantiga stenhällar 
~e? tJoc!<t lager av aska och kol 
Ikrmg. Dår härdade smeder liar och 
~ade ut stålet. Böckagården har 
s1~t namn efter "bödkare" alltså. byk
karl a':'. o~ka slag såsom baljor, salt
dkar for Julslakten osv. I den går-

en drevs träslöjd av ·smålänningar 
och göingar. Utom laggkärl tillver
kade ~e också pumJ:-tockar. Bön
derna. 1 orten förde själva stockarna 
med s1g, men de mera förfarna hant
verkarna frän ' :>kogsbygderna fick 
h?rra upp dem. Tvärstegar för täck
?Jn~ av halmtak tillverkades ocksä 

l !-11\iiAA~ - --

• . ~.Skurups marknad omkring 1900. Damerna i förkläden och sch~letfer. 
Skurups mar"!t#d hade alla: fUtt Bland " tåild " · · Drängar ·. och pigcir for "te markas'; må a å s spersonema fanns "äpplena" ovanligt röda och vackra sta~re fr~ herrgårdarna kom åkan- ö~g ~u ~=rutti~e~ .. vk yrkesll;~- och }rågade om sorten. "Det är kär

dehl samfd.. ällt .Jag, å~ar, hemmasöner gen försäljare b~de oFsk· En trah- lpek.sapple~", sa trädgårdsmästaren. o~ - ottrar>, hela Soderslätts befolk- på andra ma kn d _urup oc OJken kopte strax en hel påse full 
nmg st~~e möte i Skurup denna P. c. Nilsso~ ~ ett v:u-Skipsvarvbare och stoppade genast en tomat i mun
dag. I mangden av marknadsbesö- På sin e ks' sa 1 urups Y· nen, men den kom kvickt ut igen 
kare såg man ofta herrskapsfolk formad v r ta.d svarvad.e han och "Ska de va kärleksfrukt? Tvi för der: 

Sedan Malmö-Ystads järnväg öpp
nats är 187.4 flyttades handelstyngd
p~ten till det kring stationen upp
vaxande samhället, och dit förlades 
också Skurups marknad. Ovannämn· 
de Magnus Persson har varit med 
om Skurups marknad 67 gånger och 
har en del att berätta: 

Sämst var det sista gången i år. 

~rån godsen glatt leende blanda sig olika rBk~fpo~~~ m~ri~l t alla d<; lede':, kom det ur hjärtat på den \ 

~ei~a~~öj~~a glada människor och brlk .. Man bjÖd ~ int~beJk':~d~ ~~~~t ~\ m_anne;t. Han hade 
Länsman Hcl.tberg höll ~rdning. ~!ck~gh~;r eller cigarre~ter utB;n i munnen. Affär~~gtgi~k~m~!~as~~~ 

Barsk. såg han ut och hördes . också, ansedd pe~:n enh!~oppat ~pa. Y ar) e ynglingen drog vidare att söka' lyc

Första gången jag gick till markilads 
var jag sex år gammal. Jag och "Ca
lias Kal" hade följe. Kal hade 2 öre 
i markn{ldspengar,. men jag var vär
re för jag hade tre. För de pen
garna kunde man köpa en hel del 
karameller· eller köpa marknadsbul- \ 
lar till ett öre stycket. 

medhn .~ grunden var han snäll och en hel samling låengpp 1. ugvDa'~rfg':!l kan utan "kärleksfrukter". 
go Jartad. Mången "bo " k d f . por. a or t~r förh?r .?ch varruni bjudase ~ci h~p~srarvr~crrkE lö~t och 

~~~li~ }~bJ~=~n:.v k~t~d~! ~~~oJ ~r ll;,ÄrliJ• oc~ ~~g fr~ 
rum ps tockar 
av trä 

VIrke. Hans knotiga m:stanta ek- .. · käpp var nogsamt känd och fruk- .Mangder av lerkärl salufördes vid 
tad. bland tattarna. Mången gång marknade~. Porslin avändes inte i 
kunde man få se en ".A:bbekåsare" he~en till vardags. Man hade ler
e_l;ler ann~ mörkhyad släkting fly ~~nkar, lerlt!us, lerkrukor, fat och 
for den Jakobska knölpåken men ~addka~or 1 lera. En gång var ett 
det hände också att den bortjaga- gang ~t~re i ~ fart med llästhan
d~ charmören återvände en annan del. ~aiJaren lopte med l).ästen som 
v:ag och lekte kurra-gömma med po- h:.uJiligt .. var, men på något sätt kom 
lisen, ty det var ju i alla fall Sku- hasten · ~?s .?~h skenade rakt igenom 
rups marknad bara en gång om lergodsforsalJarnas område· så skär-
sommaren. vorna yrde omkring. 

. l l l 

Macklean flyttade 
marknaden 

Den stora radikalen Macklean lät 
ej hejda sig av nägon tradition. Han 
behövde marknadsområdet i Sand
åkra fö1· att kunna utskifta gårdar
na. Vid enskiftet blev emellertid nä
gra tunnland över i Skurups by, och 
utan prut befallde den store jord
bruksreformatorn, att marknaden 
skulle hållas där. Så blev det. En 
ängsmark, kallad "Handlareängen" 
strax sydöst om nuvarande vägkor
set i byn blev marknadsplats på 
1790-talet. En av dem som kunde 
berätta om dessa marknader var 
hundraåringen N. Thorsen. Hr Mag-

1 nus Persson, nu 81 år gammal, och 
'boende i Skurup Ininns episoder, 
1 som hans mor och mormor berättat 

l
om marknaden i Skurups by: Det 
var ett myllet' av människor pä 
marknadsplatsen. Skäggiga gub~ i 

- .~m nu var djurmarknad~ och 
no3esmarknaden förlagd till mitten 
a! juni. ~ tre dar höll man pä. 
For brdrugens upprätthållande hade 
man valt en "länsman" som emel
lertid innehade sin befogenhet en
dast under marknadsdagarna. Han 
hade till sin hjälp sex inän en från 
var av församlingens se~ rotar. 
Handfasta karlar valdes till uppgif
ten. Kronolänsmannen bodde i An
derslöv. Då han anlände · väckte han 
respekt, ty han var klädd i uni
~orm och värja. En känd "länsman" 
1 Sandåkra var gårdsägaren Tönsel· 
man, död 1718 och innehavare av 
Böckaregården. Han var den förste ' 
i. Sandåkra som köpte "skatte" på 
s1tt hemman och därmed befriades 
från utskylder. 

l alla hus och gårdar hade man 
·under marknadstiden gäster. Vätva
rorna hade man ej bekymmer för. 
öl bryggdes i hemmen och bränn· 
~in visste varje bonde att bränna. 
Än i dag utpekas en aldrig sinÅnde 
brunn i det gamla Sandåkra som 
"bränneribrunnen". 
. I;'å 'tie fält, där ~öpenskapen .pågått 
1 arhundraden, h1ttar man till och 
med ofta mynt. De har präglats un-
der olika tider och bära på sitt sätt 

"Sinkabirum" fanns pä den tomt .. ' En vara som kommit helt ur bruk 
vid Kyrkogatan, där nu köpman ar pumpstockarna av trä. Magnus 
Ernst Olsson har sin fastighet. Det P~~n var so~, vuxen med om att 
var ett enkelt träskjul, som också hjälpa den s. k. pumpagöingen" med 
hade utrymme för municipalsamhäl- ~tt borra de ca 8 cm breda borrhålen 
lets brandspruta. Vid ett marknads- 1 den flera meter långa furustocken. 
tillfälle blev det 'eldsväda i samhäl- Det var ett hårt arbete, som krävde 
let ut på kvällskvisten. Brandkåren s~r ~oggrannhet. "Pumpa-göingen" 
hämtade sprutan. Av bullret vakna- holl t~ på Hans Anderssons gård 
de tre omhändertagna som inne i med · s1tt arbete, och det gällde att 
finkan sov ruset av sig kände läng- f~ så ~ga stockar som möjligt fär
tan efter friheten, U:g gemensam diga till marknadsdagen. För sin tid 
sats mot träväggen och fick den att ~r pumpstockarna en stor förbätt
braka sönder. När polis Jakob kom r~g, men sedl!n gjut<;Eiema börjat 
pä morgonen för att. släppa ut sina tillverkaed ~umpar aY.. Jam, var .. det 
skyddslingar, voro fåglarna utflugna. s ut .. ~ .)umpa-g~gens" affarer. 

För mången ung pojke som blivit AlltJam t · slilJes dock riSkvastar, ene
konfirmerad men inte ~rt mer, var korgar, .. ~gar och flaggstänger etc. 
det angeläget att på .marknaden kö- frän · Gomge- och. Småland på Sku-

en snusdosa. Man kunde välja rups mar~ad. · 
P~ dosor av näver, metall e:Uer horn. En marknad$dag medverkade Mag
v.~rligen höll .sig snuset bäst i nus· _:I''ersson aktivt vid ett nöjes
naverdosor, men å an9ra sidan gav .etablissemang' på Skurups marknad. 

och metalldosor bättre svikt .Han hade · fått anställnig vid gun
vid ~ rallarSYiDga.r, . som gorna> ~nr iiå var en nyhet. Han 

komma ifräga, vare sig det .skulle ftkota. posittvet. Högtalare 
töser e}ler mera· samfällda fanns lt)te •. Smäktande toner ström

uppgörelser mellan p6gar från, ol.ikå made. ur. speleverket, och ungdomen 
byar. Att ta till kniv Snsågs fömed- ~?d i ·kö för att fä gunga. Bland 
rande ~ endast v~digt tatttiire. kä~ka flic~or, . som med glatt mod 

g~ck det dock städat till bland svängde hogt 1 gungorna var nägra 
ungd•om.en. Man roa,de sig och hade fröknar ' Blixen-Finecke frän Näsby

Biograferna kom till Skurtip holm,. . St~ussvålsen hade gått sitt 
1910 och hade föreställnin- segertåg over världen, och Magnus 

i ända, då .det var mark- Persson hade många sådana i sitt 
nad. visades vanligen skämtfil- positiv . . De unga herrgårdsdamerna 

med Chaplin, Fatty. och andra. tröttnade ej att gunga till tonerna 
var en fin. artighet att bjuda av Donauwellen, An der schönen osv. 

sin lUskade på bio marknadsdagen. Magnus Persson vevade sitt positiv 
Bilar började visa sig i Skurup. Det och de skrattande fröknarna vor~ 
var nytt och lockande. Pojkarna slog ivrigt "med på noterna", Nog mindes 
sig ihop och bjöd sina flickor på en dessa unga flickor en vacker som
åktur. Uhij, vad det gick! I ett mardag pä Skurups marknad, då de 

bilarna med marknadsung- ·släppte gäcken lös. 

"Sinkabirum" vid 
Kyrkogatan 

dom ut pä vägarna, .men inte långt, · F"<irsta gången tomater såldes i 

•----+--~----==========~L~::::::::::::::::::::::jty pä ~arlptaden var ju i alla ' fall Sk;urup var på marknaden omkr. ~t rohga. 1910. En ung uppspelt drijng fann, 

om marknadens ålder. si 



Skaii · mång h11ndraå.riu 
tradition nu brytas? 

I dagarna. talas det i Skurup oin att flytta Skurups 
marknad från Torget till annan plats i samhället. Detta 
år bygges ett stort bostadshus vid Torgets södra sida, 
och därmed uteslutes ett stort markområde från nöjes
arrangemang och köpenskap vid marknadstillfällen. 

På ~arra sidan har Telegrafverket stövlar och vadmalskläder, unga 
inköpt mark och där uppfört auto- dränga~ med ~n festande mosig up~
mat.Station. österut har köpman Ju- syn, flickor 1 gåbort-stass med .~~-
li Hans pl nkat in sin tomt naste schaletten ·på huvudet och bas-
~ . son a . · ta förklädet, barnungar kramande sin 

Vrsserligen har marknaden mmskat marknadskaramell eller "köpekaka" 
i betydelse år från år, men genom i handen trängdes i "gatorna" mel
de ovan nämnda inskränkningarna lan stånden och försäljningsplatserna. 
i utrymme har platsfrågan blivit Alla d~g sakta omkring, stannade 
akut. De sista åren har ingen riktig och pratade ~ed bekan~. Trampet 
cirkus kommit till Skurups mark- aY. tusentals fötter och. korande ~~d 

·d t" li ·· · h lit d t t " 1 hästar och vagnar, driften av not-na , IVO -nOJen oc a e · mge - kreatur osv. rev upp den torra jor-
tangel med karuseller, gungor, sen- den. över kläderna som varit så 
sationer osv., . som hör ihop med noggrant borstade på morgonen sik
marknad, har inte fått plats och så tades nu dammet; och även i ansik
går det utför med denna dag, som tena syntes efterhand spår av den 
dock hos en äldre generation dock mjölfina, so~rtorra ~era.ns sto.ft .. 
bevarat sin glans som den stora fri- Men sånt faste ~n s1g mte vrd. 

·· . b fanns att skolJa strupen med, 
dagen,och fe::;dagen for folket .1 yg- hos "mor" vid vagnen stärkte 
den: . Dagen .har sedan . ~rt~on?e~ man sig med kaffe och "gök" och 
vant den tredJe fredagen 1 Juru, l medhavd matsäck. Släkt och vän
äldre tider även torsdagen. . ner samlades kring ·vagnskorgen och 

I de överväganden, som gjorts in- tog för sig av vad som bjöds. Su
oin kommunala myndigheter har pen hälldes .ur flaska med kungens 
som lämplig plats föreslagits Eriks- na1.~d' - hchiff!er.f . .Drtänk~t var fest ,Plä~.h 

· ··· · d l D g a Je, oc or o samme s -torget 1 ko.pmgens norra e. e.nna boen", som annal'S var så noga med 
plats har srtt namn efter Errc Wrck- slanten, kunde denna dag tillåta sig 
ström, som på sin tid ,var Skurups en och annan extravagans. 
ledande man och vars efterlevande Ett tält hade rests i mitten av nä
skänkt marken till torget. Utrym- jesplatsen, och "komedianterna" tä':"
met pär är emellertid litet och att lade med sina grannar om pubii
hålla marknad på båda torgen med kens ~est. En sv~rtmuskig .. man l 
en uppdelning av nöjen för sig och ll_led utl~.dsk .. brytnmg anstrangde 
köpenskap för sig d'rar man sig för. sm he:>:!- rost fo.~ att locka åskådare. 

.. ' . Han bJOd alla välkomna att se ett 1!-V 
Ett annat forslag går ut på att sam- världens underverk· En vuxen karl 
la folk och köpmän till marknad in- skulle inför åskåda~ ögon krypa 
vid Folkets park. Här kan ett vid- genom en massiv ekstock utan att 
sträckt, välplanerat tomtområde stäl- skada sig själv eller timret. Många 
las till förfogande och Parken kan lät locka sig att betala inträdet och 
upplåtas för marknadspubliken. Ater bland dem var Magnus Perssons 
en annan plan vill behålla köpen- mormor. . . .. .. 
skapen på Torget men förfoga över Varmt var det mne 1 tältet. Trang-

lk k l t ·· · 1 ts seln var stor, och man svettades 
fo S .? an~. tom S?m no]eSp a • . . till Övermått i sina varma kläder, 
man an v.:;mder sig, uppstå~. svårig- Trollkarlen trädde ,fram till den 
heter. Infor det aktuella laget om liggande ekstocken, talade på sin 
marknadens vara eller icke vara har rotvälska om "det wunderbare trold
SkD:s medarhetare haft samtal med kunst det publikum" skulle få se 
perilaner i orte~ som dels har egna och skred så till ve~ket. Med stora· 
upplevelser och .minnen från Sku- gester fattade han 1 stockens ena 

kn d d Is h"' ·ga ända, körde fram huvudet, och den 
rups ~~ a , ~. genom an ?.ri s stirrande församlingen såg !droppen 
och forfaders berattelser fått. kanne- arbeta sig in i stocken . och hörde 
dom om ett och annat ur mark- knakande av uppfläkande timmer. 
nadslivet i gamla tider. Snart därefter ålade sig karlen ut 

Marknaden flyttad 
tre gånger 

ur stockens motsatta ände. stillheten 
och tystnaden var absolut och en
dast andhämtningen hos de häpna 
åskådarna gick som ett darrande sus. 
genom tältet, då en gäll barnröst ro• 

Skurups marknad har tre gånger pade: "Ser I inte, ad han kriver 
bytt plats, men sin betydelse har udanpo!" Stor förvirring uppstod." 
den ihtill våra dagar bibehållit ge- Mängden nyktrade till ur den psy
nom tiderna oavsett platsen. Den kos de hållits fångna i, och alla 
äldsta marknadsplatsen var i Sand- tittade på den pekande tösen. Men 

låkra, en by som fram till 1786 låg "trollkarlen" var situationen vuxen. 

l 
orubbad och oförändrad, ungefär där Han aglade sina mörkglödande ögon 
bebyggelsen i Sandåkra nu finns. stygga att se, vid flickan och ropa
De vackra villorna invid vägen mot de: "Ser du inte du står i vatten!" 
Veberöd är inte den gamla byn Barnet förstummades. Hopens stir
Sandåkra. Den uråldriga byn låg in- rande och mannens hetsande tilltop: 
till en bygata med förbindelse fram "Vattnet stiger, det stiger högre! Ak
tiU Röda räck vid Svaneholmsvägen ta dig!" kom barnet att helt tappa 
och med sträckning österut mot Kos- fattningen. Hon varken såg eller 
bjer. Utmed bygätan fanns nio går- förnam annat än att vatten verkli- 1 
dar och 13 hus. Av de ursprungliga gen steg över hennes skor och uppåt 

[

gårdarna från ' tiden före 1786 finns benet. Ofrivilligt samlade hon ihop ! 
bara två kvar på sin gamla plats, sin länga kjol Så avbröts föreställ
nämligen nr 11 Askliden ech nr 7 ningen för en ny omgång. Askådar- , 
Bäckaregården intill stora lands- na drog sig ur tältet, och en skam
vägen. Det var just på dessa går- sen, gråtande flickunge sökte tröst 
dars ägor den gamla marknadsplat- hos mor och far. Att hon i sin oskuld 
sen fanns. avslöjat en marknadsskojare förstod 

Vår sagesman talar om · att den hon inte och många av de andra inte 
gamla bygatan .ännu på sina ställen heller. De flesta menade att män
kan skönjas sOm en svag upphöj- nen förmågan att "vänna syn" 

/ 

( pop ulär )
1 

Luciafest hos husmödrarna 
Skurups husmodersförening h ade i onsdags kväll ett december- l 
möte som var mycket välbesökt . Kvällens värdinnor fruarna An
dersson och Lindskog hade prytt salen . utomordentligt t r evlig t 
med smakfulla juldekoration er , levande ljus och julgran. Lu
cian Marianne Karlstedt och h ennes sj u .små tärnor sjöng vac
kert och stämningsfullt. 

Hr Ove Dahl, Skur up, lä"ste dik~ r etur . Det gäller a lltså för hus
ter av Ga briel Jönsson och hus- mödrarna själva a t t se upp så att 
modersföreningens. sångkör un- de inte får gammal mjölk och 

' der ledning · av kantor H anna grädde. P å f rågan om inte över
Leion bidrog med ett julbetona t bliven m jölk skulle kunna använ
så ngp.rog ram vilket a llt uppsk at- das för andra ändamål, exempel
t ades livligt. Två trevliga t omtar vis till ost, svara de disponenten 
var i oupphörlig verksamhet och att den gamla m jölken och gräd
utdelade vackert inslagna julgå- den inte anses mera värd än 
vor till samtliga deltagare. F rån skummjölk och skulle, om den 
fö rhandlingarna kan nämnas att blandades i ett större parti ost
till valberedning för årsmötet ut- massa helt förstöra kvaliteten på 
sågs fruarna Signe Norden, Dai- denna. P å förfrågan från förenin
sy Wennerwall , Lilly Svensson, gen förklarade disp. J önsson sig 
Signe Madsen och Greta Larsson . villig att ytterligare till försäl-
Skur ups mejeri har nyligen in- jare och kunder skriva meddelan

fört datumstämpel och slopat lös- den om vad datumstämplingen 
försäljning av grädde. Disp. N ils innebär. Slut ligen upplystes på 
.9· J önsson hade på anmodan av förfrågan om någon marknads-

~
lsmodersfören. välviHig t stä llt undersökning gjorts i Sk ur up an
g till förfogantle för att besva- gående önskemål om st orleken på 

a en del frågor beträffande det- g rä ddflaskorna, att de fl esta kö
ta. Han f ramhöll att datumstämp- per l dl. I den med 1,5 dl storle
lingen på kapsylerna innebär att ken kommer från andra mejer ier 
den mj ölk, som inkommer till där man prövat den och den a n
mejer iet t ill exempel må ndag sågs bli billigare för kunden där
morgon och då standardiseras för att merpriset per flaska stor 
pastöriseras och fylls på flaskor eller liten är 5 öre. Skulle man 
s tämpas med ett O (onsdag). ha fler stor lekar blir det dyrare 
Den k ommer ut i handeln mån- för kunden och svårare för hand
dag eftermiddag och tisdag mor- larna att ha färsk sortering. 
g-on. Bokstaven O betyder alltså Ordf. erinrade t ill sist om nästa 
att onsdag ä r sista försäljnings- möte den 16 jan . då det blir film 
dagen. Om mjölken hela tiden 
förvaras i . kyldisk bör den hå lla och föredrag av fru Qvenner-
sig till dess. F rån den 1 nov. t ar st edt. Arsmötet utsatt es till den 
mejeriet inte överbliven mjölk i 20 f ebruari. 

ning i marken, och vid plöjning får 
man ofta mycket besvär med stora 

stenar, som rivas upp ur de gantial·:::::::~~l-:::::::::::::::::::::1.-~~~~~~~~~:_~~~~~~~~~~~~~~~~--~~====~ husgrunderna och ur vägbanan. Som l• 
bekant revs hela den gamla byn 

IS1mclål!:ra av friherre Rutger Mack
. som gen01nförde enskiftet år - \ 

\ 
~ ~ ; .. 



Luciafest vid 
husmödrarnas 

decembermöte 
Skurups husmodersförening hade 

på onsdagen sitt decembermöte, som 
var mycket välbesökt. Kvällens vär
dinnor, fruarna Andersson och Lind
skog, hade ordnat trevligt med smak
fulla. juldekorationer, levande ljus 
och JUlgran. Lucian Marianne Karl
stedt och hennes sju små tärnor 

1 sjöng vackert, korrespondent Ove 
Dahl, Skurup, läste dikter av Ga
briel Jönsson och husmodersföre
ningens sångkör under ledning av 
kantor Leion bidrog med ett sång
program, vilket allt uppskattades 
livligt. Trevliga tomtar delade ut 
julklappar. Från förhandlingarna 
kan ?.ämnas, att till valberedning för 
å~smote~ utsågs fruarna Signe Nor
den, Da1sy Wennervall, Lilly Svens
son, Signe Madsen och Greta Lars
son. 

' Skurups mejeri har nyligen infört 
datumstämpling och slopat lösför
säljning av grädde. Disponent Nils 
O. Jönsson hade på anmodan av hus
modersföreningen välvilligt ställt sig 
till disposition för att besvara en del 
frågor beträffande detta. Datum
stämplingen på kapsylerna innebär 
att den mjölk, som inkommer till 
mejeriet t. ex. måndag morgon och 
då standardiseras, pastöriseras och 
fylles på flaskor, stämplas med ett O 
(onsdag), Den kommer ut i ·handeln 
måndag eftenniddag och tisdag mor
gon. Bokstaven O betyder alltså att 
onsdag är sista försäljningsdagen. 
~m d~:fl hela tiden förvaras i kyl
disk bor den hålla sig till dess. 

Från och med den 1· nov. tar me
jeriet inte överbliven mjölk i retur. 
Det gäller alltså för husmödrarna 
själva att se upp, så att de ej får 
gammal mjölk och grädde. På frå
ga om inte överbliven mjölk skulle 

l 
kunna användas till andra ändamål 
exempelvis till ost eller till utfod~ 
ring ~"! djur, svarades att den gam
la IDJolken och grädden ej ansågs 
mera värd än skummjölk och skulle 
om den blandades i ett större parti 
o~tmassa kanske helt förstöra kvali
ten på denna. Den skulle möjligen 
kunna syrsättas och användas till 
djurfoder, men det vore en kost
nadsfråga. 

På förfrågan förklarade sig dispo
~~n!. ~önsson villig att ytterligare till 
forsalJare och kunder sprida kun
skap om vad datumstämplingen in
nebär. 

Slutligen upplystes på förfrågan, 
om någon marknadsundersökning 

S kurupsbygden 

Lucian Marranne Karlstedt IJled sina tärnor 

gjorts i Skurup angående önskemål / 
om storleken på gräddflaskorna, att 
de flesta köper l deciliter. Iden med 
l'h del-storleken kommer från andra 
mejerier, där man prövat den, och 
den ansågs bli billigare för kunden, 
därför att merpriset per flaska mjölk 
eller grädde, stor eller liten, är 5 öre. 
Skulle man ha fler storlekar, blev 
det dyrare för kunden och svårare 
för handlaren att ha färsk sortering. 

Ordf. erinrade till sist om nästa 
möte den 16 jan., då det blir film 
och föredrag av fru Qvennerstedt. 
Arsmötet utsattes till 20 febr. och 
särskild kallelse kommer då att ut
sändas. 

CoxOrange 
och Belle de Boskoop försäljes i 
morgon lördag å torget i Skurup 
kl. 9-1. 

JOHN DANIELSSON i • 

• generatLaner Fyra 
Dagens fyra · generationer är torp, som i dag fyller 50 år, dot-

1 

från Skurup · och består av fru l terdottern fru Efsie Olsson, Sku
Betty Larsson, Dalaled, 77 år, rup, 24 år och hennes son Thorn-
dottern fru Signe Olsson, Svens- my 4 år. j 

L_----------~--~====~--~1 ~'------------------------~ 
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Posten i Skurup får nya lokaler' 

Brevbärarna arbete på Skurups poststation. 

·' \ 

Inspektor Erik Nils
son, Spargodts gård, 

j Tågarp, med maka 
Inga-Lisa, f. Johansson, 
Slimminge. (F<Jto: Lid
berg, Skurup) 

Civilingenjör Bengt 
Kallerhult, \Mariestad, 
med maka, farm. kand. 
Anna-Stina, f. Larsson, 
Skurup. (Foto: Lidberg, 
Skurup) 



l(locl(aren var förr 
prästens brevblirare 

Det senaste året har postens i Skurup lokalfråga 
livligt debatterats både enskilt mellan medborgate 
och offentligt i kommurtala myndigheter. Behovet av 
nya mera moderna och framförallt rymlig·are lokaler 
har uppstått genom elen allmänna tidsutvecklingen och 
elen ökade anhopning·en av postens uppgifter. 

Posth1ästare Sture Daver 

ka sina kläder, att rå något varmt l 
i sig osv. 

· Lantbrevbärarna 
storvandrare 

Denna utveckling har fortgått ge- kel' och t!ndast några steg fr~n de 
nom årtionden, och trångboddhetl!n ntesf trafikerade stråkert KYrkogatan 
för pD'sten har varit kännbar många aclh Södi!rgatan. En vägande invänd
år, men det är först i år, som en ning gjordes mot den till pöstkontor 
antagbar lösning av lokalfrågan kom utvalda fastigheten: den ligger vid en 
inom räckhåll och accepterades. smal gata. Emellertid har postver
Egentligen hade de kommunala myn- kets representanter tagit hänsyn till 
digheterna . hoppats att få behålla av kommunala myndigheter framför
postkontoret i torgets närhet. Livliga da önskemål om parketingsutrymme. 
ansträngningar · gjordes att få kont- Till huset hör en r)'Itllig gål'dsplart. 
murtal bebyggelse i gång på tomten Där kan minst 25 bilar parkeras. 
söder om torget i kv, Bjurling, men Staketet ·som _ står intill Macleansga- gång växte Skurttp raskt medan Näs• För distributionen inom tätorten 
ekonomiska och tekniska svårigheter tan skall tas bort, och sedan blir det byholm förblev blott och bart en är en: brevbätare och ett biträde an
vallade tidsutdräkt, och då postver- lätt att köia in på parkeringsplat- järnvägsstation med poststation och ställ<;ia med var sitt distrikt. De går 
ket fick lirbjudande om nya lokaler sen. Kan man sedan ordna med fri en affärsrörales som enda bebyggel- dagligen omkring en mil," men lant
vid Madeansgatan i den av KF ägda trafik. över jamvägehs område intill se. I anslutnin~ till uppkomsten av brevbärarna är de verkliga vandrar
fastighetert på tomt med förbindelse tomtens södra sida, iorde platsen tätorten och kapingen Skurup 'kom na. De har var dag att ta sig fram 
både åt järnvägsområdet i söder och kunna anses lättillgänglig och accep• poststationen därstäMes a,tt få allt upp till tre mil, cyklande eller gåen
åt Madeansgatan i norr, hyrdes hela tabel .äV.en vid en ökad , trafj.k, · : större betydelse och ontbildades 1909 de, i allt slags väder', vinter och 
bottenvåningen i fastigheten jämte · till pöstkorttar tned underlydande sommar. Inga stotmar får avskräcka, 
kä1~~rut:·_yl!lmen. . Inte första o-ång·en ..,. postområde stmt den dag som i dag inte snöhinder ~ch köl~. P~~ten kom~ 

For kopmgsborna bhr det nog en . . "' . ar omfattar postexpeditionerna i mer och brevbararen ar välkommen. ~ 
ändring so~ av många n:ottl!-s ~!led posten flyttas ~ydsgård och S,kivarp samt poatsta• Han blir ofta el} ~än til1 de iniinga 
blandade kanslor. Man v1!1 JU mte Man får J'u också komrna ihåg, att tloneJ;na i Abbekås, Näsbyholm och hem han har foi·blfidelse med. Pet 
gärna ändra sina vanor. Att g~ till Sfimmingeby. går väl art !ttt föra pdsten på de sto• 
"posten" var ju för de flesta en flera det inte är första gången posten flyt- Hur det var före 1874 et n r~. vägama, där vägfötvaltningen 
gånger om dagen upprepad prome- tar . i Skurup, Visserligen - har den . .. ~ ma ro3er upp, men posten går också 
nad. De som bor i tätortens södra varit inrymd i hörnhuset mellan mte med sakerhet. Postgang och småvgar, som kommer i sista hand 
del, får ju nu lite längre väg. För Kyrkogatan och :t.i1la Torggatan se- postbefordran fanns genom bygden. vid röjning efter si}Östorm, och då 
de norrut i sa~hället boende blir det d~n år 1909 men från 1874 och åren Frårt Lund över Veberöd till Ystad f~;· lantbrevbär~en slitä ont .. Brev
snarare bekvamare. Hur som helst darefter fllrths post!ui.stalten inrymd g· k en trn· .. . Sk F" bararen från Nasbyholms station har 
är de nya lokalerna belägna i sam- i j!irnväf:(sstatiOhen, Pa en och sam• ~c pos .1 Je ovei urup. or.. fyra och en halv mil att färdas varje 
häilets centrum och i omedelbar när- niil gån!l d'en 16 dec, 1874 började bmdelserna till utlandet ombe!.Örjdes dag, men han kär bil med posten. 
h.e~ till ,köp~ngens .v~ktigaste affärs- postst~tionerna Näsbyholm och Sku- i posthänseende av en postjakt i'r!m Någo~. annat ~o1·e inte möjligt. Hans 
>trak, nara mdustnforetag och ban• rup sm verksamhet. Under tidens Ystad. En gård i :horra delen av postvag g~r till stor <;];el genom gle~-

.. · . bygder, langs skogsvagar och utgor 

\ 

Skurup bar namnet Posthuset. Detta på kartan en vindlande labyrint. 
namn gällde dock ursprungligen ett När postert nu rtågon gång på det
ensamt hus vid en väg intill gården ta ål' flyt~a~ till Jl:1acleansgatan, för-

s h 1 
... F" dl' nyas ocksa mrednmgen. Den levere-

norr om vane o mssJon. ormo 1- ras av posten själv och blir helt 
gen har namnet Posthuset förbindelse modern. Bl. a. skall s. k. halvfrontala 
med någon uppgift i postväsendet. expeditionsplatser anordnas, vilket 

. .. .. underlättar postfurtktionärernas arbe-
P_osten beforchade~ fore 1874 av gas:- te och medverkar till en mera per-
givare och posthonder. Det kan JU sonlig kontakt med allmähheten. Lik
också tänkas att Posthusets invånare som nu får allmänheten möjlighet 
haft en syssla vid gården som post- att hyr~ postfack i de nya lokalema. 
bUd och att rtamnet uppstått på sam- F. n. fmns 120 postfack men anta
ma sätt som t. ex. "snickarehus", ·let kommer att utökas. 
"mutarehus", "jägarehus" vilka i or-
ten förekommflnde beteckningar hän-
" för sig till den syssla gårdsbesittarna 
haft vid godset Svaneholm. 

:F'ör prästernas del var ordnad post
gång till ämbetsbröder tryggad i 
kyrkolagen. Enligt denna ålåg det 
nämligen klockaren att gå med brev 
från församlingens präst ti11 hans 
ämbetsbroder i grannskapet. På så 
sätt kunde ett brev vidarebefordra• 
långa vägar genom klockarnas fr ' 

1 hart d till ha :hd. 



300 på mjölksköta.rfest i Skurup 

Fr. v. fru Agnes Olsson, Hylteberga, Albin Jönsson, Björup, och Bernhard Svensson, .Vallösa, mot• 
tager här blommor av lantbrukcl!re Eric Johnsson. Längst t. h. disponent Nils O. Jönsson, S'Tcurup. 

Omkring trehundra duktiga svarskänsla och sinne för renlig
mjölkskötare hade pä torsdagen het och hygien hos den som skö· 
hörsammat Mjölkpropagandans ter det hela. Efter föredraget för
inbjudan till biograf Biorama i rättade rektor Georg Bengtsson, 
Skurup: Konsulent A. östensson Skurups lantmannaskola, prisut
hälsade alla välkomna och erinra- delningen. Ett 90-tal utmärl_{elser 
de om mjölkproduktionens bety- utdelades enligt lista, som publi
delse inom ranthushällningen och cerades i gärdagens tidning. Rek
för folkhälsan. Därefter höll kon- tor Bengtsson lyckönskade prista
aulent östensson ett intressant fö- garna till deras framgäng och be

' re drag om "Gärdens mjölka v del- tonade särskilt hur viktigt det är 
k ning" och framhöll hur betydelse- att landet har duktigt folk i la-
fullt det är att mjölken kan be- dugärdarna, folk med ansvars
handlas kylas och förvaras i en känsla och noggrannhet. Deras in
välbelägen, lämpligt inredd lokal, sats i produktionen skattas ofta 
sä att det blir möjligt utföra disk- alltför litet, och det är en stor 
ning tillräckligt noggrant och pä glädje att fä visa dem uppskatt
arbetsbesparande sätt. Det gäller ning. 
att förhindra infektion av bakte- Ledamoten i Skurups mejerifö
rier och dä beror det mycket pä renings styrelse lantbrukare Eric 
utrustningen men också pä an- Johnsson, Backagärden, vände sig 

------~==========~*-- ------

i ett anförande till de tre mjölk• 
skötare, som tiHih. Skurups mej• 
eris leveransomräde, och som eroo 
hällit högre · utmärkelser nämlt• 
gen Albin Jönsson, Sjörup, silver• 
plakett, samt Agnes Olsson, Hyl• 
teberga, och Bernhard Svensson. 
S. VaUösa, som fätt bronsplakett. 
Till dessa överlämnade hr Johns• 
son med nägra tacksamhetens o. 
uppskattningens ord personliga 
gävor och blommor frän Skurups 
mejeriförening. 
Sammankomsten pä biografen 

avslutades med visning av de in· 
tressanta filmerna "Livets flod" 
och "Den drömda dalen". Däref· 
ter samlades alla till gemensamt 
samkväm pä Skurups hotell, där 
Sydvästra Skänes mejeriförbund 
bjöd pä kaffe. 

Vår käre Far 
och Farfar 

f. d. skräddarmästare 

Hans Nilsson 
.. 12/1 1870 

har i dag stilla avlidit, sörjd 
och saknad av oss alla. 

Skurup den 10 mars 1957. 

Emil och Greta 
Hulda 

Barnbarnen 

Stilla kom döden, 
Kom som en vän, 
Tog mig i handen 
Och ledde mig hem. 

, Jordfästningen äger rum i 
Skurups kyrka söndagen den 
17 mars 1957 kl. 14.30. 

Meddelas endast på detta sätt. 



[ @ Skurupsbygden J 
Information i Skurup om 
markkartering o. gödsling 

Rekfor G. Bengtsson och lanlbr. Henrik Larsson, Hedeskoga, disku
ferar en markkarta. 

På måndagen samlades jordbrukare från Ljunits och Herrestails 
härader på lantmannaskolan i Skurup. På onsdag blir det en lik
nande sammankomst för jordbrukare från Vemmenhögs härad. Syf
tet är närmast att info'1"171,€ra om hur genomförd markkartering skal! 
ge vägledning åt den nu aktuella gödslingen. 

Samtliga jordbrukare vid dessa in-~ vorna på ett riktigt sätt. Det är emel
formationsdagar har låtit upprätta lertid ej nog med att ha en mark
kartor, s. k. markkartering, över si- karta. Man måste också kunna till- · 
na egendomar, och har därigenom lämpa kartans vägledande uppgifter 
fått veta näringstillståndet i jorden vid tillförande av gödselmedel. Här
med avseende på fosfat och kali vid står försöksledaren inom ororå
samt kalkhalten. Möjligheter finns det till jordbrukarnas tjänst. Rådgiv
numera att även kartlägga jordens ningen bör ges på ett tidigt stadium 
tillstånd i fråga om spårämnena och det är därför glädjande, att Sku
mangan, bor och koppar, men dy- rups lantmannaskola och ledningen 
lika undersökningar har ej allmänt för kartering och försök nu får kon
genomförts. takta jordbrukarna och se deras in-

Omkring femtio jordbrukare inom tresse för saken. Rektor Bengtsson 
försöksringarnas område i Herre- lämnade i fortsättningen en allsidig 
stads-Ljunits och Vemmenhögs hä- orienteril).g om hur jordbrukaren 
rad har sistförflutna året erhålli.t skall använda kartan och lämnade 
markkartering genom ledningen för viktiga upplysningar om hur man 
försöksringarna. Vid måndagens sam- skall avväga gödselmängderna. Där-

. mankorost var 25 närvarande och de efter fick deltagarna tillfälle att 
övriga 25 samlas på onsdag. Att man framkomma med spörsmål i samban-d 
inte tog flera åt gången var väl- med överläggningsämnena och flera 
betänkt, ty rektor Georg Bengtsson, omtalade erfarenheter de haft i sam
Lantmannaskolan, och försöksleda- band med gödsling ,som bestämts ef
ren, agronom Gunnar Knutsson, ön- ter markkartan. Under diskussionen 
skade nämligen personligen diskute- kom man in på flera intressanta fall, 
ra gödslingsproblemen med var och och rektor Bengtsson samt agronom 
en av mötesdeltagarna med mark- Knutsson lämnade besked och upp
karteringskartan som underlag och lysningar. 
utgångspunkt. Agronomen Gunnar Knutsson, som 

Rektor Geor.g Bengtsson hälsade är försöksledare och har hand om 
alla välkomna och talade därefter markkarteringen lämnade oriente
om markkarteringen som ett numera rande upplysningar om sitt speciella 
oumbärligt hjiilpmedel och en förut- område vid dagens sammankomst. 
sättning för avvägning av gödselgi- Under den fortsatta överläggningen 

kom man in på växtodlingsfrågor, 
växtskydd, gödsling av olika grödor 

P •J l • t på skilda jordar, erfarenheter av O]t(S \:)Of Of gödselmedlens inverkan på socker-
halt m .m. Det märktes på allt att 

rutiga, trevliga färger, kr. 7:50 dessa frågor på det högsta intresse
rade jordbrukama, och många goda 

AB Ejnar Ekberg & Co, Skurup råd och värdefulla upplysningar läm
nades. 

III -----~ ., "l= 

Vemmenhögs drosl{ägareför. 
har firat 2~0-årsjuhileum 

Fr. v. hrr Knut Persson, Lund, Alfred AndeTsson, Ryd-sgård, E. 
Nilsson, Skurup, och Albin V. Lindvall, Beddmgestrand. l 

Vemmenhögs droskägareförening har hållit årsmöte på Skivarps l 
gästis under ·ordförandeskap av droskbil~gare Er.nst. Nilsson, S~u
rup. Arsmötet var samtidigt jubileumshogtJd. Forenmgen b1ldaaes 
nämligen år 1937 på initiativ av Förbundets styrelse, och dess 
förste ordf. var Roskvist, ö. Torp. 

Ordf. Ernst Nilsson hälsade alla vackert bordsstandar. Blomster
välkomna och vände sig särskilt uppsatser överlämnades från Her
till dagens gäster bland vilka restads droskägareförening ge
märktes hr Knut Persson, Lund, nom dess ordf. Nils Ek, från Sö
som representant för droskägar- derslätts dorskägareförening ge
nas riksförbund samt ordf. i flera nom dess ordf. Erik Jönsson, från 
grannföreningar. Torna-Bara genom ordf. Arnold 

Osberg och från Lunds droskäga-
Föreningen har medlemmar i he- reförening genom Knut Persson. l 

la häradet. Till styrelseledamöter För troget arbete under tjugo 
omvaldes de i tur avgående hrr år till skurupsfäreningens from
Alfred Andersson, Rydsgård, och ma uttalades tack och överläm- l 
Nils Andersson, Skurup. Även nades diplom och minnesnål från 
revisorerna omvaldes. förbundet genom Knut Persson t. l 
styrelsen konstituerade sig med medlemmarna Albin V. Lindvall, 

Ernst Nilsson, Skurup, som ordf. Beddingestrand, och Alfred An
och kassör Alban V. J..indvall, dersson, Rydsgård. 
Beddingestrand, vice ordf. Otto Hr Arnold Osberg, Staffanstor p 
Olsson, Skurup, sekr. Alfred An- lämnade vid mötet en orientering 
dersson, Rydsgård, vice sekr. och om villkoren för kollektiv försäk
Nils Andersson, Skurup, kassakon- ring av medlemmar och .talade 
trollant. även om andra aktuella sporsmål 
Efter mötesförhandlingarna för droskägarna. Däreft.er . över-

framfördes lyck9nskningar till gick. mall till att fira JUbileums
den jubilerande föreningen. Hr., hogtld v1d festligt dukade bord, 
Knut Persson, Lund, talade på och i festm~ltiden me~ efterfal
förbundets vägnar och överlämna-l jande samkvarn deltog aven med
de som gåva från förbundet ett lemmarnas damer. 
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