


Försöksdag för lantbrukare · 
inom Veinmenhöq och Ljunits 

Från färsöksringarnas årsmöten. Fr. v. greve C. C. Piper samt agrono
merna G. Knutsson, J. Bjurling och E. Håkansson. 

Jordbrukare från hela södra Skåne hade på torsdagen samlats på 
Skurups hotell. Visserligen var vårsådden redan i gång på sina håll, 
men man ville ej försumma den vägledning och information, s<>m 
stod på programmet. Försöksringarna i Vernmenhögs och Ljunits-Her
restads härader skulle ha sina årsmöten, och försöksledaren, agronom 
Gunnar Knutsson, Skurup, skulle redogöra för årets försöksverksam
het. 

Därjämte väntade sig jordbrukarna get, om sockerbetsodlingens meka
mycket av agronom J. Bjurlings fö- nisering och ·började med åtgärder 
redrag om sockerbetsodlingens me- som kan vidtas redan vid sådden 
kanisering. Förhoppningarna om ett och for tsatte med förbättringar och 
gott utbyte av dagens sammankomst mekaniseringar fram till den sluUi
gick också i uppfyllelse. ga leveransen av betor till fabrik. 

Till ord!. för dagen valdes agronom En livlig försöks- och e}(9eriment
Eric Håkansson, Kellstorpsgården. verksamhet bedrives genom socker
Han ledde också förhandlingarna vid bolagets fö rsorg och om detta berät
årsmötet med Vemmenhögsringen. tade talaren ingående samt belyste 
Eftersom försöksringarna grundades sin framställning med instruktiva 
redan år 1930 har stadgarna hllnnit ljusbilder. På tabeller åskådlig
bli otidsenliga. Bl. a. är ju nu växt- gjordes hur arbetet med gallring 
skyddet och vad därtill hörer en kan nedbringas och hur betskörden 
viktig uppgift för ringarna. Därför mekaniserats samt vad dessa åtgär
hade förslag till nya stadgar utar- der ger i ekonomiskt utbyte till 
betats innebärande bl. a. att namnet odlare. Ett stort antal maskiner vi
ändras till Försöks- och växtskydds- sades på den vita duken. Talaren 
ringar. Stadgeförslaget antogs enhäl- sade sig vara övertygad om att 
ligt. Styrelsen utökades med två per- betskörden kunde helt mekaniseras 
soner. Till styrelseledamöter omval- och hyste förhoppningar att man 
des agronom Eric Håkansson, Kells- skulle komma långt även med ma
torpsgården, agronom Ernst Möller, skiner för att minska behovet av 
örsjö boställe, rektor Georg Bengts- ,I mänsklig arbetskraft vid gallringen 
son, Lantmannaskolan, och nyvaldes på våren. 
agronom Gunnar Knutsson, Skurup, · Efter föredragen följde livlig dis
tillika försöks- och växtskyddsledare, / kussion i olika frågor. Bland dem 
samt inspektor Jönsson, Tofthögs j som yttradie sig märk.tes rektor 
gård. Till suppleanter utsågs lantbr. Georg Bengtsson, agr. Möller, agr. 
Kaj Bengtsson, Hemmesro, lantbr.

1 
Bengtsson samt föredragshållarna, 

Yngve Ho bro, S. Aby, och lantbr.
1 
m. fl . Ordf., agr. Erik Håkansson, 

Olof Petrici, Beddinge. Till revisorer ; framförde åhörarnas tack till de 
omvaldes lantbr. Hugo Månsson, Eli- J båda föredrag;shållama. j 
nelund, och lantbr. Ove Stamå, , _ __ ~ -· 

113 -/91iJ di 

1 

FN-soldat från Slimminge 
fick permissionsresa hem 

En av svenska FN-bataljonens medlemmar, 21-ärige chauffören 
Inge Jönsson, har i dagarna varit på permission hemma i Slim
mingeby. 

Anledningen till besöket var sorg

ligt nog faderns frånfälle. Den 

skänske FN-soldaten nådde ej hel
ler hem sä tid.igt att han kunde 
närvara vid faderns jordfästning. 
Den långa färden hade gätt bra 
och det var en frisk och solbränd 
yngling som återvändie till hem
bygden. Inge Jönsson fullgjorde 
i fjor sin värnplikt vid I 7 i Ystad. 
Vid FN-bata'ljonen gör .han bil
tjänst och är placerad på 1 :sta 
kompaniet. I det stora hela har 

1 den unge slimmingebon trivts 
väl med sin tjänstgöring fjärran 
från hemorten vilket tydligt fram
går därav at han hör till dem 
som tecknat kontrakt även för 
nästa tjänstgöringsperiod. Nå
gon direkt spännande upplevelse 
har han knappast att omtala, 
tjänsten har tidvis varit hå rd 
med mycken vakttjänst i början 
Klimatet var även lite pressande 
innan man vande sig därvid. Se-

FN-soldaten Inge Jönsson 
frdn Slimminge. 

nast va r han förlagd i Rafah och 
tjänstgöringen var ej längre så 
ansträngande. Matfrågan var ett 
annat kapitel, som man ock må.s
te vänja s ig vid. Kosten bjöd på 
rikligt med spaghetti, och en het 

el av de födoämnen som batal
jonen erhå.ller kommer frän Au
stralien. 
Kamratskapet inom bataljonen 

är gott och det är med friskt mod 
den ung e FN-soldaten via Köpen
hamn och seda n med flyg åter
vänder till s in tjänstgöringsort i 
Fjärran östern. 

l:::====================================================--=====--=-=-~-=---=====·===========!.l 
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Vinterkursen avslutad vi 
lantmannaskolan i Skurup 

På bilden ses lr. v. rektor G. Bengtsson, eleverna Hemming Lund
gren, Blentarp, och Erik Magnusson, Skivarp, samt skolstyrelsens 

ordförande Hugo Jönsson, Brönnestad. 

På tisdagen avslutades 49:de vinterkursen vid Skurups lantman
naskola under stor tillslutning av elevernas målsmän. föräldrar och 
andra intresserade. Bland de närvarande märktes bl. a. skolstyrelsens 
ordförande landstingsman Hugo Jönsson, Brönnestad, och skolför
enh1gens ordf. nämndeman Herman Truedsson. Saritslöv, varjämte 
skolans styrelse var väl representerad. 

n :ursavslutnlng i Skurups 
yrkesskola 

En grundkurs i hushållsgöromål, 
som omfattat 90 timmar och på
gått sedan september, har nyligen 
avslutats. Ledarinna har varit 
skolkökslärarinnan fru Ann-Marie 
Knutsson, Skurup. Vid avslutnin
gen var rektor för yrkesskolorna, 
N. H. Lindström, ordf. i yrkessko
lestyrelsen, distriktsöverlärare E. 
Jeppsson, m. fl. av styrelseleda
möterna närvarande. Kursdelta
garna hade självständigt åstad
kommit den väl komponerade 
middag som som serverades och 

1även dukningen och rätternas an
rättning var smakfull och trevlig. 
Distriktsöverlärare Jeppsson tac
kade å skolstyrelsens vägnar för 
den undervisning som eleverna 
fått samt lyckönskade deltagar
na till ett gott resultat. Till kurs
ledarinnan överlämnades blommor 
från eleverna. 

Affärsöverlåtelse 

Innehavaren av Jönbos speceriaf
fär i Skurup, köpman Erik Jöns
son, har qverlåtit sin affär vid 
Kyrkogatan till köpman Lars 
Evert Jönsson, Slimmingeby. Till
träde sker i dag. 

Skurups barnfilmklubb 

har filmvisning onsd. den 20 mars 
kl. 16.30 på Skurups folkskola, då 
följande filmer visas. "Karius och 
Baktus" en tecknad färgfilm, 

-======== =======:-;:*"Tågäventyret", "Hagafamiljen 

på Solliden" och "Hacke Hack• 
spett". Vidare blir det under häll• 
ning som vanligt. 

Kursavslutning på folkhögskolan 

äger rum i morgon med början kl. 
9 fm . Därefter blir det lektioner 
för första och andra årskurserna 
i respektive geografi och historia 
samt psykologi och socialpolitik, 
Det blir sedan kaffepaus samt till• 
fälle att bese slöjdut;;;tällningen, 
därefter gymnastikuppvisning av 
kvinnliga och manliga truppen. 
0 ,mkring kl. 13 äger själva av• 
stutningshögtidligheten rum. 
Den inleds med säng av elever• 

na, varpå rektor Lundgren läm• 
nar redogörelse för kursen. Sedan 
följer anförande av skolstyrelsens 
och elevkårens ordf., och efter en 
kort bön blir det middag i sko· 
lans matsal. 

Till aktiebolagsregistret 

har anmälts, att AB Sobat som 
haft sitt säte i Malmö ändrat fir• 
man till Kontinental Maskin AB 
och numera har sitt säte i Sku• 
rup. Bolagen skall utföra entre• 
prenadarbeten inom byggnads· 
branschen och därmed förenlig 
verksamhet samt ha ett aktieka• 
pital av 20.000 kr., fördelat i ak· 
tier a 100 kr. Styrelsen utgöres 
av köpman Jarl V. Ralston i Sktt• 
rup och disponent Kjell Thulin I 
Malmö, med fru Doris I. Ralston 
Skurup och direktör Algot T. 
Thulin i Malmö såsom supplean~ 
ter. -

Skolkökskurs avslutad vid yrkesskolan 

Skolkökslärarinii'an fru Ann-Marie Knutsson omgiven av sina elever. 

hade på lördagen årsmöte, till vil
ket ett stort antal medlemmar 
jämte damer infunnit sig. Ordf., 
Alarik Jönsson, hälsade alla väl
komna, särskilt dagens föredrags
hållare f,örfattaren Sven Edvin 
Salje, samt hedersledamoten i för
bundet f. rektor Albert Olsson 
med fru. 

Vid val av styrelseledamöter blev 
lantbr. Alarik Jönsson östarp, 
ordf samt försöksassitent Ernst 

Nilsson, Abbekås, sekr. och kas
sör. Suppl. blev lantbr. Erik Jöns
son, Ekeberga. Till revisorer om
valdes lantbr. Jöns Kristoffersson 
Steglarp, och lantbr. Erik Es
björnsson, Folkestorp, med lantbr. 
Harry Olsson, Ellestad, som er
sättare. Efter förhandlingarna ta
lade författaren Sven Edvin Sel
je om dikt och verklighet. Det 
blev ett mycket fängslande före
drag som åhördes med stor upp-

märksamhet och ordf. tolkade sä
kert hela auditoriets tacksamhet, 
när han tackade författaren för 
det väl framförda föredraget. Ef· 
ter en vacker färgfilm med m.otiv 
från fjällen samlades man till 
middag i skolans matsal där hus~ 
mor fru Asta Bengtsson svarade 
för en riklig och välsmakande 
måltid. Senare följde förfrisknin
gar och samkväm samt dans och 
musik. 
~~~~~~..---1-~--<•._~~~~ 
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Festligt slut i barnfilmklubben 

J Barnfilmklubben hade pä onsda
gen sin sista föreställning för vär
terminen under som vanligt god 
anslutning. Med anlednin·g av den 
stundande på.sken uppträdde en 
del av deltagarna, vilka syns på 
bilden ovan, utklädda. Anslutnin
gen till klubben har varit god och 
medlemsantalet har ökat sedan i 
fjor och omfattar nu c:a 150 medl. 
I regel har vid varje föreställning 
fyra, ibland fem filmer visats. 
Dessa har över lag varit av god 
kvalitet och väl lämpade för bar
nen, som också i hög grad upp
skattat dem. Ledarinnan fröken 
Anna Larsson, Janstorps skola, 
som nedlagt ett mycket intresse
rat arbete för klubbens verksam
het och tillkomst, kan med till-

fredsställelse konstatera att bar
nens uppförande under filmföre_ 
ställningarna ·varit mycket gott. 
På avslutningsdagen visades två 

filmer, varav den ena, som var 
motorbetonad och hette "Vårat 
gäng som bilför.are", särskilt 
väckte pojkarnas förtjusning. Den 
följdes av en mycket vacker, färg
lagd sagofilm. Därefter utdelade 
fröken Larsson apelsiner till samt
liga deltagare, varefter en anime
rad och omväxlande underhållning 
som till stor del gick i den annal
kande påskens tecken vidtog. Bl. 
a. berättade fröken Larsson på ett 
intressant och medryckande sätt 
om gamla värmländska päskse
der. Diverse lekar förekom även, 
där barnen med förbundna ögon 

I 

( 

fick leta rätt på diverse föremål. 
som på ett ganska knepigt sätt 
var uppställda på golvet. På sty .. 
relsens vägnar uttalade fru Sol• 
veig Almkvist ett. varmt tack till 
fröken Larsson för hennes stora 
arbete med planläggningen av 
filmförevisningarna och hennes 
utmärkta ledning av underhällnin
gen samt överräckte en vacker 
blomsterdekoration. Två små flic· 
kor överräckte därefter en gåva. 
till den populära ledarinnan, 
Blomman överlämnades även till 
skolvaktmästare Bror Hansson. 
som på mångahanda sätt va1'it 
klubben behjälplig med föI"bere• 
delser och anordningar. 

Köpman Nils Jonas
son med maka Ing
Britt, f. Andersson, 
Skurup. (Foto: Lid
berg, Skurup) 

Köpman Stig Holm
gren med maka Gu:rli, 
f. Larsson, Skurup. 
(Foto: Lidberg, Sku
rup) 

Hemming Limdgren, Bläntarp, och Erik Magnusson, Veberöd, till
sammans med skolstyrelsens ordf., landstingsman Hugo Jönsson, 

Brönnestad. 

,Skurups lantmannaskola har 
lnu avslutat vinterkursen 



Grevinnan Lovelac:e vid sill middagsbord 

nade som äggvärmare mitt i härlig- "Grillafton", där en utrangerad 
heten. I påskens färger med svart- brygghuspanna förvandlats till en 
vitt som underton gick också det dekorativ och användbar "grill", på 
bord fru Karin Wickman dukat med vilken wienerkorvarna vändes med 
det originella duktyg "Slagsida" och alnslånga spett, ett till varje gäst. 
porslin i delar av helsvart och hel- Fruarna Elsa Norling och Greta Lars
vitt. son hade anordnat en förtjusande 

Som ett ackord ur en gammal kär li~en ~ablå i ipiniatyr med all duk-
visa var fru Margareta Sylvans bord rung i d?ckskapsformat. . . . 
"Bröllop 19 år" med släktsilver, bord- Fai:taSin b~ommad~ och ong~al~.te
duk med kinesiska broderier och ti:n frrade triumfer l sådana ti!,l~äll
gammalt Gustafsbergsporslin. Fru ~gar som. fru Ann.~ Olssons V1c~
Greta Akerlund hade ett inbjudande ~g P~, koksbordet,,, fru Elsa N01-
kaffebord med danskt porslin och lings L~ndgångar , f,ru .. Gudr:w1 
sjöfågelSinotiv i dekoren. Fru Greta Sernerts Lotta bJuder , d.ar barn
Larsson hade med träffsäker blick kalas~ts delt~gare. hade ~ma egna 
och personlig smak dukat för den port~att P,~ slickeP1!11;,arna, i fr~ J1'.1ne 
speciella högtid i hemmet barndop är. Alwens Efter bio osv. .BITgitta 
"Kaffe och likör" var mottot för fru Hedler ~ch Margaretha Ohhn. hade 
Stina Granströms lyckade dukning 'en ~uki:mg . n:ied modetn s.erVlS och 
med franskt likörschatull, 1700-tals- bestick i origmell. utformrung. Både 
silver och duktyg med broderier av vackert och praktiskt var detta a'r
friherrinnan Ellen Cederström (Ellen rangemang. Många andra bord fanns, 
Hartman). Handmåiat porslin, deko- o.ch all~. visade de pro:v på g9d Sin'.3-k, 
rerat av värdinnan själv med vild- Sinne for det dekorativa ?.ch en. o.n
blommor som motiv osv., visade fru skan att skapa trevnad for familJe
Lisa Jönsson på ett trevligt "Frukt- medlemmar och gaster. 
bord" och "En slät kopp kaffe". Lik
nande egenhändig dekor hade fru 
Giggi Hansen utfört på porslin till 
sitt fruktbord. 

Bland arrangemang i den lättare 
fstilen med roliga och intressanta 
~uppslag märktes fru Greta Lai·ssons 
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Skurups husmödrar utställde 
dukade bord och textilier 

Skurups Husmodersförening hade på lördagen och söndagen i sam
arbete med Svenska slöjdföreningen anordnat en utställning av tex
tilier på Skurups hotell. I egen regi visade dessutom Husmoders- · 
föreningen "Dukade bord'', en synnerligen representativ exposition 
av knypplade spetsar och dukar samt hade vidare en butik för för
säljning av påskpynt. 

Redan vid inträdet i stora trapp- ett särskilt rum hade arrange-
hallen möttes man av vackra väv- rats utställning av knypplade ar
nader, som klädde väggarna upp beten jämte den attiralj, som be
till andra våningen. Även i vesti- hövs för arbetets utförande. Intres
bulen hade väggytorna prytts med set för knyppling är mycket stort i 
textilier. Det var en grann s)rn orten, men så har ju både Husmo
med alla dessa välkomponerade ting, dersföreningen och andra kvinnoor
som åstadkommits av våra främsta ganisationer haft att tillgå en sådan 
textilkonstnärer. Både handvävda expert på området som fru Inga. 
och maskinvävda mattor förekom i Lisa Olsson, Svaneholm. Hon hade 
stort utval. också utställt förnäma arbeten jäm-

Barbro Nilsson hos Märta Måås te många andra fruar i orten. 
Fjetterström AB hade några för- Stora salen gav ett överdådigt 
tjusande vävnader, som presentera- festligt intryck genom de många 
des under de talande namnen "röd dukade bord, som upptog utrymmet 
kvist", "gul kvist", "nejlikan", Man stannade .förundrad inför an
"kärnfrukt" etc. I rya fanns även blicken av allt det vackra; utsökt 
"Kornrand" av Ingrid Dessau från duktyg, smakfulla serviser och de
Hemslöjpen i Borås, "Snurran" av korativa blomsterarrangemang. 
Viol'.' Gråsten från Nord. ~OrrlP· Iögonfallande var det festbord 
Ingrid Dessau h~de en m~,tta l rol- grevinnan Lovelace, Näsbyholm, ha
lakan oc~ 9:urulla ,,F~~mmg,, också de dukat för middagsgäster. Ett par 
en ma.~ i roll'.3-kan Ro.~ rels , fr~n praktkandelabrar, ärvda klenoder, 
Hemsloiden .i Malmo. K.~~stm gav glans och lyftning At bordet. 
Bergman-Mauntzson, Hemsloiden, Mitt i salen hade fru Westrup Ryds
Malmö, exponerade en utsökt tras- gårds gård, arrangerat ett f~tbord 
matta. med ostindiskt porslin på damastduk 

De maskinvävda mattorna voro från Wien med bildsvit ur djur
även de förvånansvärt vackra och världen m. m. samt antika bords
konstnärligt originella. Vävningen pjäser i stilren, fullständig uppsätt
hade utförts vid Kasthalls mattfa- ning. Fru Karin Wickman visade ett 
brik, Kinna. Av handvävda mattor bord med beteckningen "Vårmiddag", 
märktes "Blyfönstret" av Viveka porslin med violmönster, signerade 
Nygren. Mark Jaquards väveri, glas från Orrefors. Fru Ingrid Pe
Kinna, visade yllegat·diner. terson, Brodda gård, hade prytt sitt 

bord med Lidköpingsporslin, vars 
dekor hade motiv från Brodda gård, 
och silverpjäserna med blomsterde
korationer voro trofeer från makens 
framgångar som hästägare. 

Ett originellt och vackert påskbord 
visade fru Stina Granström, Brodda 
borg. Porslinet var Gustafsbergs 
"Grön våg", och fru ·Granström hade 
själv komponerat duktyg, servetter 
m. m. i färg och linjer med servisens 
dekor. En gammaldags "höna" tro-

ldrottsnämnden i Skurups i 
köping 

har haft sammanträde under ordfö
randeskap av kontorist Bertil Ak~s
son. Nämnden beslöt fördela årets 
idrottsanslag med 600 kr. till AIF:s 
fotbollsektion, 500 kr. till friidrotts
sektionen, 600 kr. till gportklubben, 
300 kr. till bordtennisklubben, 400 
kr. till kvinnl. gymnastikföreningen, 
150 kr. till manl. gymnastikförening
en, och 150 kr. till bågskytteklubben. 

Skurups snickerifabrik, 
som under de sista fem åren inne
hafts och drivits i kompanjonskap 
av fabrikörerna Nils Trenk och John 
Jönsson har i dagarna helt övertagits 
av fabrikör Nils Trenk. Han har 
bakom sig mer än trettioårig erfa
renhet av driften i snickerifabrik och 
är väl förtrogen med alla slags in
redningar och snickerier, som före
kommer i olika slags byggnader och 
inrättningar. Trenk är känd för yr
kesskicklighet och har gott renomme 
inom branschen. 

Fru Stina Granström, Brodd, t. v.- vid sitt påskbord tillsagimans med 
fru Margareta Sylvan 
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Skurupsbygden 

"Skurupshem" inflyttningsklart 
Köpif!-gens största bostadshus 

Skurups hittills största bostadshus. 

Den förste april flyttade de första hyresgästerna in i fastigheten "Skurupshem'', 
som uppförts som ett s. k. stiftelsehus med av kommunen valda representanter i stif
telsens styrelse. Byggnaden är det största bostadshus, som hitills uppförts i Sku-
1·ups köping. Husets långa fasader upptar en god del av Torgets södra sida och av 
Vaktgatans. västra sida fram till polisstation..,e.;.;n.;.;,. ___________________ _ 

Fil. mag. Bertil Järneström med familj i flyttningstagen till det nya 
bostadshuset. 



Hemslöjd och horddulming 
på sevärd expo i :Skurup 

Fru Peterson Brodda vid sitt middagsbo'l'd. 

Svenska slöjdföreningen hade tillsammans med Skurups husmo
dersförening under lördagen och söndagen anordnat en vacker och 
sevärd textilutställning pä hotellet, vars gångar och ha lltrappor 
var k lädda med ett stor t antal handvävda och maskinvävda mattor 
samt vävnader i allmogest-il, komponerade av Märta Måås-F jet• 
terst röm. Utställningen var synnerligen sevärd och väck te livligt 
intresse. 

Husmodersfören. hade även iord
n ingst ällt en verkligt förnämlig 
utställning av dukade bord som 
fyllde bä.de hotellets stor a och lil
la sa l. Flera av traktens herrgår
da r ha de utlä nat förnämliga sam
lingar av duktyg, silver och pors
lin som vä ckte stor beundran, 
men även Skurupsdamerna visa
de prov på utomordentligt säkert 
stil. och smaksinne i den stora 
uppsättning av olika bor dspryd
nader som pr esenterades och som 
omfattade bä.de f est -dineer, supe
er, påskbor d, barnbjudningar, vick
ningar och enklare tillställningar. 
Tyvärr gär det av utr ymmesskäl 
inte att ge nägon deta ljbeskriv
ning av de tjugofyra bordens mån. 
ga finesser och originella prydna
der , uta n vi mäste inskränka oss 

Ull att beteckna expon som i a lla 
avseenden lycka d och i vissa fall 
överträffande en likna nde utställ
ning som ägde r um för tre är 
sedan. Möbelfirman N ygren hade 
ställt bord till förfogande. ,En om
fattande utställning av k nypplin
gar och spetsar, både Vadstena 
och '8känsk spets, till · stor del 
förfärdigade av föreningens med· 
lemmar, ordnade och uppsatta a'lr 
fru Olsson, '8vaneholm, var ock• 
så i hög grad sevärdig. 

6 

Skånska Dagbladet - Onsdagen den 24 a 

1 ]ordborr på iraktor hjälp 
vid kraftledningsbyggnad 

BM 35- arbetar med grävning för kabelnedläggning. Fabrikör Hilding 
Hansson tredje man frAn vänster 

id Wickströms Maskinaffärs .filial Hlldh1g Hanssons Mek. Verkstad 
i ~kurup har i dagarna färd~~ställts ett montage J!å en BM-35 traktor, 
som i hög grad förenklar utforandet av kraftlednmgar. 
På traktorn finns framtill anord- men verkstaden har lyc:lrnts att .fä 

nin för lastning och schaktn·ID.g, samma ?"aktor mon~ra Jordbor-: ~: 
g · llt f" . n dJäggning av upptagning av hål till kraftledning .. 

men specie or e stol ar Det stora tunga borret ar 
jordkablar har .. traktorn utrus~~ u bä~gt baktill på tra$torn, bäres 
.mel en s~al gr_i:'-vskopa, so: 1~ lit vf J transport ungefär som ett med 
och effektivt .. graver f-PP e. te ~ "lyft" utrustat traktor.redskap och 
i!l'OP. Detta ar egent igen rn n , drives från traktorns kraftuttag. Bor-

ret har en diameter av omkring 40 
cm., är försett med dubbla skär och 
dubbelsidig gängning. 

Med borret kan man göra änd~ ~ll 
1700 mm djupa håL ·men or~rnart 
ri:'.cker det med 1500 mm. For !ltt 
borret skall arbeta väi måste h~shg
hifen från kraftuttaget nedvaxlas. 
Upptagning av hål sker med traktorn 

0 
på tomgång och med en hastighet på 
borret av 50 varv i minuten. Det tar 
inte mer än fem minuter att borra 
ett hål färdigt för en kraftlednings
stolpe; och det blir ett myckeE vac
kert hål med vertikala och väl av
formade insidor. En arbetsvagn drar 
traktorn med sig och den är las~d 
med sten och annat för stolpens for
ankring. Dessutom kan stolpar m~d
föras på en särskild specialvagn till
verkad vid annan fabrik. 

Håltagning med dylikt traktorborr 
kräveF sin speciella . teknik, som 
traktorföraren mycket lätt tillägnar 
sig. De provborrningar som utfördes 
visade att traktorföraren redan efter 
övning med några få hål ~ägnade 
sig en fullt riktig arbetsteknik. 

Den nu för kraftledningsbygge ut
rustade traktorn har beställts av 
Vemmenhögsbolaget, som vid .~ina 
många anläggningar har god anvand
ning för ett dylikt rationellt redskap. 
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10 SkAnska Dagbladet- On11dagen den 24 aprll 1951' ____ __,__ 

Tegelbruksarbetare Nils Rydell rullar ut färdigbränd tegel från nya 

ugnen. 

Ny etapp avslutad i 
Skurups teg.elbruks 

utbyggnadsprogram 
' 

För första gången på tio år har elden släckts i Skurups tegel-
bruks rlngulQ'· Ar efter år har bränningen fortgått i en oavbruten 
kretsgång genom ringugnens breda tunnelvalv. Undan för undan 

har nya tegelämnen satts in och färdigbränd .tegel tagits ut. Arligen 
har man bränt omkring tre miljoner murtegel och dräneringsrör. 

Bruket har emellertid s·å goda upplagd plan, som syftar till både 
råvarutillgångar och så god avsätt- ökning av produktionen och till kon
ning på sina högklassiga produkter, tinuerlig drift året runt med anli
att man önskar öka ugnens kapaci- tande av de tekniska hjälpmedel som 
tet. Fördenskull har tillbyggnad ut- numera stå till buds. Visserligen kan 
förts i dagarna. Ugnen tillbyggdes bruksledningen med hjälp av tork
västerut med ungefär en tredjedel ning i den jättestora torkladan sam
av sin förutvarande längd. Brännin- la in så många tegelämnen att brän
gen pågick medan västligaste delen ningen fortgår året runt, men det 
byggdes, men då man skulle sam- kostar en del pengar och arbets
manbygga det nya med det gamla kraft. Därför söker man efter andra 
måste ju fyren släckas. utvägar att snabbt torka upp tegel-

Murningen av ugnen har forcerats ämnena och rationalisera driften. 
så att uppehållet i produktionen be- Murtegel tillverkas i röd sortering 
gränsats till några veckor. Till piur- och gul. Båda slagen är efterfrågade 
nng av ugnen användes ej vanligt som fasadtegel. Murytan får en sär
kalkbruk utan en blandning av lera skilt levande och tilltalande lyster 

~-----~-""i'---------------------,och sand. Vanligt kalkbruk skulle genom att teglet refflas på ytan el-
ej så bra stå emot de höga tempera- ler "spånas", det vill säga behandlas 
turer, som uppkomma vid brännin- med sågspån som vid bränningen 

\gen. Ugnsmurama gö:res 1.90 m tjoc- ger ytan den önskade strukturen. 
ka. Valvet över den flera meter ·bre- Alla slags tegel för murning ti:.1-
da ugnen slås av tegel på kortän- verkas, bl. a. även lägenhetsskiljande 
dan. över hela valvet lägges som tegel av större format. Tegel säljes 
isolering metertjockt med sand. Si- inte bara i orten utan även till Ble
domurarna kring ugnen har fickor kinge, Halland, Bohuslän, ja ända 
i en lång följd, fyllda med sand, upp till Lappland har Skurups te-

Biltjänsts servicestation och verkstad sedd från sydost 

Flerårig utbyggnad avslutad 
hos Firma Biltjänst i Skurup 

Firman Biltjänst i Skurup, innehavare fabrikör Manfred Almkvist, 
har i dagarna avslutat ett byggnads- och moderniseringS'program, 
som sträckt sig över flera år och som fört fram företaget till det 
bästa som kan åstadkommas för en god kundservice, både i fråga om 
bensin och oljor, för :repa.ratione7' och bilvård. 

som isolerar mot hettan. Drag till gelbruk haft leveranser. Allt tegel 
eldhärden får man genom brukets utom handslaget är s. k. "gitterte
höga skorsten, som medelst mura- gel", som har ovanligt stor isole
de kanaler står i förbindelse med ringsförmåga, lätthet och hållfasthet. 
alla delar av ugnen. Tillbyggnaden av bruket har ut-

Undan för undan har vid bruket förts av byggmästare Yngve Ny
vidtagits förbättringar och modemi- ström, Skurup, och förslaget har 
seringar. Den nu avslutade tillbygg-1 uppgjorts av Abjörn Andersson i 
naden är endast ett led i en stort Svedala. 



ldrottsungdom i -Sk11rup inreder. 
träningslokaler på fritid • sina 

Skurups bordtennisklubb 
har allt intill nu haft gan
ska primitiva lokaler för 
sin tränings- och spelverk
samhe t. Det oaktat har 
klubben väl hävdat sig och 
kommer från och med i 
höst att spela i Skånese
rien div. I. Att klubben 
ständigt haft god rekryte
ring och med ambition och 
iver gått in för idrotten 
beror till stor del på att 
klubben under sin snart 
tioåriga verksamhet haft 
ansvarskännande ledare, 
som kunnat entusiasmera 
medlemmarna och skapa en 
god anda i klubben. 

I 
Montör Valter Andersson ordnar med belysningen assisterad av kon-

torist Bertil Åkesson t. v. och hr K. G. Hultberg t. h. 

Då fråga blev om att skaffa nya, sakkunskap till förfogande och fir
bättre lokaler var det en stor till- mor upplät verkstäder och maskiner 

för föreningsmedlemmar, som till
gång för klubben att ha "good will" verkade inredning. Av klubbens 80 
hos myndigheterna i samhället och medlemmar har minst 30 deltagit 
gott renomme hos allmänheten. aktivt i inredningsarbetet. Bortåt 

1 k 2.000 arbetstimmar har hittills pre-
Klubbens vakna edning sö te sterats på frivillig väg. Byggnads-

länge efter möjligheter att lösa lo- arbetare, snickare, hantlamgare, el
kalfrågan och kom på ett gott upp- installatörer, rörläggare, målare etc. 
slag. Köpingens köttbesiktningsbyrå av my~ket unga årgångar men dock 

.. . .. fackmassigt utbildat folk har offrat 
anvandes numera eJ, eftersom kott- sin fritid för att i byggnaden ska-
besiktningen organiserats på annat pa trivsamma, ändamålsenliga loka
sätt. Den ifrågavarande byggnaden ler för idrotten. Många sena kvälls
är ett litet trevligt hus beläget intill timmar_,_ mången lördagseftermi~~ag 

. .. . och sondagsmorgonen har flitiga 
Enkstorget, hagnat av lummigt plan- händer varit i farten här Det hela 
tering samt fritt och avskilt från har blivit utmärkt. God iedning har 
bebyggelse i grannskapet. Husets styrelsen visat med sådana män i 
storlek, omkr. 7X12 m., .var precis spetsen son,i ordf. Thure Carmen, vi-

.. . ce ordf. kopman John Nyberg, sekr. 
lagom for att klubben skulle få till- kontorist Bertil Åkesson och kassö-
räckligt utrymme. Besiktningshal- ren montör Valter Andersson. Sär
len i måtten 9X6 m. kunde oföränd- skilt den sistnämnde har oförtrutet 
rad utgöra spelhall. Den är ju på verkat. på sin fritid dels ".id el-in-

.. .. . . stallat1onen, dels som rådgivare och 
vaggarna kladd med vitt kakel, vil- vägledare i övrigt. 
ket är oömt och praktiskt just för , 
bordtennisklubbens övningar. Ett 
befintligt skärmtak på östra sidan 
kunde muras tmder och förenas med 
spelsalen så att klubbmedlemmarna 
hade ett utrymme för samling och 
åskådning av de matchande. I nor-
ra delen av byggnaden ktmde med 
smärre ändringar inredas styrelse-
rum och sekretariat, pentry för kaf-
fekokning samt sanitära anordning-
ar. Så gällde det att ordna för upp-
värmning, Styrelsen fann, att pann. 
rum kunde inredas och torrbastu få 
plats om källare utgrävdes under en 
del av huset. 

Efter att ha övervägt sina ekono
miska möjligheter, gick klubben in 
till fullmäktige med begäran att få 
hyra köttbesiktningen och begärde 
även anslag till inredning och änd-

1 

~~~~~ 
välvilligt, lokaln utlämnades hyres
frtt på 15 år och 5.000 kr. lämnades 

1-====--======--=--==-=--=--=--=--=--=-=-==-======================================ianslag. --.:============================= 



Glimtar från arbetslivet 
i sekelskiftets Skurup 

• 
Tiden rinner fort och ser man tillbak11, tycker man att händelser och situationer 

det förgångna ligger helt nära. Jämför man rne<l den närvarande tidens · förhål
den, framträder dock skillnaden mellan gammalt och nytt med skarpare relief. 

dre människor vill så gärna tala om "den gamla goda tiden" och bortser då från 
ycket gammaldags, som inte var bra. Senare generationer däremot ryser inför Befäl och arbetare vid Svaneholms gård 1908. 

gna tiders levnadsvillkor, och har intet sinne för det jäktfria lugn och den inerå 
rsonliga samhörighet, som trots allt fanns i det försvunna patriarkaliska sam- Han har från åren på Nyvång kvar hup, först som kusk och längre fram 

en lönebok och aiv d!en framgår, att som hantlangare. Om höstarna had~ 
. et. han första året hade en kontant lön hau under betsäsongen anställning 

' av 110 k1~ Därtill ikom en förhå!J.an- vid Svedala sockerfabrik från 1917 
ändringarna är s~ora på. alla om- härda aPbetsår med en glad glimt i vidare filäsk bruna bönor, :m. m. Ung- devis riklig stat nämligen 700 kg råg, till 1933. Ett arbetsamt liv har ma
• och detta gäller ave_n för ögat. På den tiden var han ju ung domen roade sig pä olika sätt till 600 kg ikorn, en kanna söt mjölk och karna Nilsson levat och de ar .~tt 
~l'.gden och dess befollmmg .. I och det fanns ljuspunkter i tillvaron, långt ut på kvällen. en kanna skummjölk, som dagligen föredöme ~ör andra i sparsamhet, f?r-

foljan~e ~kall larnnas n_ågra bil- och många glada minnen ~ar han och Makarna Nilsson gifte sig 1895 och hämtades vid det mejeri, som under nöjsamhet, o.ch omtan~e. Trots sina 
bch en~m~.ar om hur livet kun- hans hustru från de många "gillen" fick föl' ande året anställnin som dessa år fanns vid Svaneholms gård. 85 år står Nilsso~ dagligen och hug

:Jestalta .1?1g for ~n lantar.betare och de anställda fick vara med om. Tjäns- statfolk Jpå gården Nyvån so! lyd- Bränsle hämtades från godsets skogar ger sin ved och lagger upp den Pr:l:'d'
anställda vid en storre herr- tefolket räknade som sin rätt att årli- de under Svaneholm Gå~sledning- och varje år kördes hem till statarna ligt i stack. En gången generation 

och hur man i kretsarna på slott gen .h:a tio gillen. Tre av dessa var en på sistnämnda goås led:de även ar- fyra lass ris och dessutom fick <le kunde tycNiegn klara sin hyska ~ch 
går~r betraktade och bemötte asedda för manfolken och kallades betet på Nyvång Stathuset på Ny• åtta lass torv. Frysa behövde man nå välstånd och trivsel trots snava 
~tällda. T1~.~n äi; omk:ing ~- "rommegillen''. Annars var kvinnfol- vång var i dåli t"·skick. Golven var inte och inte heller svälta. Familjen ekonomiska v~kor. 
iftet ~ch milJon Soderslatt, nar- ken med och då blev <let dans och av tegel och ta~en läckte Efter någ- Nilsson kunde med sin rika ti.lldel- Lnom gåJ;dsagarn~ och slottsher-

bestämt Skurupsorten. gamman. · Vid jultiden hade man ra år lades emellertid trägolv i alla ning ·av spannmål och mjölk varje ramas krets :tedde sig livet .annorlun-
'Sandåkra by ett. par J::in norr. om många gillen och vi~are fanns g~en rum, taken lagades och bostaden år föda upp fyra gr!sar av vi~a ~å d~. Ovann~da fru N~on såg 

p bor .. ~rbetaren Jons N t l s- v~d påsk, fastla.gsg1lle, avskedsgil!e snyggades upp. Därefter trivdes eller. tre såldes. Prl;?et va'r v1s:ierli- i:astan. dagltgen om sommaren den 
. Han ar snart 85 år oc.h hans vid avgång ur tianst och välkomstgll-1Jöns Nilsson och hans un a hustru gen mte stort mer an 40 kr for en lille sirlige kammarherre .. Wolfgang 
u 82. De har båda provat på le vid den tid, då tjänst tihlträddes, bra Nilsson hade sina ~ästar att slaktfet gris, men pengarna hade an- Haffner på Brod<l.a. Han ag~e stute
:uksarbete från ungdomen, då vanligen vid Mikaeli. Obligatoriska följ~ i arbete dag efter dag och fru nat värde då än !tl'll, Bröd bakades ri på Brodda och födde upp ostpreus
mer kna,ppast . användes .. vid v~r två d_aga~· fritt e.~ter fullborda.d Nilsson fiok efterhand arbete i kö- i den stora bakugnen i s~athuset, o~h siska hästa.'., på den ~iden en efterfrå
:.uket. ,,Jons ,l;'ilsson har annu sadd och mbargad groda, och då f1- ket på gåi'C!en rengöring och gall- den rymde ett 20-tal limpor val"]e gad typ for vagnshast oc~ remo":t . 

. ago en pleiel ~ch d·e11 ha.z:. han rade n;an också kalas. Tio av går- ring av betor på vå,ren och upptag- gång. På gårdens ägor sattes 12()0 Hästarnas ibeteshaga;. strackite sig 
t ~n under sma drangtJanst-ld'.'-rna i trakten kring Kärragårdarna ning på hösten och allehanda andra str-famnar potatis och det gav mer fram mot Nyvångs a~or. Kammar

! Karregårdarna under Krage- bildade ett gi!leslag och sådana lag arbeten som förekom i lantbruket än nog tiM 'hushållet. Dricka och öl herren hade en ovaIJ'ltgt god .han. d 
gods. Ha.!rotak fa;:r;s då p~ fanns även i Arsjö, Söve~tad m. fl. Däremdt slapp 'hon ,att mjölka, ef.ter~ bryggde fru Nilsson själv .. över1'.u- ~~d sina häs~.ar ... Han bar alltid .~m 

da gård. For att få l.anghalm orter under Krageholm. Gillesgården som korna var på Svaneholm Ofta vudtaget klagar makarna N1,lsson m- vaska med brod over axeln, oc:h has
taken ~ås?i ,,rågen. ,~rosk~~ for besto~ ej .all föI'plägnad. Pi~.?rn~ hade beklagade fru Nilsson de stat~rbList- t~ alls på sin lott. De ihade tillräck- tarna skyndade mot honom, då han 

med pleiel e~er. slag~. som med sig ~ill gi1'lesgården mio1k i kan- rur, som åtagit sig den tunga upp- ligt och kunde med sparsamhet och SYllltes på lån~ håll. • 
också ·kallas ... .Varsaden dare~r10t r:or, smo1· etc. Hela dagen anslogs giften att mjölka. Det skedde för omtanke lägga av en slant för kom- Från det J?rdbundna arbetet pa 
ades ID:~d ~Jalp av ~~å. trosk- t1.ll .gillet och .1naten bestod ofta av hand och v-ar mjölkerska hade tjugo mande dagar. Fritid var det k~ent !'errgårdens fält. och från sysslorna 
, som holls 1 gång av hastvand- välling, kokt l brygghuspannan, ef- kor att t h dom beställt med och kontanter var inte 1 stall och ladugard och .logar var ett 
. "Många dagsverken h~ Jöns tersom det gällde att bespisa ett stort Om st:tfoikets lÖn och lev.nadsvrll- mycket att hurra för, men i övrigt långt ste!f .. till de uppgifter de per; 
on och hans hustru utfort vid antal personer. På matsedeJ.n fanns kor ger Jöns Nilsson gott besked. I trivdes makarna Nilsson och har ba-1 sonliga tJanarna hos herrskapet pa 
gårdarna. Arrendatorerna skulle Svaneholm hade att fullgora. Det 
"gen med' hästar och arbetare · vä'1diga sl-ottet med sina många stora 

arrendet för jorden. Det kal- salar och bostadsrum krävde stor 
att "gå till hoa''. Bråda höst- personal. Värmeledning fanns inte. 
kalladas alla pigor och drängar Vintertiden skulle dagligen brasor 

ondgårdarna till arbete på herr- tändas i alla rum. Det var ett oänd-
n. Lång var arbetsdagen och ligt a!'bete. Stallpojkar och !rusk 
arbetsåret. Inomhus var pigor- hjälpte till att bära upp travar av 

intertid sysselsatta med ait spin- bokved, men städerskorna fieik elda 
karda och väva. Var dräng skul- och se till trasorna. 

en hemvävd kostym i lön och 
ntanter fick han 200 kr som vux-

"Rommelgillen" 
populära 

Föreningsfolk i Skuru omkrin 19 ~0~0'1..-----------~~--~~ 



[ ~ Skurupsbygden J 
Skurups scouter fick ny 

fana på S:t Georgsdagen 

Komminister Gösta Liljenberg överlämnar fanan till kårchefen An
ders Ståhle 

• 
I Skurups kyrka samlades på tisdagskvällen såväl gosscouterna 

som flickscouterna jämte en stor menighet och högtidlighöll S:t 
Georgsdagen. Fanmna infördes och placerades i koret varefter sjöngs 
ps. 306. Komminister Gösta Liljenberg, Röddinge, som tidigare under 
flera år varit kårchef i Skurup, höll predikan i anslutning till firan
det av dagen. 

Han erinrade bl. a. om att scout
rörelsen i år firar 50-llrsjubileum 
och tolkade innebörden i scoutlagen 
så att var scout borde vara en liten 
ambassadör för Guds sak här i värl
den. Sedan ps. 535 sjungits upptogs 
kollekt till scoutkårernas kassor. 

Skurups scoutkår fick motta sin 
nya fana ur komminister Liljenbergs 
hand. Scoutlöftet avlades och där
efter skedde under ledning av kom
minister Liljenberg upptagning av 
scouter i respektive klasser och ut
delning av förtjänstmärken. Flick
scoutkårens ledaririna folkskollärar
innan fröken Tyra Nilsson, Svane
holm, förrättade utdelning av mär
ken och upptagning i högre klasser 
för flickornas del. 

I Gudstjänsten avslutades med psalm
sång, varpå fanorna fördes ut och 
scouterna marscherade till sitt hem 
Pilevallen, där kaffe serverades och 
samkväm fortsatte. 

Gosscouterna: Till scout av klass 
Il upptogs Göran Nilsson, Rådjuret. 
Till scouter i klass III: Ekorren: 
Per Eric Svensson, Tommy Jöns
son och Ulf Göran Nilsson. Svalan: 
Ingvar Blennow. Rådjuret: Stig Bör
je Olsson, Lars Berg, Rune Pers-

son, Lars Olle Jönsson. Den sällsyn
ta utmärkelsen Motormärket hade 
erövrats av Lars Erik Olsson. 

Till vargungar av 2:a stjärnan 
upptogos: Lasse Olsson, Ingemar 
Svensson, Sten Gösta Jönsson, Bir
ger Segerhorn, Sven Ake Lövgren 
och Rolf Stridsberg. Vargunge av 
l:a stjärnan: Roland Persson. Varg
ungar: Rolf Sörensson, Göran Ek
blad, Dan Nilsson, Jan Ake Svens
son, Lars Prahl, Krister Lundgren, 
Göran Sernert, Ulf Kensmar, Jan 
Roos, Tore Hansson, Anders Palm, 
Ronnie Nilsson, Lars Sernert, Bertil 
Andersson, Jan Norden. 

Flickscouter klass I: Tulla Hans
son, Ulla-Britt Hansen, Inger Lars
son, Ulla Sandgren, Eia Sjöbe1·g. 

Klass Il: Gunnel Ahnström, Gerd 
Inger Andersson, Anita Olsson, El
sa Hansson. Klass III: Christina An
dersson, Kerstin Gustafsson, Ingrid 
Larsson, Kerstin Bäcklund. 

Trellrsnlllen tilldelades: Inger 
Larsson, Ulla Britt Hansen och 
Tulla Hansson. Hemtrevnadsmärket 
erhöll Elsa Hansson, Gunnel Ahn
ström, Anita Olsson, Gull Britt 
Malmborg, Ulla Britt Hansen och 
Ebba Lil'ldelöv. 

10 

Ny kårfana till scouterna 

omtalades i gårdagens tid- Röddinge, överlämnande den 
ning fick 'Skurupscouterna i sam- vackra kårfanan till scoutchefen i 
band med firandet av S:t Skurup, Anders Ståhle. Kårfanan 
Georgsdagen i Skurups kyrka en har som bekant inköpts för me-

1 
ny kårfana. Bi·lden ovan ·visar del som pojkarna själva anskaf- 1 
komminister Gösta Lilienberg, fat. 

/? /v J 
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Tisdagen den 7 maj 1957 

• 

[ Skurupsbygden ) 
Skurup 

Storkhesök vid 
gård i Saritslöv 

De senaste dagarna har en stork 

Vemmenhög 
Skivarps bridgeklubb 

har haft sedvanlig partävlan på 
Skivarps gästgivaregård, varvid de 
bästa resultaten noterades av: 1) 
Börje Olsson-Maja Stina Lundgren 
272 p., 2) Malte Lundberg-Ake 
Åkesson 248 p., 3) Elsa Eriksson
Vera Akesson 229 p., 4) och 5) Signe 
Svensson-Ulla Sandström och Sven 
Svensson-Nils Larsson 228 p., 6) 
Gerhard Andersson-Evert Eklund 
224 p., 7) Hans Markhorn-Inga 
Markborn 218 p., 8) Gert Petersson
Harry Larsson 217 p., 9) Ville Måns-

•~~~~~~~~~~~~~ 

På to;rsdagsmorgonen lyckades fo- j 
tograf Sernert, Skurup, fotografera 
den celebra gästen, då den gravite
tiskt spatserade omkring på ängarna 
söder om järnvägen nära Kallsjö 
gård i Saritslöv (se bilden). Hr Ivar 
Persson, Saritslöv, skulle bli glad, 
om storken ville bosätta sig på går
den. Ännu uppträder storken ensam, 
och förrän han har något partner 
med sig, kan man väl inte vänta, att 
bosättningen är aktuell. 

Kyrkbil. Till högmässan i Skurups 
kyrka söndagen den 12 maj reforma
tionsdagen går kyrkbil från Sarits
löv, Skurup 24-25, Dalaled och Sku
rup 7-10. Anmälan om deltagande 
kan göras till församlingsdiakonissan 
tel. 400 82 kl. 9--10. 

uppehållit sig i Saritslövs ängar Svenska Pingstväckelsens P:redi-
ett par km. väster om Skurup. kantkör besöker på :fredagen Skurup · 
Den sällsynta fågeln har även ob- och framträder då i Filadelfiakyrkan 
serverats vid gårdar i trakten kring kl. 16.00. Det är Sydsverige och 
Sarltslöv. Västkusten besöket gäller denna 
Lantbrukare Ivar Persson, som har gång och 20 möten hållas under vec

sin gård intill Saritslövs sjöland, som kan. Sångarna har mött upp från 
ligger invid den gamla strandlinjen olika håll i landet. Som solist del- I 
av den forna Näsbyholmssjön, har tager Nils Vågsjö från Göteborg och 
flera gånger sett storken gå ute i dessutom sjunger kören flera sånger 
sankmarkerna och söka föda. Det och ett par korta tal hålles. Inträdet 
vimlar på sina håll av kväkande gro- är fritt och allmänheten hälsas väl
dor. Storken har också kommit upp kommen 
till gården och med intresse sett på · 
hur hr Persson utfodrar sina djur. ~:)! 
människor, men skyggar för hundar. / _ ~ f-
Fågeln syns ej vara särskilt rädd för , ~ , <f 

, ~ I' j 

Blommor under snö Vintern spökade lite 
härnere under vecko

skiftet. Ndgon majvärme har vi sannerligen ännu inte känt. Ur 
led synes oss tiden vara, dd vi fdr slet snön av pingstliljorna in
nan vi kan plocka dem. De snötyngda liljorna är fotograferade 
i Skurup. 

• 

St kb ••k • Sk Skurupstrakten fick or eso l urup häromdagen ett nu-
mera ganska sällsynt besök i det en ensam stork uppen
barade sig på lantbrukare Ivar Perssons ängsmarker i Sa
ritslöv. Storken uppehöll sig i trakten under ett par dagar 
och verkade fullt frisk men samtidigt ganska skygg, Senast 
den sågs var 4en på väg västerut. Antagligen har den för
irrat sig över till Skåne från Danmark. J 
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0tork och näktergal) 
Stork vid Skurup 

Storken, sällsynt gäst i skånska marker niiförtiden, mellan-
landade häromdagen hos lantbriikare Ivar Persson i Saritslöv Ett exemplar av den nu här säll-
utanför Skiirup. Tog en skygg promenad på ängarna och lyfte synta vita storken har de två se-
igen. Från Malmös egen fågelfront rapporteras alt näktergalens naste dagarna iakttagits strax utan-
mjiika toner börjat flöda i parken vid östra sjukhuset. Sångarens för Skurups li:öping, där den uppe-
ankomst och premiärdrillar år lär vara tidigare än vanligt höll sig på lantbrukare Ivar Pers-

-----''-L...,,!l<l~r:;...-!...:l ey_z__~--1=--~~~~~~-----~~ sons, Saritslöv m· 12, ängsmark. 

EN FLÄKTIG SITUATION från sensationsmatchen mellan Sku,
rup och Sjöbo som det sistnämnda laget vann med 2-0. P/J, 
bilden klarar Sjöbos ypperlige målvakt Gert El/ström upp en av 

d.e få farliga sitiiationerna framför hans bur. 



YSTADS ALLEHANDA torsdagen en 16 maj 1957 

Skogen står grön! 

Äntligen har det undret inträffat 
som man i år längtat så länge 
efter - bokskogen har klätt sig 
i sin vackra vårliga skrud, och 
köpingen ligger nu i norr och väs
ter omgiven av en ridå av ljus
gröna sommarfagra skogsdungar. 
Boklövet kom sent igång i år, 
både björk, kanstanj, poppel och 
lärkträd hann före, men efter de 
två dagarnas värme och regnsku
rar var undret ett faktum. Även 
kastanjer och fruktträd har bör
jat sill blomningsperiod och de se
nare lovar efter blommängden att 
döma rik'lig skörd. 
Fågelsången både i &kog, parker 

ooh trädgårdar är i full gång och 
alla våra vingade sommargäster 
med undantag för tornsvalan, har 
infunnit sig. Annars om åren har 
näktergalens konsert varit i full 
gång vid denna tid, men ännu har 
den inte hörts i skurupstrakten. 
Det går kanske med näktergalen 
som med andra av våra fågelgäs
ter, tillgången på skyddade och 
ostörda häckningsplatser blir allt 
mindre. Ute i skogarna är det 
ljuvligt just nu och en lång pro
menad där skänker lisa och ve
derkvickelse åt trötta alnnen och 

Skurup-Beddinge 
Tennisklubh 

avhåller årssammanträde torsda-
1 gen den 23 maj 1957 kl 19.00 å 

Skurups Hotell. Medlemmar och t 
intresserade äro välkomna. 

Styrelsen. 

slitna nerver. Man minns Gabriel 
Jönssons lilla majdikt! 

"Skogsduvan kurrar i middags-
stunden 

I väster galer en tidig gök, 
Det rör Dig ända till hjärtegrun-

den 
Ack alla vårar, som svann i rök"! 
Med vemod fullgör Du ritualen, 
att under nysprungna bokar gå . 
Det är dock ljuvligt i jämmer-

dalen 
att äga majlöv att hälsa på!" 

Alla klarade realskrivningarna. 

Sa:mtliga i realskrivningarna del
tagande 23 elever vid Skurups 
sa:mrealskola har blivit godkända. 
Muntlig examen hålls den 29 maj, 

Samrealskolan 

Amneslärarinnan vid samreal
skolan i Skurup Uddny Leander 
har utnämnts till lärarinna i Ca 
27 där. 
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[ Skurups'hygden 

Elinstallatörer utexaminerade 
från yrkesskolorna i Skurup 

I främre raden från vänster föres!. Gunnar Nilsson, förste 'byråing. 
Olov Thorsen, Stockholm, •ektor H. Holmgren, överlärare E. Je9psson 

och yrkesskolans rektor Herluf Lindslröm 

På tisdagen hölls examen i Skurups yrkesskolor med deltagarna 
en kurs för el-installatörer med C-behörighet. I examen deltog 10 

unga män och samtliga godkändes. Förhör hölls av kursledaren och 
läraren i elektroteknik, matematik och yrkeslagstiftning driftsledaren 
vid Tekniska verken i Skurup Gunnar Nilsson. 

Examen i Skurups yrkesskolor 

På tisdagen hölls examen i Sku
rups yrkesskolor med deltagarna 

I 
i en kurs för el-installatörer med 
c~behörighet. I examen deltog 10 
unga män och samtliga godkän
des. Förhör hölls av kursledaren 
och läraren i elektroteknik, ma
tematik och yrkeslagstiftning 
driftsledaren vid Tekniska verken 
i Skurup Gunnar Nilsson. Kamrer 
Allan Månsson, Skurup, som un
dervisat i yrkesekonomi, förhör
de kursdeltagarna i sitt ämne. 

1 Examensledare var byråingenjö-

u ren Olov Thorsen, Stockholm, som 
ombud för kommerskollegium o. 
överstyrelsen för yrkesutbildning. 
Bland de närvarande märktes vi-

dare yrkesskolans inspektor rek
tor Holger Holmgren, ordf. i yr
kesskolstyrelsen distriktsöverlära
re Ernst Jeppsson och rektor för 
yrkesskolorna N. H. Lindström. 
Byråingenjör Thorsen konstatera
de i ett anförande att de e~ami
nerade visat sig äga goda kun
skaper och var berättigade till 
C-behörighet som installatörer. 
Han utvecklade också innebörden 
av den vunna kompetensen. Rek
tor Lindström tackade lärarna för 
väJ utfört arbete och lyckönska
de eleverna till det uppnädda re
sultatet. 

Kursen har pågått i 250 timmar 
och har dessutom omfattat grund-

kurs i räknestickans användning. 
De nya installatörerna är: Ing

var Andersson Svedala, Elvir Has
selgren, Veberöd, Olle Johansson, 
Rydsgård, Rolf Lindskog, Skurup 
Sigvard Lindsten, Veberöd, Stig 
Lundberg, Rydsgård, Jan OUe Ols
son, Skivarp, Jan Olof Olsson Sku- 1 
rup, och Karl Axel Persson, Sku
rup, 
På bilden ses de nya instaillatö

rerna jämte på första raden fr 
v kursledaren Gunnar Nilsson, in-
genjör Olov Thorsen, · Stockholm, 
rektor Holmgren, överlärare Jepp
son samt yrkesskolans rektor H. 
Lindström. 
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den 24 maj 1957 

J 
YSTADS ALLEHANDÄ fredagen 

Sk.urupsbygden _ 

En " interiörbild" av den stora reservoaren. 

Rydsgård 
Kyrkliga arbetsföreningen 

Ny vattenreservoar 
bygges för Skurup 

i Slimmi.nge I dagarna är arbetet med Sku-
har haft utflykt för de gamla i för- rups vattenverks nya reservoar i 
samlingen till östarps gästgivaregård. full gång. Formsättningen är av
Man samlades på skolgården i Slim- slutad och betonggjutningen har 
roinge, varefter man i ett 20-tal bi- påbörjats. Reservoaren är en stabil 
lar företog en färd i det sommar-
fagra landskapet. Färden gick över pjäs, säkert förankrad ned till sex 
Skönabäck-Skottarp-Gyllebo-Björn- meters djup och armerad med nio 
atorp-Veberöd till östarp, där man ton armeringsjärn. 
i gästgivaregården bänkade sig kring R tillra··ckli"gt 
festliga kaffebord. Arbetsföreningens eservoaren rymmer 
ordf. fru Granström, Brodda borg, med vatten för att tillsammans med 
hälsade de till ett 90-tal uppgående den gamla reservoarens 220.000 1. 
gästerna, varav cirka hälften var de säkra vattentillgången vid toppbe
gamla i Slimminge välkomna. Efter 
kaffet sjöng Slimminge kyrkokör un- lastningar och i all synnerhet vid 
der ledning av kyrkomusiker Hanna tillfällen, då brandkåren behöver 
Leion Sångarfanan av Frieberg, Vin- vatten för eldsläckning. Hittills har 
tern rasat ut, Glad såsom fågeln det varit mycket otryggt, att vatten
och En sommarafton samtliga av verket ej med absolut säkerhet .kun
Lindblad. Därefter höll kyrkoherde de ge nog vatten vid brandtillfällen. 
C. A. Albin, Slimminge, föredrag om Den nya reservoaren är sex meter 
Slimminge för 70 år sedan. Gästernas djup och mäter 13 meter i diameter. 
tack till arrangörerna, sångarna och Vattenbyggnadsbyrån har upprättat 
bilägarna, som välvilligt ställt sina förslag till anläggningen och arbetet 
bilar till förfogande, framfördes av utföres av byggmästare Yngve Ny
f. lantbrukaren Nils Andersson, ström, Skurup. Kostnaderna beräk
Bruksgården. Efter små promenader nas till omkring 72.000 kr. 
i de vackra omgivningarna, varvid 
man bl. a. passade på att bese Gam
legården, avslutades den lyckade ut
flykten med psalmsång och bön av 
kyrkoherde Albin. 

Vemmenhög 

Skurups scoutkår 
Länsstyrelsen tillstyrker en ansö

kan från Skurups scoutkår om arvs
fondsbidrag till restaurering av fas
tigheten Pilevallen i Skurups kö
ping, vilken fastighet avses för 
scoutkårens verksamhet. Kostnader- I 
na belöper sig på sammanlagt 66.335 
kr. 

SKURUP 
För att liksom tidigare betjäna sin ärade kundkrets på. bästa sätt 

har affärerna i Skurup öppet till kl 16 lördagar och kl 15 pingst
och midsommarafton. 

Skurupsortens Köpmannaklubb. 

Ny vattenreservoar 

Ny vattenreservoar häller i da- maximalförbrukningen till ca 270 
garna på. att färdigställas i när- 1 pr dygn. Den redan befintliga 
heten av vattenverkets byggnad i Iå.greservoaren räcker så.ledes 
västra utkanten av stadsparken. med sin volym av ca 240 kbm 
Arbete igångsattes i mars och be- nätt och jämnt till, men medger 
räknas vara slutfört i slutet av ej innehällandet av nå.got reserv
nästa månad. Arbetet utföres förråd för brandsläckning. Det 
av byggmästare Yngve Nyström. nya vattenmagasinet fä.r formen 
Med anledning av den nya an- av· en underjordisk cylindrisl< 
läggningen kan det kanske vara behållare 13 meter i diameter och 
på sin plats att i korthet reka- 5 meter djup samt gjutes i vat
pitulera vattenverkets historia. tentät betongn De båda reserv
Skurup erhöll sitt första vatten- oarerna stå i direkt förbindelse 
verk 1940 och detta placerades i med varandra, men med större 
västliga utkanten av stadsparken vattendjup i den nya reservoaren 
och erhöll sitt vatten från 3 st och denna förses med en ned
brandbrunnar,. varav 1 tv hölls i stigningsbrunn i södra sidan. 
reserv. Sedan verkets tillkomst Vattnet kommer från djupborr
har vattenförbrukningen varit i brunnarna efter att först ha pas
ständigt stigande, varigenom serat järnfilterna. Den nya an
den befintliga lä~vattensreserv- läggningen kommer att rymma 
oaren blivit för liten allra helst ca 550.000 liter vatten medan 
som man måste räkna med en den redan befintliga lägvattens
ständig tillhands varande vatten- reservoaren innehåller ca 225.000 
reserv för släckandet av eldsvåda. liter. Kostnaderna för den nya , 
Vattenförbrukningen har som anläggningen med ytterledningar 

\

sagt visat en ständigt stigande och inre d o samt ventiler i vat
kurva, och de allra flesta hus- tenverket beräknas kosta ca 
häll äro nu anslutna till vatten- 70.000 kr. Genom tillkomsten av 
verket. Med ledning av de upp- det nya vattenmagasinet, som 
gifter, . som erhållits angå.ende förses med betongtak och därefter 
vattenförbrukningen kan den spe- en på.fyllnad av ett 2 meter tjockt 
cifika dygnsförbrukningen f n be- jordlager, beräknas köpingens 
räknas till i medeltal ca 160 liter vattenbehov vara säkrat fram till 
pr person och dygn (l/p d) och 1980. 



idet - Fredagen den 24 maJ 1957 ------

( ~ Skurupsbygden J 
Skurup 
Skurups bridgesällskap 

har haft individuell tävlan i två ron
der. Följande resultat uppnåddes. 
Grupp I: 1) 0. Holm 64 p,; 2) N. An
dersson 55 p.; 3) Roth S4 p.; 4) A. 
Ståhle 53 p.; 5) 0. Håkansson 51 p.; 
6) A. Andersson 50 p. 

Grupp Il: 1) B. Boström 60 p.; 2) 
B. Mårtensson 54 p.; 3) S. Svensson 
54 p.; 4) E. Andersson 52 p.; 5) M. 
Ståhle 51 p.; 6) S. Sjösten 51 p.; 7) 
B. Rosengren 51 p. Samtliga upp
räknade par går till finalen på tis
dag. 

Arvsfonden delar med sig 
Kammaradvokatfiskalsämbetet hem

ställer att frm den allmänna arvs
fonden tillfallna kvarlåtenskapen ef
ter Magnus Jönsson-Norehn från 
Skurup, vilken avled i okt. 19~5, 
skall avstå ett belopp av 3.000 kr. till 
fru Astrid Hansson i '\'.iken. J;i~n är 
brorsdotter till den avlidnes tidigare 
avlidna hustru. Behållningen i döds
boet utgjorde 75.613 kr. 

Skurupspojke 
bygger själv 
sin TV-apparat 

15-Arige Kaj Lindblad i Skurup 
har alltid sedan tidigaste barna
ären varit tekniskt Intresserad o. 
särskilt studerat allt som rör ra
dio- och television. TV har rätt 
många anhängare i Skurup och 
den unge Lindblad har inspire
rats därav och själv pä egen hand 
byggt en fullt modern TV-appa
rat I vanlig golvmodell. På bilden 
ovan ses unge Jan framför sin 
egenhändigt byggda TV-apparat 
som visar ovanligt klara och tyd
liga bilder. 

SKURUPS YRKESSKOLA har som 
tidigare omtalats haft avslutning 
på sina kurser för läsåret 1956-
1957. Därvid förekom också en 
mannekänguppvinsning, vid vil
ken resultatet av sömnadskursens 
arbete uppvisades. Bilden här 
ovan är hämtad från mannekäng
uppvisningen. 
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Lilla Laila Dahlberg gdr här mannekli,ng för de »i.bjudna ~ 
mammorna. 

·Trevlig slöjdutställning av 
eleverna i ]anstorpsskola 

Som avslutning på skolåret anordnades häromdagen en trevllg 
utställning av flickslöjd i Janstorps skola där flickorna i 5-6 kl8'S
serna under sin lärarinna fröken Anna Larssons inspirerande och 
uppmuntrande ledning, demonstrerade de många olika klädes
plagg som de själva tillverkat under läsäret. 

Samtliga flickors mödrar hade sades ytterplagg, förkläden i oli
inbjudits till denna lilla improvi- ka färgnyanser, gymnastikdräk
serade mannekänguppvisning, ter mm. Uppvisningen komplette
som fick ett mycket lyckat för- rades med en trevlig exposion av 
lopp och där mödrarna fick skär- olika textilie,r och träslöjd, som 
skäda sina döttrar i de kjolar och ljusstakar, bordpynt, bordlöpare o. 
blusar som de tillverkat. Även vi- vackra knypplingar. 
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Samtliga klarade realexamen 

Realexamen avlades i onsdags vid blomsterkvastar och -dekorationer Skurup, Marianne Hahn ,Skurup, 
Skurups samrealskola av samtliga jämte färgsprakande ballonger. Ingegerd Hansson, Skurup, Ann 
i examen deltagande 23 elever, 6 Sedan de nya grämössorna veder- Marie Jacobsson, Bläntarp, Inger 
pojkar och 17 flickor. Det torde börligen avklappats av sina anhö- Jeppsson, Slimmingeby, Gun Jo
vara sista gängen som examens- riga företog de ett täg l:Jä löv- hansson, Skurup, Harriet Jönsson, 
festligheterna äger rum pä den nu- smyckad skrinda genom huvudga- Skurup, Kerstin Jönsson, Skurup, 
varande skolbyggnaden, där så torna åtföljda av en stor bilkor- Birgitta Lagergren, Skurup, Ann
mänga kullar grämössor kläckts tege. • Marie Mårtensson, Rydsgård, Ka
ut. Som vanligt hade en stor ska- Följande avlade realexamel'): Ar- rin Nilsson, Skurup, Kerstin Nlls
ra .av elevernas föräldrar, anhöri- ne H. Hansen, Rydsgärd, Hans son, Rydsgärd, Maj-Britt Nilsson, 
ga och vän.ner samlats utanför hu- Gunnar Persson, Skurup, Lars Veberöd Irene Nordin Näsby· 
vudingängen och när de unga tä·· Persson, Skurup; L. Jörgen Rosen- '. . ' 
gade ut med de vitklädda flickor-, gren, Skurup, A. Ulf Ståhle, Sku-, holm, Birgitta Persso~, Skurup,_ 
na i teten överhöljdes de, vilket rup, Bror E. svens.son, Hassle- Ulla Persson, Hassle-.Bosarp, Ker
framgär av bilden ovan, med Bösarp, Kerstin M.. Andersson, stin Sandgren, Skurup. 



Barnen visar upp sina kläder som de själva syll 

Mannekänguppvisning 
i Janstorps skola 

Slöjdflickorna i klasserna 5-6 i 

Storkbesök i 
skogs bygden 

Janstorps skola har haft en trevlig Ett ovanligt besök hade man här
uppvisning av sina slöjdalster. Un- om kvällen på en gård i Verum i 
der ledning av slöjdlärarinnan fröken norra Skåne. Det var en stork som 
Anna Larsson trädde eleverna fram slagit sig ned att vila i en ek strax 
och demonstrerade för sina inbjudna utanför gården. Efter något mer än 
mammor, vad de åstakommit. De en timme lyfte den och flög vidare. 
närvarande fick se trevliga klädes- Det händer ytterst sällan att man 
plagg av olika slag såsom kjolar, för- får se dessa fåglar uppe i skogsbyg
kläden, halsschalar etc. Förklädena den, och en stork sittande i en ek 
hade J"söndags överlämnats som pre- har ingen sett här uppe förut. 
sent till respektive mödrar på "Mors- Det var tydligen en ungstork som 
dag''. Vid visningen serverades kaffe strukit in över landet från Danmark. / 
och ett par flickor utförde musik på 
piano. •~~~~~~~~~~~~~~ 
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Mäktig uppslutning kring årets 
stora medborgarfest i Skurup 
Medborgarfest i Skurup hölls un
der helgen o. under stor anslutning. 
Skurups skytteförenings och all
n1änna idrottsförenings gemen
samma: sommarfest har nu blivit 
en tradition och ortens andra nö
jesetablissement brukar den da
gen inställa sina .fester i säker 
förvissning om, att publiken sam
las i Skurup. Sä var ocksä fallet 
i är, den 14:e medborgarfesten i 
ordningen, och Skurups idrotts
plats var vid middagstiden fylld 
av en glad och sommarklädd ska
ra ähörare. En festlig inledning 
svarade Malmö FF:s musikkår 
för, som i sina vackra uniformer 
företog en rundvandring genom 
köpingens huvudgator och spelade 
klämmig marschmusik. Senare 
gavs konsert pä idrottsplatsen 
och det visade sig att kärens mu
sikaliska prestationer stod pä en 
mycket hög nivä. Det tack, som 
en av arrangörerna, disponent 
N. 0. Jönsson, genom högtalaren 
riktade till truppen och deras le
dare för den utomordentliga mu
sikprestationen var synnerligen 
välförtjänt och man hoppas snart 
äter fä hälsa truppen välkommen 
till Skurup. 
Efter musiknumret besteg minis

ter Z. Westrup, Rydsgårds gärd, 
talarstolen och höll som väntat 
ett både trevligt och gediget an
förande vari han inledningsvis 
framhöll att utomhushållna fester 
i sommarens fagraste tid brukar 
ha en ovanlig förmåga att samla 
svenska folket, som dä känner 
att det som sammanbinder oss är 
vida större än det som i vardags
lag skiljer oss ät. Denna med-
borgarfest har ända sedan llin 
tillkomst haft en ovanlig förmä
ga att samla folket i Skurups
trakten. Skurup är pä det hela 

I taget en centralpunkt i Vemmen
högs härad, ej minst ur det nu sä 
starkt mekaniserade jordbrukets 

löjligt för en äldre generation 
men den förkortade arbetstiden, 
de stigande avlöningarna och den 
stigande Jevnadsstandarden har 
gemensamt skapat en fritid som 
det gäller speciellt för ungdomen 
att väl använda. Tävlingar pä 
skyttebanor, fotboll och allmän 
idrott är därför en sund och na
turlig avkoppling, som dagens 
bäda arrangerande föreningar 
gärna ser att ungdomen samlas 
om. Dessutom kan denna sam
mankomst för landsbygden bidra 
till att sprida trevnad och nöjen 
över våra helgdagar och förhind
ra invandring till storstäderna 
med sitt hektiska och ofta osunda 
nöjesliv. Tal. slutade med att 
tacka arrangörerna för denna 
lyckade fest, musiken som spritt 
glans och festivitas över densam
ma och de övriga agerande. 
Efter ministerns tal, som hälsa

des med kraftigt bifall, följde det 
obligatoriska skämtfotbollsnum
ret som denna gång utkämpades 
mellan ett damlag frän folkhög
skolan och ett "gubbalag" från 
Skurups supporterklubb. Spelet 
bjöd som vanligt pä en mängd 
muntra poänger och den manliga 
avdelningen, som räknade tre, fy
ra gamla fotbollshabituer, var nog 
ogalant att vinna första halvleken 
med 2 mäL mot noll. I andra halv
leken samlade flickorna all energi 
och lyckades sparka in bollen tvä 
gånger i gubbarnas målbur me
dan dessa å sin sida gjorde etf 
mål. Slutresultatet blev 3-2 til" 
gubbarna, vilket föreföll vara 
ganska rättvist. 

Sedan följde en mycket trevlig 
och välorganiserad uppvisning av 
Malmö brukshundsklubb, som vi
sade upp ett antal schäferhundar 
i apelldressyr, apportering, varvid 
sä ömtäliga saker som ett ägg 
fick bäras av en hund under hin
derhoppning fram till mäJ. 

synpunkt, ty i köpingen finns ett 
stort antal moderna företag för 
lantbruksmaskiner och -redskap, 
vilket helt naturligt gör, att jord
brukarna gärna söker sig dit. Fri
tidens användning är ett problem, 
som i vära dagar pockar pä sin 

~-~-------'---==='--~lösning. Det !äter kanske litet 

Därefter blev det riktig fotboll 
mellan Lunnarps BK och Skurups 
AIS med en i pausen inlagd 400 
ro-löpning. Senare pä kvällen 
fortsatte festligheterna i Folkets 
park, som dä gästades av Ama
törparaden frän Malmö. En 
mängd trevliga basaranordningar 

Folkhögskoleflickorna och Skurups supporterklubb efter den spännande drabbninge;,;;n~·---



Skurupsbygden 

NY BENSINSTATION I SKURUP. nen har ett mycket gott läge intill 
I dag står Mobilgas nya service- den trafikerade Södergatan. En trev
station fullt färdig och introduceras lig byggnad med hypermodern smörj
till kundernas tjänst. Sedan flera hall, utställningslokal, personalrum, 
månader har stationen varit i stånd kundtoaletter m. m., har uppförtS. 
att betjäna kunderna, men med de Vidare finns spolplatta för . bil tvätt 
möjligheter som står till buds sedan och till serviceanordningarna hör 
allt blivit fullt färdigt hoppas led- det bästa som står att få. Byggna
ningen kunna betjäna kunderna än- den har uppförts av byggnadsfinnan 
nu bättre än tidigare. Bensinstatio- / J. Albert Nilsson, Skurup. 

Skurups köping 
får utgifter på 
flera miljoner 

Korporationsskjutningen i Skurup. 

Söndagens stora korptävling i Sku

rup samlade 225 skyttar från 32 kor

porationer. Pristagarna får sin be
löning lördagen den l juni, då pris

utdelningen äger rum i Folkets park 

klockan 20. En stor mängd priser har 

skänkts av företagare och enskilda. 
Kommunalnämnden Skurups 

köping har hållit sammanträde Skyttarna uppmanas att infinna sig 
under ordförandeskap av lantbr. för att avhämta sina priser vid pris
Gunnar Larsson, Hyltaslätt, och utdelningen. Efter prisutdelningen 
hade därvid att ta ställning till blir det fe.stligheter i Folkets park. 
begäran om anslag på betydande 
belopp. Affes kvartet svarar för musiken. 

Skolbyggnådskommitten hade hem- •--------------
ställt om anslag · till byggnads- och 
pkneringsarbeten för ny skolbygg- för 1.413 kr, förbättring av belys
nad med 2.800.000 kr och till inven- ningen utmed Svaneholmsvägen, de
tarier 233.306 kr. Nämnden tillstyrkte len Femkorset---Spetsgatan, för 3.900 
och föreslår fullmäktige begära kr och nämnden tillstyrkte. Vem
högsta möjliga statsbidrag samt upp- menhög-Skytts Kraft AB hade kost
taga amorteringslån med längsta nadsberäknat vägbelysning för Sku
möjliga amoteringstid. Tidigare har rup 7 till 4.004 kr. Enligt Tekniska 
tillstyrkts 110.000 kr i arkitektarvode verkens beräkningar skulle 1.900 ljus
att utgå av fond för skolbyggnader. timmar om året dra en kostnad av 

Även nya reningsverket kräver 450 kr. Kommunalnämnden tillstyrkte 
större kostnader. Tilläggsanslag be- att de föreslagna arbetena kommer 
gäres med 100.000 kr för redan ut- till utförande. 
förda arbeten och ytterligare 100.000 Kommunalnämnden hade tagit del1 
kr för återstående arbeten. Nämn- av ett genom stadsarkitekt Tage 
den tillstyrkte anslaget med hem- Möller uppräUat förslag till ändring 
ställan om. längsta möjliga amorte- av stadsplanen för kvarteren Ingrid 
ringstid. m. fl. på köpingens sydvästra stads-

Till gatuarbeten begärdes: För as- planeområde. 
faltering av gatorna kring Torget Revisorernas berättelse över 
och St. Torggatan 22.200 kr, för Fab- granskningen av J{öpingens räken
riksgatans asfaltering 26.000 kr. Me- skaper 1956 föredrogs, ävensom ytt
del finns upptagna för ändamålet i rande från siffergranskaren och kon
årets stat och nämnden tillstyrkte sulent E. Järdler. Vissa påpekanden 
under förutsättning att avloppsled- hade gjorts av revisorerna men an
ningarna i resp. gator först nedläg- svarsfrihet tillstyrktes för samtliga 
ges och att frågan om Fabriksgatans förvaltningsorgan. Av årets budget
breddning och anläggn,ing av par- redovisning, som förelåg vid sam
keringsplats vid densamma blivit manträdet, framgår att köpingens 
löst innan arbetet påbörjas. in 1':omster och utgifter balanserar på 

Skolstyrelsens förslag om inred- 2.923.609 kr samt tillgångar och skul
ning av folkskolans aula till skriv- der på 6.222.837 kr. Köpingens bor
sal för en kostnad av 21.800 kr till- gensförbindelser för egnahemslån 
styrktes sedan skolstyrelsen företagit uppgår till 458.700 kr. Egna fonder 
förnyad utredning i ärendet. Till uppgick den 31 dec. till 974.629 kr 
målning av ålderdomshemmen hade och bland dem märkes skatteregle
socialnämnden begärt 20.000 kr men ringsfonden på 490.000 kr, fond för 
nämnden tillstyrkte endast anslag på skolbyggnad ?.00.000 kr, fond för av-
16.000 kr för ändamålet. loppsverk 200.000 kr. Reserverade 

Styrelsen för Tekniska verken ha- medel för gatuarbeten, lågreservoar,1 
de föreslagit anordnande av gatu- pensioner m. m. fanns vid årsskif
belysning på Erikstorgets södra sida tet på 269.092 kr. 

/_ 

1 . 

Del var liv och rör,else bland marknadsstånden 
marknadsbesökare pa:ssade på alt provsilla 

gårdsmöblerna 

på torget och trötta 
de utställda träd-

Skurups marknad hölls på fredagen i strålande S-Ol. Marknaden 
drog folk som i gamla tider. Från bygderna och från samhället kom 
unga och gamla. Torget hade redan i arla morgonstunden samma 
utseende, som i gångna tider med massor av tillfarande bilar från 
bygderna norrut, avlastande allehanda slöjdalster i trä, korgflätning, 

lergods etc. Hela torgplatsen upptogs av utrymme för köpenskap så
väl på fria marken, som i långa rader tv stånd. Korv- och glassför-

säljare slog upp sina kiosker, fotografer höll sig framme, ballonger i 
fantastiska former och färger livade upp marknadsbilden, och det 
sedvanliga slarvet med kringflygande papper etc., som efterhand täck
te marken i tältgatorna, saknades inte heller. 

Men trots det var det inte riktigt på köpman Julius Hanssons gård vid 
som det skulle. Man saknade den rät- Torget satt ledsne tivoliägaren Joel 
ta prägeln och tonen. Den kakaforui. 
av oljud, som hör ihop med mark- Persson från Malmö och såg pessi-
nadsvimlet, den ordrika och snar- mistiskt på sina iordningställda tält 
fyndiga talträngdhet, som utmärker och nöjesarrangemang utan att få 
utroparna av diverse nöjesattraktio-
ner, fanns inte. Nöjeslivet var näm- in ett Öre eller glädja någon män-
ligen skilt från köpenskapen. Områ- niska. Han hade hyrt tomten redan 
det på Torget räcker inte till för bä- i maj, men i sista stund fått avslag 
de det ena och det andra, nu sedan 
bebyggelsen slutit sig kring Torget på på sin begäran att sätta i gång med 
alla sidor. Därför hade samhällets nöjena. Avslaget motiverades med 
myndigheter beslutat medverka till att platsen ej ansågs lämplig för än
'.:tt tivolinöje~ m: m. f~rl~des till en damålet. I saken yttrade sig tomt-
oppen, rymlig plats mvid Folkets .. . .. . . 
park, medan köpenskapen skulle bli agaien och hanvisade till att platsen 
kvar på Torget. varit upplåten marknadsdagen för 

Skurups köping höll sålunda mark- tivolinöjen sedan 30 år tillbaka. 
naden på två ställen, och det var Han menade också att pl ts 
långt att gå från det ena till det an- . .. . • .. a en var 
dra. Nog så trevlig var terrängen för synnerligen lamphg for marknadsliv 
tivolinöjena. Lätt åtkomlig hade den och nöjesarrangemang, ty "här är 
o_ckså. gjorts genom '.l-tt fastighe~- bara 20 m. till arresten och 20 m. 
forerungen byggt bred infartsvag fran . . . ,, 
Fabriksgatan. I den täta klöverval- till polisstat10ner_i . . . 
len virvlade intet damm . men !stort sett flot trafiken obehmd
men ... Den rätta geisten f~nns in~ r~.t utan: att polismyndigh~terna be
te där heller. Av skäligen enkelt h~vde vidta mer~ genomgripande åt
slag var de fåtaliga tivoliarrange- garder. Parkermgsplatserna blev 
mangen. En karusell från anno da- snart upptagna runtom i samhäll~t, 
zumal hade en viss tjusning genom ~en skolg~·den hade ()Ckså upplåtits 
de eldiga fålar, som i fullt språng for parkermg och d~~ fanns god 
sprängde fram obekymrade om sin plaf:s .. overkonst~pel Gosta Blom ha
mer eller mindre svanslösa existens de mtill kl. 20 eJ hah något att an
Stillsamt snurrade karusellen som i märka mot ordningen. Vid den tid
en välövervakad Kindergarten, och P~ten hade varken. iakttagits e~er 
barnen hade ett ofarligt och efter- anhallits några fyllerister eller fr1d-
traktat nöje i att åka med. Så fanns storare. . . 
där skjutbanor, lyckohjul, allehanda Den s~dvanliga t<?rghandeln g.~ck 
försäljning av marknadskram samt som vanligt, I. uppkop kostade hoi:s 
Lillebill ·Rhodin som gentilt utlovade 3:00 kr., kyckling 4:00 kr., tai:nkarun 
och garanterade 30 min. jubel för två 2.50 kr., allt pr kg., vilkarun 2:00 
kr. och dessutom tillhandahöll get- gr. l?r st., duvo~ 1:00 kr. pr st.. , 
mjölk ät hugade spekulanter. En Priserna på f1slwar01:. var; Sill. 2:00 
kombination alltså av artisteri och kr., ~orsk 2:00 kr., spattor 3:00 kr., 
boskapsskötsel. Men även här gick maknll 2:20 kr., gädda 4:50 ~r., g~s 
folk omkring, som om de inte kände 4:00 kr., J;_ornf1sk 2:00 kr., farsk ål 
sig riktigt hemma. Många besökte 8:00" kr., .. halleflundra 7:00-7:50 kr. 
Folkets park, som hade direkt förbin- .Pa tradg~rdsprodukter noterades: 
delse med nöjesfältet och stärkte sig F!lrsk potatIS 3:00, blomkål 2:50 kr., 
med kaffe, läskdrycker etc. Det går v~tkål 0:80 kr., spenat 2:50 kr., spar
nog inte att dela marknaden. Folk r1:5 5:00 kr., palsternackor. 0:75 kr., 
önskar ha allt på ett ställe. rodbetor 0:50 kr., rotsellen 1:50 kr., 

tomater 4:00 kr., slanggurka 3:00 kr., 
rabarber 0:75 kr., lök 1:40 kr., allt pr 
kg., färska morötter 0:75 kr. bunten, 

I 
pe,rsilja, dill, gräslök och timjan 0:25 
kr. pr bunt, sallat 0:30 kr. pr huvud, 

En kontrovers seglade upp i tyst- rädisor 0:20 kr., bunten, purjo 1:50 
mclen bak marknadsbulltet. Inne kr. pr kg. 

Kontrovers i marknads
bullret 



STORMARl{NAD UTAN TIVOLI, 
TIVOLI UTAN FOLI( I Sl{URUP 

Som framgår av bilden tv var mycket folk .: farten bland stånden på marknadsplatsen. Tivoli.äga
re Joel Persson hade också räknat med stor publik, men fick på grund av myndigheternas beslut 

inte släppa in någon i sina tält. 

Stormarknaden i Skurup i går blev inte riktigt vad man hade väntat sig. Det strå lande sommarvädret 
hade lockat mycket folk till marknadsplatsen vid torget, men vad man främst saknade var det obliga
toriska tivolit, som hör en gammaldags stormarknad till. Ett tivoli fanns visserligen uppfört pä en 
tomt alldeles intill torget, men till allas häpnad var det stängt och inte en enda marknadsbesökare 
släpptes in. Allt ett resultat av de kommunala myndigheternas beslut att inte ha nöjesetablissement i 
anslutning till kommersen bland marknadsständen. Tivoliägaren vid t.orget för bjöds nä mligen öppna 
sina tält för publiken, som i sin tur var besviken över att ha blivit lurad på det riktiga marknads
nöjet. 

Vem som var mest förtörnad över 
denna ordning, publiken eller tivo
liägaren Joel Persson från Malmö, 
är svårt att säga. Hr Persson har 
lovat att gå till högre instans med 
saken, ty han anser sig ha haft 
full rätt att såväl sätta upp som 
öppna sitt tivoli på tomten intill 

var troligen glassförsäljarna vars 
isplnnar gick åt i massvis. För 
övrigt återfann man de vanliga 
marknadsartiklarna, massor av 
fruktstånd, försäljning av väv
nader, t extilier och mer eller min
dre hötorgsbetonade konstverk. 
Hemslöjden från Göinge-trakten 
hade denna gång fått en vida 
bättre placering och en mängd 
hemslöjdsalster som stegar, hus
gerådsartiklar, räfsor och liar 
tillhandahölls. 
På förmiddagen var publiktill

strömningen rätt skral men fram
åt 16-tiden började den verkliga 
publikrushen. Alla bussar var 
fullsatta och extrabussar måste 
sättas in. 

torget. Han hade nämligen redan 
så tidigt som i april av köpman 
Julius Hansson hyrt tomten just 
för detta ändamål. 

Enligt hr Persson sökte han re
dan den 21 maj hos landsfiskalen 
tillstånd att öppna sitt tivoli i 
sa mband med stormarknaden. Hr 
P ersson anmodades då söka kon
takt m ed parkstyrelsen för att få 
plats anvisad. En kollega till hr 
Persson hade emellertid också 
tänkt öppna tivoli och hade fått 
plats anvisad samt löfte om att 
han skulle få ensamrätt där. De 
båda tivoliägarna beslöt då sam
arbeta, me'n strax efter fick hr 
P erssons kollega höra att ytterli
gare ett tivoli fått löfte komma 
till Skurup. Han ansåg sig då ha 

~
ivit lurad av parkstyrelsen och 

ppnade för den skull endast en 
aruvagn medan hr P ersson beslöt 
esa sitt tivoli vid torget. 

. Innan h r Persson började lossa 
på järnvägen sökte han tillsam
mans med tomtägaren upp lands
fiska len fö r att höra dennes åsikt 
i saken . Landsfiskalen skulle då, 
enligt hr P ersson, ha sagt att om 
kommunalnämndens ordförande 
ville ge tillstånd skulle landsfiska
len inte sätta sig emot att tivolit 
kom upp. H r P ersson kontaktade 
kommunalnämndsordf. och undra
de om det fanns beslut på att 
tomtägarna inte fick hyra ut till 
vem som helst. Svaret blev att så
dant beslut inte fanns och att man 
över huvud t aget inte kunde be
sluta nå got sådant. Detta svar tol
kade hr P ersson som ett medgi
vande från kommunalnämndsordf. 
att få sätta upp tivolit, vilket han 
också gjorde. Vid ett senare besök 
hos landsfiskalen fick emellertid 
hr Persson klart besked om att 
han inte fick öppna tivolit på tom-

(Forts. å sista S'idan) 

Stormarknad . . . 
från sidan ett 

ten vid torget utan måste fly tta 
det till folkparken. 
Resultat et av det hela blev a tt 

tivolit på marknadsdagen i går 
stod f ullt färdigt att ta emot den 
nöjeslystna publiken, men fick på 
g rund av myndigheternas beslut 
inte öppnas. 

E n trist historia 

J ag har försökt lösa det 
hela så rättvist som möjligt, sä
ger landsfiskal Ahnström vid 
samtal med YA. De kommuna la 
myndigheternas beslut att nöjes
etablissementen i år inte skulle 
dr ivas vid torget fattades efter 
länga diskussioner. Genom den 
ökade bebyggelsen har plat sen 
vid t orget blivit allt mindre och 
man fann det ohållbart att ha 
både ma rknad och tivoli på sam
ma pla t s. Jag ombads därför av 
de kommunala myndigheterna att 
hänvisa t ivoliägarna till den re
server!tde platsen vid folkparken . 
Hr P ersson fick i mycket god tid 
reda på detta beslut, men non
chalerade detta helt. J ag t ycker 
synd om hr Persson, och anser 
att det är trevligast om marknad 
och tivoli kan hällas på samma 
plats, men å andra sidan är det 
ju dock de lokala myndighet erna 
som gör upp ritningarna, och se
dan måst e man rätta sig däreft er. 
J ag kan ju i rättvisans namn inte 
avvisa nägra tivoliägare och se
dan rät t som det är ge en tillåtel
se att hälla till vid torget. Det är 
ett respektabelt tivoli och hr 
P ersson är medlem i Sveriges ti
voliägareförening, men jag mås
te ju hälla pä lojaliteten. Det hela 
ä r en trist historia, och på hr 
Perssons begäran fick jag skriva 
ut en avslagsresolution, förrest en 
den första jag skrivit under min 
30-äriga landsfiskalstjänst. 

Plats tom vid parken 

H r P ersson fick för ett par 
månader sedan besked om att 
han fick hålla till vid Folk ets 
park, men först i onsdags be
stä mde han sig slutgiltigt för a t t 
ligga vid torget, säger parksty
relsens ordf., nämndeman Börje 
Linden. Pet är vi som blivit lu
ra de genom detta Perssons be
slut, t y vi har haft många t ivoli
ägare som velat komma hit, men 
måst avvisa dem då det inte fun
nits plats. Nu har hr Perssons 
reserverade plats stått tom och 

Ordningen på marknadsplatsen 
var synnerligen god under hela 
dagen och knappast några beru
sade kunde iakttagas. Fram på 
kvällssidan blev det lite oroligare 
och polisen måste göra en del 
ingripanden. Ett slagsmål mellan 
ett par yngre marknadsgäster, 
där den ene drog kniv mot sin 
antagonist, förekom pä Järn
vägsgatan och poli::en burade in 
de båda berusade slagskämparna. 

. Dessutom inburades några fyl-

/ (/~ '/! / /) L- tivoliägare fått löfte av oss att I-
vi ha r blivit utan tivoli. Att en 

- / 7 ] fä vara ensam på platsen är f el. 

l 1erlster och en hel del hittc!?"ods 

Detta var vederbörande t ivoliäga
res förslag, och vi diskuterade det 
men kunde inte godkänna det ef
tersom vi tyckte det skulle vara 
fri konkurrens. 
Antalet stånd var minst lika 

stort som under fjolåret och en 
mängd olika saker tillhandahölls. 
De som gjorde bästa affärerna 

inlämnades på poliskontoret. Den 
lokala polisstyrkan var för dagen ======================================================::!] 
förstih·kt med ett a-it11l i;t11tsnoli-1 
ser så att ordningsmakten upp-
gick till tio man. 



( ~ Skurupsbygden 

Skurupsfirma i, nya lokaler 

Knut Pers A-B, Skurw>, som hittills haft sin utställning och för
säljning vid Södergatan, flyttar i dagarna till St. Trädgårdsgatan. Fö
retaget har förvärvat egen fastighet mitt emot biograf Biorama och 
efter ett omfattande restaurerings- och moderniseringsarbete står nu 
en rymlig butik till förfogande med moderna skyltfönster och stor 
golvyta. 

Nu kan fi rman få plats att ut-/ tor, rymliga lagerlokaler inne på 
lälla alla de maskiner och appara- ~ården etc. .Allt i den nya butiken 5 

.. . .. ar snyggt, valordnat och ger goda 
ter, som foras till underlattande av möjligheter för kunderna att se och 
husmoderns arbete och för alla de bedöma vad som utställes. Knut 
frysboxar, kylskåp, tvättmaskine:i: Pers A-B är distriktsombud i .södra 
m. m. som firman ständigt för i la- Skåne för A-B Kylimporten i Mal
ger. Vidare finns nu välinrett kon- mö. 

En välbesökt informationskväll TT h •• 
var på onsdagen anordnad på Sku- y emmen og 
rups hotell. För husmödrarna var 
det mycket intressant att lyssna till Skivarps bridgeklubb 
konsulent G. Ågren, Göteborg, som 
på ett trevligt och medryckande sätt hade tävlingar på gästgivargården på 
berättade om hur man bäst skall tisdagskvällen med följande resultat 
sköta sina golv, u_tföra städnings- för de bästa paren: 1) Börje Ols
och andra arbeten i hemmet. Ton-
vikten lades vid hygieniska spörs- son-Maja Stina Lundgren 121 p. 
mål och bl. a. uppehöll sig talaren 2) Ville Månsson-Hans Markhorn 
vid spörsmålet varför man skall an- 119 p. 3) Swen J önsson-Edvin 
vända polish utan plast. Olika typer Åkesson 116 p. 4) Nils Lindahl
av hygienpapper demonstrerades och Karl Kristersson 113 p. 5) och 6) 
husmödrarna fick många goda råd Malte Lundberg-Alfred Stjernfeldt 
om skyddsmedel för händerna vid och Sven Svensson-Nils Larsson 
tvätt och handhavandet av kemiska 112 p. 7) Gerhard Andersson
preparat. Evert Eklund 110 p. 8) Elsa Eriks

Friluftsgudstjänst på Saritslövs 
kyrkbacke. 

På söndag anordnas friluftsguds
tjänst på Saritslövs kyrkbacke kl. 15. 
Församlingens präster predikar. Sa
gostundernas blåsorkester spelar 
koralerna och kyrkliga ungdoms
kretsen serverar kaffe. 

son-Vera Åkesson 109 p. 9) Gert 

gudstjänst på den gamla kyrkbacken 
återupplivas därmed en månghundra
årig tradition. Här möttes redan 
under den tidiga medeltiden from
ma människor till helg- och guds
tjänstfirande. 

På Saritslövs kyrkbacke låg intill 
1545 en kyrka, vars grundmurar här- Skurups folkpensionärsförening 
om året grävdes fram. Den gamla anordnar bussutfärd till Österlen 
kyrkogården intill den rivna kyrkan onsdagen den 26 juni. Avfärd sker 
har återköpts och förenats med det från busstationen kl. 9. Obs.! Ändrad 
ursprungliga området. När nu ung- tid! De som önska delta i utfärden 
domskret.5en och dess ledare med j kan anmäla sig till någon medlem av 
prästerskapet i spetsen kallar till styrelsen föi•e den 20 juni. 

~- 1rrj-
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Arets första åskväder 
drog på tisdagskvällen över kö
pingen och omnejden. Lyckligtvis 
slapp Skurupsborna undan de för
ödelser som ovädret på andra håll 
förde med sig, fast åskan mullra
de både öster och väster om sam
hället. Nederbörden var häftig, 
men kortvarig och endast 3- 4 
mm regn uppmättes, vilket var 
i knappaste laget. Särskilt gräs
vallarna behövde mera regn, men' 
f ö har den sista veckans neder
börd satt fart på växtligheten ej 
minst rotfrukterna, som nu före
ter en lovande anblick. 

Friluftsgudstjänst på 
Saritslövs kyrkbacke 
På söndag anordnas friluftsguds
tjänst på Saritslövs kyrkbacke kl 
15. Församlingens präster predi
kar och Sagostundernas blå.5orkes
ter spelar koralerna. 

. På Saritslövs kyrkbacke låg in
till 1545 en kyrka, vars grundmu
rar härom året grävdes'fram. Den 
gamla kyrkogården intill den riv
na kyrkan har återköpts och före
nats med det ur.sprungliga områ
det. När nu ungdomskretsen och 
de·ss ledare med prästerskapet i I 
spetsen kallar till gudstjänst på 
den gamla kyrkobacken, återupp
livas därmed en m å nghundraårig 
tradition. Här möttes redan un
der den tidiga medeltiden from
ma människor till helg och guds
tjänstfirande. 

r 
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Y A till Be~~inge 
,De ärade prenumeranter i Skurup. 
som under sommarm6naderna ön· 
skar Ystads Allehanda överflyttad 
till Beddinge ombedes meddela 
detta till Lidbergs Bokhandel, tel. 
400 27. 

Angiv var Ni önskar hämta 
tidningen. 

YA·l6dor finnas uppsatta vid 
Skateholms Handelsbod, 

0. Hanssons kiosk vid 
tennisbanorna, 

Bedinge-Boden, 

Ernst Hansson, Bedingestrand, 

Artur Andersson, Bedingestrand, 

Kiosk vid väg 25. 

I nya affä-,slokaler 

Som framgå tt av annons har F ir - 1 ställningsrum o.ch ko~~.o: . I de, 
man Knut Pers' N köpman Knut nyia lokalerna finn~ moJhghet a~t 
p h _ 'nflytt t · demonstrera det rikhaltiga sorti-

ersson oc son i ~ r ~g- ment av kyl- frys-, tvätt- och 
na, nyrenoverade lokaler r en m- allehanda hushållsmaskiner som 
köpt fastighet i stora Tärdgårds- firman säljer. På bilden ov~n vi
gatan mitt emot Biorama. Den sas den vackra entren tm fir
nya lokalen omfattar stort ut- mans nya lokaler. 

~~~~~~~~~-



Esperantovigsel i Skurup 

M-idsommarafton ägde en för svenska förhållanden ovanlig!! v~gsel 
rum i Skurups kyrka. Indu.stritjänsteman Olle Persson, Tre e arg, 
och fröken Elly Blokker, Holland, sammanvigdes av kyrko.~er:e G~1:'_
nar Edberg Barsebäck, som därvid använde esperanto, enar e ~ni~-
. · f" : , sveM•'·- Bland dessa mä1·ktes , brudens fader, ordfora -riga eJ ors....,,r · ~"""· 

de i holländska esperantoförbundet. 

/ 

I 

Esperantovigsel i Skurup 

Midsommarafton ägde en för herde Gunnar Edberg, Barsebäck, 
svenska förhå llanden ovanlig vig- som därvid använde esperanto, 
se! rum i Skur ups kyrka . Indust ri- enär de anhöriga ej förstår sven
tjänsteman Olle P ersson, Trelle- ska . Bland dessa märktes brudens 
borg, och fröken E l ly B lokk er , fader, ordförande i holländska es
Holland, sammanvigdes av kyrko- pera.n_to~f_o_·r_b_u_n_d_e~t_. --~--~-

21 

Esperantovigsel i Skurup 

Ordf Svenska Esperantoförbundet J an Strönne gratu\erar de 
nygi~a efter vigseln. 

I Skurups kyrka sammanvigdes 
midsommarafton tjänstemannen vid 
Trelleborg 

0

Gummifabrik Olle 
Persson med fröken Elly Blokker 
från Haarlem i Holland. Det sen
sationella med denna vigsel var att 
den förrättades på esperantosprå
ket, det har enligt vad ordföran
den i Svenska Esperantoförbundet 
.fan Strönne, Malmö, som övervar 
vigseln meddelade en das t hänt en 
gång t idigare i Sverige att detta 
internationella språk använts vid 
en kyrklig vigsel, men så är också 
brudgummen ordf i Trelleborgs 

Esperantoförening. Brudens föräld
rar som också var bland bröllops
gästerna är ivriga anhängare av 
esperantospråket, fadern är ordf i 
Holländska Esperantoförbundet 

Psalmerna Härlig är jorden och 
Gud välsigne dessa hjärtan sjöngs 
blandat på esperanto och svenska. 
Vigselförrättaren kyrkoherde Gun
nar Edberg, Barsebäck, också han 
intresserad esperantoanhängare, 
måste dock för bröllopsvittnens 
skull upprepa vigselfrågorna till 
brudparet och få dem besvarade 
även på svenska. 



( @ Skurupsbygden J 
Esperantobröllop i Skurups 

](yrka på midsommarafton 

Kyrkoherde Gunnar Edberg, Barsebäck, förrättade vigseln 

Ett stämningsfullt men mycket ovanligt bröllop ägde på midsom· 
maraftonen rum i Skurups kyrka. Under de 700-åriga valven i koret, 
där latinska mässor sjöngs under medeltiden, där danskan var språket 
1 århundraden och där svenska talats sedan slutet av 1600-talet, 
klingade för första gången ett aldrig där tidigare hört språk: esperanto. 

Brudgummen kontorist Olle Pers
son, Trelleborg, bördig från Skurup, 
o~ bruden fröken Elly Blokker, 
Haarlem, Holland, hade träffat var
anc'!Jra på kongresser, där esperan
tister kom samman, och de hade ta
lat de första orden till varann på 
esperanto. De hade båda lärt sig 
tala detta språk flytande. Brud
gummen är ordf. i Trelleborgs espe
l'antoklubb och brudens fader iir 
ordf. i Hollands esperantoförbund. 
Vid bröllopet i Skurup infann sig 
många ivriga esperantister. Man såg 
bland de närvarande ordf. i Sveri
ges esperantoförbund riksbanks
tjänsteman Jan Strönne, Malmö. I 
bänkarna framme vid koret satt 
brudens föräldrar herrskapet Blok
ker, Holland, och lite varstans syn
tes esperantisternas femuddiga, grö
na stjärna på rockuppslagen. Ett 
stort antal av de närvarande be
härskade esperanto men kunde an
nars bara sitt modersmål. Det var 
inte för att väcka sensation vigseln 
förrättades på det internationella 
språket, utan av det rent sakliga 
önskemålet, att de närmaste skulle 
kunna helt följa den högtidliga 
akten. Man hade också förmånen 
att som vigselförfattare · erhålla 
kyrkoherde Gunnar Edberg, Barse
bäck, som själv är intresserad espe
rantist och talade esperanto som sitt 
modersmål. 

Medan kantor Gust. Rosenberg, 
Skurup, spelade Bröllopsmarsch ur 
En midsommarnattsdröm av Men
delssohn, intågade brudparet. Bruden 
var klädd i blå dräkt och bar bu
kett i Hollands färger: röda rosor, 
blåklint och Marg tablomrnor. 

Brudgummen hade kavaj och stor 
vit nejlika i rockuppslaget. Så följde 
ritualen enligt svenska kyrkans for
mulär men med alla ord på esperan
to . ., Till och med den inledande psal
men 21: 1-3 sjöngs på esperanto. 
Som en sakta porlande bäck flödade 
det ovanliga språket, melodiskt men 
väl motsvarande stundens krav på 
allvar och högtid. Vid .de betydelse
fulla orden "Jag tager dig nu ... " 
samt löftet om "älska i nöd och 
lust" reste sig församlingen och lyss
nade på det av bruden blygt uttalade 
och av brudgummen käckt fråm
sagda: "Mi akceptas vin nun" och 
"ami en gojo kaj malgojo". För sä
kerhets skull eller av formella skäl 
läste officianten detta avsnitt av 
vigseln på både svenska och espe
ranto. Bruden fick en vanlig slät 
svensk guldring enligt svensk sed, 
och det vigselbevis, som ·överlämna
des av kyrkoherde Edberg, var av
fattat på svenska. Som bröllops
vittnen fungerade brudgummens bro
der lokförare Helmer Persson med 
fru, Vellinge. 

Psalmen Gud, välsigna dessa hjär
tan sjöngs, och till tonerna av Mo
zarts Marsch Religioso uttågade 
brudparet ur kyrkan. Utanför kyr
kan gratulerades brhdparet och foto
grafernas blixtar lyste. Det surrade 
av glada röster, som fermt och per
fekt talade esperanto. Brudens fa. 
der, ordf. i Hollands esperantoför· 
bund och riksbankstjänsteman Jan 
Strönne, ordf. i Sveriges esperanto
förbund, växlade hälsningar till sina 
respektive förbund, och så avreste 
brudparet med anförvanter och in
bjudna till Lund, där en holländsk 
festmåltid väntade. 

fi~· ,µ :t'f /b /lff1-
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Den nya Esso-stalionen i Femkorset 

Ny Esso-station 
öppnad i Skurup 

Under en längre tid har arbeten 
pågått å tomten i hörnet mellan 
SvaneholmB'vägen och Erikswrget. 
Där har ·nu genomförts en sanering 
av det äldre byggnadsbeståndet 
samtidigt som röjning gett plats för 
en ny, i allo modern servicestation 
med breda infarter såväl från Sva
neholmS1Jägen som från No1-rgatan 
förbi rikstorget. 
I centrum av samhället ligger den 

ny.a ESSO-stationen bara några me
ter från Femkorset, men ändå har 
den kunnat utformas så på den vid
sträckta tomten, att bilisterna har 
klar sikt åt alla sidor, då de svänger 
in på serviceområdet, och trafiken 
i den förut ganska trånga "flaskhal
sen" mot Fernkorset har underlät
tats genom utläggning av bredare 
gångbana samtidigt som bortröjning 
av några fula skjul gett ökad sikt 
och bidragit till att göra platsen 
prydligare. 

I sitt färdiga skic!c är den nya 
ESSO-stationen mycket tilltalande. 
Den är inredd med modern smörj
hall, trevlig expeditionslokal, spol
platta för biltvätt, toaletter för per
sonal och kunder m. m. samt har 
den modernaste utrustning för att 
kunna prestera en snabb och per
fekt service till kunderna. Förestån
dare för stationen är herr Knut 
Nilsson, Skurupsbo sedan flera år 
och erfaren, kunnig serviceman med 
grundlig kännedom om all~ i br.an-
schen. . 

Midsommarafton introducerades den 
nya stationen till kundernas tjänst. 
Det var liv och rörelse på platsen 
med jämn ström av kunder, flag
gor på alla master samt blomster
uppsatser i fönstren från gratu
lanter. 

Byggnaderna har uppförts av bygg
nadsfirman J. Albert Nilsson, Sku
rup, den sanitära anläggningen av 
fabrikör Erik Knutsson, Skurup, och 
el-installationen av Bröderna Lin
dahl, Skurup. 

/ 
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Stor musikfest i Beddinge 

På torsdagen samlades musikelever i Bruno Eberhards musik
kurser från olika delar av södra Skåne till Granhyddan i Beddinge. 
Omkring 1.500 personer mötte upp till musikfesten och musik utför
des av omkring 150 ungdomar på dragspel och mandolin. 

Den stora skaran musikanter ut
förde gemensamt Söderhavets sång 
och Marschvisa med sång. Ett 30-

med stor humor och charm presen
terade de medverkande och de olika 
musikstyckena. Eleverna har' under
visats från september till juni av 

tal solister framträdde med musik- musiklärare Ewald Jönsson, Tåne-
nummer och några solister utförde bro. Kurser har hållits på ett stort 
sångpartier. Den från radioutsänd- antal platser i Sydskåne. Direktör 
ningarna kände "Kaffepetter" i Eberhard tackade läraren för fram
Frukostklubben roade publiken med gångsrikt arbete och eleverna ' för 
historier och visade sin förmåga som visat intresse. Eleverna hyllade sin 
buktalare. Erik Ewalds orkester lärare med massor av blommor samt 
spelade dansmusik. Konferencier presenter. På bilden här ovan ses 
~ar direktör Eberhard själv, som I den stora elevorkestern. 

23 
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Guldglans - Typiskt tyskt - Bra hemmatag 
TÄNK SA'NA "GUBBALAG'' DET FINNS! 

Det må äga sin riktighet att en 
hel del av spelarna i Malmö FF:s 
gamla, förnäma guldlag alltjämt 
är aktiva i mindre sammanhang, 
och sålunda hyggligt konditions
tränade, men deras riktiga stor
hetstid ligger dock ett par solvarv 
tillbaka i tiden. Nu lirar man lite 
här och var i mindre klubbar, le
ver högt på rutin, placeringsför
måga och allmänt sinne för posi
tioner. Och det räcker ett bra tag. 

Men inte trodde man att dessa 
>förskingrade. MFF-are, på nytt 
sammanrafsade till den enhet som 
kallas MFF:s guldlag hade konser
verat blomningstidens eminenta 
fotboll!kimnande så väl som verk
ligen är fallet. Naturligtvis är det 
inte samma kraft - tyngden sak
nas dock inte!! - och flykt över 
attackerna, men det är naturligt, 
bl. a. därför att en och annan i lik
het med salig Gustaf Il Adolf med 
tiden blivit tämligen, om inte ,di
rekt fet , så i alla fall något trind 
om magen. Och MFF:s guldlag är 
inte mer . gubbalag. än att man or
kar ge ett tyskt div. TI-la~ på päl
sen. Visserligen i en förkortan 
match men i alla fall . 

* Det är möjligt 

för att icke säga troligt att tyskar
na avgått med segern om det vadt 
fråga om en . hel. match. Men det 
var det inte den här gången, som 
sagt. 

Gamla MFF blev tvivelsutan 
den största behållningen för de 
1.;jllO personer som trots föga 
tjänlig fotboll sväderlek bänkat sig 
på Skurups idrottsplats i går. En 
publiksiffra, som vittnar om de 
gamla nlln'~!' ns dragningskraft och 
att den fn.'hollsintresserade inte 
har t'ågonth~ emot att få dröm
ma sig fl1 1·,,\rn till den svenska 
fotbollens r' ' ' *iga storhetstid. 

Det t yska d;v. Il-laget Biehlen
feld var inte ~Jls något dumt gäng. 
TYFliskt tyskt med hårt rakt-på
sak- spel, en elva bestående av go
d11 hantvPrk are men ingen stjärna. 
C.=nterforwar den var snabb och 
m-3.ifarli.g och nämnas bör också 
vr.iist erhalver Turk. 

"""' * Skumpsgrabbarna R1me Olsson, t . v ., och Göte Jönsson i f'int sällskap. D en spenslige ynglingen i \ 
m itten är ii;igen mindre än Italien-proffset Galle Palmer. 

Med nöje såg man Helge »Gri- terhalveu som från 30 meters håll I 
pen» Benghon, alltjämt reak- höll på att skjuta bollen rakt ge
tionssnabb GW säker, landslags- nom nätmaskorna. Det var för
veteranee Erik Nilsson och så för- visso en mörsare av det mest grov
stås .. vita egna .. , dvs. Skillinges kalibriga slag. 

Pigge &ndberg, matchvinnaren, Tyskarnas första mål gjorde hi. 
Vollsjö AIF-arl'ln Gustaf Nilsson 
och Hammenhö_-rs Kjell Tengvall. * Ingen sparv i tranedansen 

I guldlaget ver .Pigge., Gustaf 
Nilsson och Pal!rier de genomgåen
de bästa, men man imponerades 
även av Gripens säkra ingripanden. 

* I den inledande matchen 

mot Skurup var det . Pigge• som 
gjorde segermålet och detsamma 
var fallet när man i den avslutan
de 2X 20 min.-matchen - de båda 
inledande ~pelades blott 2Xl5 -
slog B\ehlenfeld. Mellanmatchen 
mellan Skurup och tyskarna blev, 
ja, mest en mellanmatch. Skurup 
tycktes inte trivas specieilt väl med 
tyskarnas spelstil. 

Dagens grannaste mål såg emel-

Skurups AIF spelade dessbättre 
inte någon roll som sparv i en tra
nedans. Bäst gick det i matchen 
mot MFF. Vi. Göte Jönsson gladde 
med fyndigt och finurligt spel och 
brodern Olle i mål skötte sig ock
så förträffligt. Från Janstorp åter
bördade Lennart Nysti·öm fann sig 
väl tillrätta och provet med från 
Svedala hämtade cf. Rolf Jönsson 
föll speciellt i match nr I väl ut. 

1.300 personer på åskådarplats 
en kväll när regnmolnen hänger 
som tunga sammetsdraperi.er är 
en god siffra. Synd att inte vädret 
Yar lika strålande som glansen 
kring evenemanget som · sådant. 

lertid dagens ljus i den drabb- Skurups AIF h<!-de varit värt ett 
niI'lgen. Det var den tyske väns- nytt prydligt publikrekord! · 

( . ~ .. * I allmiinht · 
haa.e ·män väl räknat med att Bieh-
lenfe~d - som är }'å väg till en 
refurmatch mot Derby i Linköping 

. . I 
~ skulle -avgå med slutsegern i 
trian~eltu rn:e1.'i1rn;en, men MFF sat
te alltså stopp för eventuella tyska 
segerfu0:deringar. Det började med 
att. MFF slog ~kurup .med 1-0, så 
fick Skurup · på moppe med 2-0 
av Biehlenfeld" och i . finalmatchen• 
vann de ljusblå med matchens en
da må!. 

* Mästa"en Calle 

Calle Palmer, Italien-proffset, 
mannen med de världsberömda m.il
limeterpassningarna var med i mal
mogänget och naturligtvis var det 
med särskilt intresse man följde 
hans förehavanden på plan. Han gör 
det ~esta så r asande enkelt, Calle. 
Öppnar försvar på vid gavel med 
i:>assningar ivägskickade sådär lite 
t förbigående. :pet är det enkla 
som röjer mästaren! 

Man fick tillfälle återknyta be
kantskaJ:!)el'l med så gott som alla de 
gamla, fina märkena. Dock me4 
undantag för • Kjell l'tost!n, Stellan 
Nilsson, ·Tapper och Sven Hjms
son. 
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Allvarsmättat och glatt på årets 
högsommarva,rma Svaneholmsting 

Svaneholmstingets snart legendariska tur med vädret svek ej heller i år men publiktillströmningen 
var något mindre än under fjolåret. Det vackra badvädret utgjorde nog en ganska kännbar konkur
rens. Det var ett kulturellt högtstående och gediget program som man bjöd ortsbefol'kningen på, 
men 'frågan är om man inte får lägga programmet efter en något mera publikdragande linje än vald 
fallet var i år, ifall man önskar större ekonomiskt utbyte av denna ärliga sommarfest. 

Festplatsen öppnades som vanligt 
vid middagstid och snart rörde 

·det sedvanliga glada och färgbro
kiga folklivet sig på parkens vid
sträckta gräemattor där medför
da matkorgar packa:des upp. Ä

ven vid tom1bola-, glass- och 
fruktständen rädde livlig träng
sel. 
Progra:mmet öppnades av Sago

stundernais musikkår um.:er led
ning av muSlikfanjunkare Strind
berg, Ystad, som bjöd pä ett om
växlande och trevligt program. 
Senare på kvällen fortsatte kåren 
konserten borta vid Rökhuset. An-

(Forts. ä .sista sidan) 

Allvarsmättat , , • 
-------- från sidan ett 

sidighet och proflitbegär ofta satt 
sin prägel på samhällsutvecklin
gen men att en högre makt mån
ga gånger länkat utvecklingen in 
pä för mänskligheten lyckliga ba
nor. Histori·ens olika epoker bär 
vittnesbörd härom och även ur 
Svaneiholms mul'ar och museisam
lingar talar historien sitt tysta 
och vältaliga språk till det nu le
vande släktet, blott man förstår 
att lyssna och lära därav. 

Vi lever i naturvetenskapens och 
teknikens tidsålder men moderna 
vetenskapsmän är ej längre så 
tvärsäkra när det gäller att ytt
ra sig om världsgätorna, som för 
femtio är sedan, då Häckels be
römda verk "Världsgätornas lös
ning" utkom och många svårlös
ta prablem tycktes nära sin lös
ning. Talaren framlade frågan om 
samh·ället förbättrats Ser man 
ur teknikens och läskunnig'hetens 
synpunkt kan det sägas, men hur 
står det till med kulturen. Mån
ga värdefulla ting som fanns i det 
giamla sam'härlet har ty>"ärr för
svunnit och bortglömts. Biskopen 
höll en stark vidräckning med de 
störtade diktatorerna som siat 
om tusenårsriket men vars makt 
var uppbyggd på lösan sand. De 
var blott uppblåsta marionetter 
pä livets stora dockteater. Gud 
har trots allt sin hand med i spe
let och trots människans ensidig
het och ondska för hian dock på 
många för oss outgrundliga vä
gar mänskligheten framät. 

Fr v kommunalord/. Martin Andersson, biskop och biskopinnan Nygren, fru Clara von Arnold, Jord
berga, samt grevinnan Cecilia Beck-Friis. 

Sedan framförde hr Martin An
dersson auditoriets tack till bisko
pen för det tänkvärda föredraget 
varefter följde en trevlig säng
uppvisning av Vemmenhögskören 
som bestod av såväl herrar som 
damer. Ullmärkt dirigent var fru 
Ekeroth. Man iniedde med "Sän
garfanan" varpå följde en rad av 
våra kända sånger där särskilt 
"Hjärtat saga", "Hembygden" o. 
"Lugn vilar sjön" framkallade 
starkt bifall. Därpå följde en kom
binerad balett- och akrobatuppvis
ning av sju tonårsiflickor från 
Malmö dansinstitut som gjorde 
stor lycka I ättia olika graciösa 
och fängslande dansnummer var
efter hela truppen avslutade med 
en fenomenalt skickligt utförd 
akrobatuppvisning, som framkal
lade välförtjänta applåder. Efter 
paus följde en teaterföreställning 
där Hallaröds teatercirkel fram
förde ett verk av irländaren J, M. 
Synge. Samtliga aktörer utförde 
sina roller på ett synnerligen ru
tinerat och skickl.igt sätt varför 

· publikens applåder också var 
synnerligen hjärtliga. Som vanligt 
avslutades sommarfesten med 
allmän dans och på kvällen av
brändes det traditionella festfyr
verkeriet. 



Tjugonedje Svanehobnstinget hölls på söndagen i härligt sommar
väder. Ljumma fläktar svepte omkring det gamla slottets murar och 
över sjöns glittrande vatten. De många flaggdukarna rörde sig i som
marvinden, festklädda, glada männ iskor samlades i stora skaror, och 
bil på bil körd·e upp till parkeringsplatsen. 

På den stora gräsmattan öster om 
I slottet var som vanligt centrum för 
festen. I flödande sol bänkade sig 
besökarna framför scenen och talar
tribunen invid den fem våningar hö
ga slottsmuren. De minnesrika tegel
väggarna bildade en god resonans för 
musik, tal och sång. Klämmigt och 
taktfast spelade Skurups sagostunder 
marscher och underhållningsmusik 
under ledning av fanjunkare Sven 
Strindberg, De käcka pojkarna har 
en rik repertoar och samspelet är 
utmärkt. 

Ordf. i Svaneholms andelsförening, 
Martin Andersson, Lincföy, hälsade 
alla välkomna och uttryckte sin 
glädje över att Svaneholmstinget år
ligen har så många trogna besökare. 
En särskild välkomsthälsning rikta
des till biskop Anders Nygren, som 
sedan höll ett högtidstal, som han 
gett titeln "Ensidighet och samhälls
u tveckling". Talaren visade på hur 
en människa är beroende av det 
samhälle hon lever i, hur hennes tan
kar, åskådning, sätt att se, att kläda 
sig etc. hör samman med hennes 
samhälleliga omgivning och den tid 
hon lever i. Ett av de tydligaste ut
trycken för denna samhällssamhörig
het ligger i språket. Just på Svane
holm, på denna historiska plats, har 
man kanske lättare att förstå gång
na epokers syn och levnadssätt. 
Mänskligt liv och samhällsliv har 
inåt ej lett till sådan utveckling som 
tekniken och atomfysiken. Biskopen 

Brita Andersson, Svaneholm och 
Ann-Britt Nilsson, Näsbyholm 

nationaldräkter 

kom med det chockerande påståen- och var och en tänkte på hur det 
det att ensidighet är oförnuft. Myc- skulle gå för de människor stycket 
ket i den historiska utvecklingen bär skildrar. De medverkande hade med 
dess prägel. denna pjäs vunnit första pris i 1953 

Efter talet trädde Vemmenhögskö- års rikstävling. 
ren upp på podiet och utförde ett Ordf. i Svaneholmsföreningen fram
vackert sångprogram under ledning förde ett tack till biskop Ander.a 
av Margit Ekeroth, Skivarp, Den Nygren och alla andra som medver
blandade kören hade stor framgång, kat till att göra Svaneholmstinget 
sjöng rent, klangfullt och nyanserat till en !llinnesrik fl'!st. ... .. 
och håde en förmåga att tolka inner- På stranderi:a krmg sion, på gras
ligheten och skönheten i sådana mattorna. och I bokskogen krmg slot
verk som "Hjärtats saga" av Aström, tet och l den stora P.;;irk~n utveck
Hembygden av Körling m. fl lades ett glatt och fargr1kt folkliv 

. ·· · · . lmed idel trevliga och nyktra männi-
Elevex från. Malmo ~ans:nsti_tut skor. Tombolan hade god avsättning 

hade :n trevlig uppvisrung 1 ?lika på sina lotter, vid fiskdammen var 
dansex. Ballongdans var ett tillta: ständig kö av småttingar och ung
l~nd~ dans~ummer . m~ eleyerna l dom, och Skurups Röda korssamari
fargr1ka drakter. Riktigt gmstra;nde ter, som hade en hjälppatrull vid 
av farg och temperament var Z1ge- stora infarten, behövde endast in
nardans, . so.m sl.og an mycket.. En gripa vid lättare skavanker såsom 
soloupp~1smng 1 skottedans visad~ skoskav, etc. En och annan parvel 
d.e ture~, som skotska klaner har l efterlystes i högtalare men kom 
sma kngsdanser. En _beta~an_de sa- snart till rätta. Vid dansbanan träng
ga, med utom~rdentlig mimik oc~ des ungdomen, och i kväUsskymnin
uttrycksf.ulla. rorl'!lser var Trollet l gen avbrändes ett ståtligt fyrverkeri 
ask~n .. Till s1~t visade. truppen akro- ute på sjön. 
b~t1k 1 grac1os, rytmisk for~ .. Den Omkring tretusen besökare torde 
napna och l)'.~kac;Ie uppv1snmgen ha besökt tinget. Mängden av par
applåderades hiartligt. kerade bilar var imponerande. Till-

Hallaröds teatercirkel utförde se- räckligt med polis fanns för att di
nare John Synges pjäs I dalens skug- rigera trafiken, och ordningen var 
ga. Spelet var utmärkt av de fyra den bästa. 
personer, som uppträder. Det hela I Många av festbesökarna begagnade 
var som en bild ur livet, ryckt ur tillfället att bese slottets samlingar 
en räcka av tiden, och då sista re- och den där anordnade utställnin
pliken föll, satt publiken frågande, gen av konstnären Henry Mayne. 

Festplalsen framför slottet 
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I 23:dje Svaneholmstinget 
besökt av 30000 personer 

ft 1/1-

S'traneholmsting med biskop~tal 

Biskop Anders Nygren talade 

Det 23 Svaneholms-tinget firades 
på söndagen och gynnades liksom 
alla dess föregångare av ett strålan
de sommarväder. Detta var nästan 
alltför bra och många föredrog att 
först göra en tur tilJ badstranden. 
Efter hand ökades dock besökaranta
let till det sedvanliga 1 000-talet, ty 
vemmenhögsborna är trogna sin 
fornminnesförening och det stolta 

' llDlllR _, .. 
llDSK· 

'" 

~~~~~I 
\. Simrishamnsgatan 1 ) 

en talrik· församling i Slottsparke,n 

Svaneholm med sina fö!ll1ämliga 
samlingar. ... , 

Skurupg SagoStunders I musikkår 
inledde tinget med · en · halvtimmas 
konsert. Då andelsföreningens ord
förande, hemmansägare Martin An
dersson, hälsade välkommen var 
bänkraderna framför scenen välfyll
da och många hade tagit plats i 
gröngräset. Grevinnan Cecilia Beck
Friis hade som vanligt infunnit sig 
jämte ett flertal andra styrelseleda- j 
möter och damerna bar de vackra 
häradsdräkt-ema. 

Biskop Anders Nygren höll därefc 
ter ett timslångt föredrag om vål' 
samhällsutveckling. Så framträddp 
Wemmenhögskören som med god,la 
röstresurser sjöng ett antal välvalda 
hembygdsbetonade sånger. Ett antal 
små elever från Malmö Dansinstitut 
visade sedan en rad näpna danser. 

Efter en timslång paus under vil
ken det blev rusning till kaffeser
veringen vid sjön a'V dem, som ej 
medtagit egna matkorgar och hfill 
picknick i gröngräset, gav Hallaröds 
teatercirkel en liten enaktare "I cj:a
lens skugga" av. den irländske förf1>t
fären John Millington Synge. De fyra 
agerande skötte sig bra och Knut 
Jarlow, som regisserat hade- all heder 
av samspelet och det enkla scen-
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3000 såg Svaneholmsting 

Balettuppvisning av elever från Malmö dansinstitut. 

Svaneholmstinget hölls på söndagen för 23:e gången. Omkring 3.000 
besökare räknade man i år in i den vackra parken kring det gamla 
slottet. 

Klämmigt och taktfast spelade 
Skurups sag9stunder marscher och 
underhållning$musik under ledning 
av fanjunk~re Sven Strindberg. 
Ordf i Svaneholms andelsförening, 
Martin Andersson, Lindby, ut
tryckte sin glädje över att Svane
holmstinget årligen har så många 
besökare. En särskild välkomst
hälsning riktades till biskop Anders 
Nygren, som sedan höl! ett hög
tidstal, som han gett titeln "Ensi
dighet och samhällsutveckling". Ta
laren visade på hur en människa 
är beroende av det samhälle hon 
levet i'. Just på Svaneholm, på 
denna historiska plats har man 
kansk~ lättare · att fö1:stå gångna 
epokers sy noch levnadssätt. 

Efter talet trädde Vemmenhögs
kören upp på podiet och utförde 
ett vackert sångprogram under led
ning av Margit Ekeroth, Skivarp. 

Den blandade kören hade stor 

framgång, sjöng klangfullt och 

nyanserat sådana verk som "Hjär~ 

tats saga" av Aström, "Hembygden" 

av Körling m.fl. Elever från M~l

mö dansinstitut hade en trevlig 

uppvisning i olika danser. Den 
näpna och lyckade uppvisningen 
applåderades hjärtligt. 

Hallaröds teatercirkel utförde se
nare John Synges pjäs "I dalens 
skugga". Spelet var utmärkt av de 
fyra personer som uppträdde. De 
medverkande hade med denna pjäs 
vunnit första pris i 1956 års riks
tävling. 

Ordf i Svaneholmsföreningen 
framförde ett tack till biskop An
ders Nygren och alla andra som 
medverkat till att göra Svane
holmstinget till en minnesrik fest. 

Många av festbesökarna begag
nade tillfället att bese slottets sam
lingar och den där anordnade ut
ställningen av konstnären Henry 
Mayne. 

Unga Odlare på kurs 1 Skurup 

Unga odlafe på Skurups lantmannaskola - fr. v. konsulent Liunglöv 
och jordbruksinstruktör N. G. Nilsson 

Ett 30-tal duktiga fyra-H-ung omar frän Malmöhus lä1J är denna 
vecka stipendiater vid en kurs på la ntmannaskolan i Skurup. Länets 
ungdomsnämnd har i samarbete med I edningen för skolan gjort up).1 
kursens program. 

Detta omfattar bl. a . lektioner av u~gdomarna wolleyboll. Skånes var
. kt . Ge rg Bengtsson och skolans ].Jaförbund har ~truerat i va.rpa och 
re or 0 for underhållrungen med sång och 
övriga lärare i husdjursskötsel, växt- musik svarar ungdomarna själva. 
sjukdomar, n:askinlära och trak~or- Det gör de också i kväll då de har 
kunskap. PoJkarna sysslar praktiskt samkväm på skolan med roligt pro
med jordbruksmaskiner och trakto- gram. Anhöriga och ungdomar från 
rer, medan flickorna samtidigt äg- andra 4-H-klubbar är välkomna. 
nar sig åt hushållsgöromål under lant- Gäster och medverkande med musik 
hushållslärarinnan Asta Bengtssons och filmförevisning blir 4 amedkans
ledning. Ungdomsnämndens instruk- ka 4-H-ledare, som för närvarande 
tör, Torsten Persson, har demon- vistas som stipendiater i Sverige. På 
strerat hobbyslöjd och Allan Ljung- torsdagen hade kursen besök av kon
löf har talat om ledarskap, studie- sulent Knud Andersen, Aarhus, som 
verksamthet och bokföring, Instruk- arbetar inom Jyllands 4-H-rörelse 
tö1· Nils G. Nilsson berättade om po- och för närvarande studerar 1.1ng
tatisen och dess sjukdomar och fick domsverksamheten i Sydsverige. 
ungdomarna att i praktiken . ute på Det är något alldeles särskilt roligt 
fältet visa vad de lärt sig. med unga o<;llares kurser, säger rek-

Vid kursens slut deltar f. ö. alla tor Georg Bengtsson. En sådan km·s 
ungdomar i en kunskapstävling som denna har en stor uppglli att 
"Hörde ni" där frågorna berör samt- fylla, den ger de unga starlrn~ in
liga ämnen som genomgåtts på kur- tresse för lantbruket, låter dem få 
sen och det anses som en hederssak en känSla av att de ä·r med i ett fö
att ligga fint till i poängtävlingen. retag och att de arbetar under eget 
En eftermiddag besöMes Brodda stu- ansvar. Sådant har betydelse för 
teri där stallmästare Nordquist var deras ekonomiska fostran, deras 
ciceron. Sedan besågs samlingarna I framtida yrke och de upptäcker ock
på Svaneholms slott och till sist så att det finns andra och bättre 
avslutade :inan med bad i Beddinge. intressen än J'11YCket av det, som 

På ll'asterna och kvällarna spelu lockar nutida 1.111edom. J 



23:dje Svaneholmstinget 
besökt av 3.000 personer 

Tjugotl'edje Svaneholmstinget hölls på söndagen i härligt sommar
väder. Ljumma fläktar svepte omkring det gamla slottets murar och 
över sjöns glittrande vatten. De många flaggdukarna rörde sig i som
marvinden, festklädda, glada rnänn iskor samlades i stora skaror, och 
bil på bil körde upp till parkeringsplatsen. 

På den stora gräsmattan öster om 
slottet var som vanligt centrum för 
festen. I flödande sol bänkade sig 
besökarna framför scenen och talar
tribunen invid den fem våningar hö
ga slottsmuren. De minnesrika tegel
väggarna bildade en god resonans för 
musik, tal och sång. Klämmigt och 
taktfast spelade Skurups sagostunder 
marscher och underhållningsmusik 
under ledning av fanjunkare Sven 
Strindberg. De käcka pojkarna har 
en rik repertoar och samspelet är 
utmärkt. 

Brita Andersson, Svaneholm och 
Ann-Britt Nilsson, Näsbyholm I 

nationaldräkter 

Ordf. i Svaneholms andelsförening, 
Martin Andersson, Lindby, hälsade 
alla välkomna och uttryckte sin 
glädje över att Svaneholmstinget år
ligen har så många trogna besökare. 
En särskild välkorristhälsning rikta
des till 'biskop Anders Nygren, som 
sedan höll ett högtidstal, som han 
gett titeln "Ensidighet och samhälls
utveckling''. Talaren visade på hur 
en människa är beroende av det 
samhälle hon lever i, hur hennes tan
kar, åskådning, sätt att se, att kläda 
sig etc. hör samman med hennes 
samhälleliga omgivning och den tid 
hon lever i. Ett av de tydligaste ut
trycken för denna samhällssamhörig
het lig·ger i språket. Just på Svane
holm, på denna historiska plats, har 
man kanske lättare att förstå gång
na epokers syn och levnadssätt. 
Mänskligt liv och samhällsliv har 
inåt ej lett till sådan utveckling wm 
tekniken och atomfysiken. Biskopen 
kom med det chockerande påståen- och var och en tänkte på hur det 
det att ensidighet är oförnuft. Myc- skulle gå för de människor stycket 
ket i den historiska utvecklingen bär skildrar. De medverkande hade med 
dess prägel. denna pjäs vunnit första pris i 1956 

Efter talet trädde Vemmenhögskö- års rikstävling. 
ren upp på podiet och utförde ett Ordf. ·i Svaneholmsföreningen fram
vackert sångprogram under ledning förde ett tack till biskop Anders 
av Margit Ekeroth, Skivarp. Den Nygren och alla andra som medver
blandade k~ren hade stor framgång, kat till att göra Svaneholmstinget 
sjöng .rent, klangfullt och nyanserat till en m.innesrik f~st'. ... .. 
och hade en förmåga att tolka inner- På stranderna krmg SJon, på gras
ligheten och skönheten i sådana mattorna. och i bokskogen krmg slot
verk som "Hjärtats saga" av Aström, tet och l den stora P.'.1rk~n utveck
Hembygden av Körling m. fl. I lades ett glatt och fargrikt folkliv 

Eleve frå Malm" d . t'tut med idel trevliga och nyktra männi-
r . n. ~ . ans~ 1. skor. Tombolan hade god avsättning 

hade en tlevlig uppvisrung 1 ?lika på sina lotter, vid fiskdammen var 
danser. Ballongdans var ett tillta: ständig kö av småttingar och ung
l~ndl'. dans~ummer . m~d eleyerna l dom, och Skurups Röda korssamari
far~~ka drakter. Riktigt grustra?de ter, som hade eµ hjälppatrull vid 
av farg och temperament var Z1ge- stora infarten, behövde endast :in
nardans, . so.m s~og an mycket.. En gripa vid lättare skavanker såsom 
solouppv1snmg l skattedans VIsad~ skoskav, etc. En och annan parvel 
d.e ture~, som skotska klaner har l efterlystes i högtalare men kom 
sma kngsdanser. En . heta~an_de sa- snart till rätta. Vid dansbanan träng
ga, med utom~rdenthg m1m1k oc~ des ungdomen, och i kvällsskymnin
uttrycksfulla. ror~lser var Trollet i ·gen avbrändes ett ståtligt fyrverkeri 
ask~n . . Till s~~t visade. truppen akro- ute på sjön. 
b~tik l grac10s, rytmisk foI'l?· . Den Omkring tretusen besökare torde 
napna och l:l'.~ka~e uppv1snmgen ha besökt tinget. Mängden av par
applådei:~des hJart~gt. kerade bilar var imponerande. Till-

Hallarods teatercirkel utförde se- räckligt med polis fanns för att di
nare John Synges pjäs I dalens skug- rigera trafiken, och ordningen var 
ga. Spelet var utmärkt av de fyra den bästa. 
personer, som uppträder. Det hela I Många av festbesökarna begagnade 
var ~om en b!J.d ur livet, ryckt ur tillfället att bese slottets samlingar 
en racka av tiden, och då sista re- och den där anordnade utställn.in
pliken föll, satt publiken frågande, gen av konstnären Henry Mayne. 
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Festplatsen framför slottet 

[ Skurupsbygden ) 

Kurs i traktorkörning och 
traktorskötsel 

Avelsdjursauktion. 
Goda priser uppnåddes vid auktion 

på ett antal förädlade avelssvin av 
En kurs i traktorkörning och trak- lantras på Brodda gård. För 25 dräk

torskötsel har hållits vid Skurups tiga ungsuggor blev toppriset 860 kr. 
lantmannaskola. I kursen deltog 22 och medelpriset 760 kr. 3 unggaltar 
elever, samtliga i åldern 15-17 år. betingade ett medepris av 650 kr. och 
Syftet var att ge grundläggande ut- för 10 st. lh-års gamla ungsuggor 
bildning för erhållande av traktor- uppnåddes ett medelpris av c:a 400 
körkort. Därför behandlades vägti·a- kr. Auktionsförrättare var nämnde
fikförordningen, och särskilt uppe- man Herman Gruedsson med Alvin 
höll man sig vid de olycksrisker, som Ekblad, Dybeck, som ropare. 
kan förekomma vid körning med 
.tr~i;.. i trafik. Vidare g<J.Vi'; insti:1:1k-
hon om hur trakto1"n skå!T skatas 
på riktigt sätt. Varje eftermiddag 
fick eleverna öva körning med trak
tor Traktorns funktion och kon
strUktion lämnade instruktörer och 
lärare undervisning om, och filmen 
var ett flitigt anlitat hjälpmedel. Vid 
en tävling fick eleverna visa vad de 
inhämtat såväl i teori som praktik. 
Tävlingen intresserade kursdeltagar
na mycket. Till pristagarna utdelade 
tillförordnade rektor B. 0. Bjerstedt 
priser, som frikostigt överlämnats av 
Kullenbergs järnhandel och Kullen
bergs maskinaffär samt av Wick

---SLKF-
Kärrstorps-lngelsta.ds SLKF-a.vd. 

jämte BF-avd. anordnar utfärd med 
buss onsd. 10 ds till Riseberga för
söksgård, Findus och Hälsingborg. 
Avresa från V. Ingelstad kl. 8.30 och 
V. Kärrstorp 8.45. Anmälan som är 
bindande göres sen. 5 juli till tel. 
48 60 30 och 44 30 06, som även läm
nar övriga upplysningar. 

ströms maskinaffär och Wicksti·öms ---------------
järnhandel. . 

Under kuxsen hade traktorer ställts 
till förfogande av maskinfirmor i 
Skurup med omnejd. 

Följande priser utdelades: 1) Tor
sten Svensson, Anderslöv, 2) Bengt 
Åke Bengtsson, Anderslöv, 3) Jan 
Olof Olsson, Klagstorp, 4) Hans Val-

1000 par 

Dambenkläder . 
1:50 - 2:50 - 2:75. 

AB EJNAR EKBERG C:O, 
St. Kyrkogat. SKURUP. 

Tel. Ystad 407 18. 

ter Hansson, Blentarp, 5) Lars An
dersson, Skivarp, 6) 0. Hågerup, 
Klagstorp, Sven Erik Truedsson,, 
Klagstorp. 

Samtliga kursdeltagare erhöll kom- \ 
petensbevis för körning med traktor. '-----------==----=::::;.._ 



29 

Lärorik Unga Odlare-kurs i Skurup 

Kiirsdeztagarna tillsammans med konsulent Ljunglöf, och jordbruksinstruktör Nilsson. 

På Skurups lantmannB.JSkola på
går denna vecka en premiekurs 
för Unga Odlare anordnad i sam
arbete mellan länets ungdoms
nämnd och ledningen för skolan. 
Fjorton pojkar och lika mång11-
flickor har utvalts i klubbarna 
och har nu en både rolig och lä
rorik vecka på skolan. 
Undervisningen omfattar både 

teori och praktiJc, och skolans lä
rarkrafter jämte hushållningssäll
skapets instruktörer står till för
fogande. Rektor GeMg Bengts
son har talat om olika gödselme
del och om mjölkhygien, agronom 
Elof Persson om husdjursskötsel 
och agronom Gunnar Knutsson 
om växtsjukdomar och om för
enlngskunskap. Pojkarna har fätt 
praktisk undervisning i maskin
lära och traktorkunskap av agro
nom Jan Henning. Samtidigt har 
flickorna sysslat med hushållsgö
romål och hushållsmaskiner un
der lanthushållslärarinnan Asta 
Bengtssons ledning, vilket givet
vis varit särskilt intressant, men 
ungdomarna lär också av allt att 
döma gilla även övriga ämnen, 
eftersom lärarna intyger att ele-

verna skött sig utomordentligt 
och gjort sitt bästa. Detta ansåg 
också instruktör Nils G. Nilsson, 
som talade om potatisen och dess 
sjukdomar och efteråt tog ung
domarna med sig ut på fälten för 
att kontrollera deras nyförvärva
de kunskaper. 
Vid kursens slut deltar alla ung

domarna i en kunskapstävling, 
varvid frågorna berör samtliga 
ämnen som genomgåtts på kur
sen, och det anses självklart som 
en hederssak att ligga fint till i 
placeringen. 
Instruktör Torsten Persson har 

haft några trevliga lektioner i 
hobbyslöjd medan Allan Ljunglöf 
instruerat i växtkännedom ocl/, 
växtfotografering. På den sist
nämndes lott har dessutom kom
mit att tala om ledarskap, bok
föring och studieverksamhet. 
En eftermiddag har man ägnat 

åt Brodda stuteri, där stallmästa
re Nordqvist var ciceron, och där
efter besågs samlingarna på Sva
neholms slott, varpå dagen avslu
tades med bad i Beddinge. 
På rasterna och kvällarna har 

ungdomarna spelat volleyboll. 
Skånes varpaförbund har instru-

1 /9J 

erat i varpa, och för underhåll
ning i form av sång och musik 
svarar ungdomarna själva. 
I kväll har man för övrigt sam

kväm på skolan med trevligt pro
gram, varvid anhöriga och ung
domar från andra 4-H-klubbar är 
välkomna. Gäster och medver
kande med musik och bildförevls
ning blir fyra amerikanska 4-H
ledare, som f n vistas som stipen
diater i Sverige. På torsdagen ha
de kursen besök av konsulent 
Knud Andersen, Aarhus, sorti ar
betar inom Jyllands 4-H-rörelse 
och just håller på med en rund
resa i Sydsverige för att studera 
verksamheten där. 

-Det är trevligt med Unga Od
lares kurser, inte minst därför att 
de har en stor uppgift att fylla, 
säger rektor Bengt1Sson. De ger 
de unga starkare intresse för 
lantbruket och låter dem få en 
känsla av att de är med i ett fö
retag och arbetar under eget an
svar. Så.dant har betydelse för de
ras ekonomiska fostran och fram
tida yrke, och de upptäcker nog 
också att det finns andra och 
bättre intressen än mycket av det 
som lockar nutidens ungdom. 



Simmarexamen i ' iurup 

Gymnastikdirektör El,.se Andersson och kommunalnämndens ord
förande G1'nnar Larsson omgivna av simskolans elever. 

Simskolan vid Bingsmarken, där 
ett par hundra barn frän Skurup 
och angränsande socknar fätt sim
undervisning under ledning av 
gymnastikdirektör Else Andersson 
och lärarinnan fröken Kerstin 
Jönsson, avslutades i gär i det 
mest strålande högsommarväder 
vilket lockat en mängd av elever
nas anhöriga till d~t vackra fri
tidsomrädet, där det rädde ett rör
ligt folkliv redan pä förmiddagen. 
En hel del tävlingar avgjordes 

ute från badbryggan när det gäll
de att simma viss distans bröst
a. ryggsim, dykning, stafett m m. 
Skurupsbarnen dominerade i de 
flesta tävlingarna, vilket väl del
vis berodde pä att de var i majo
ritet bland simskolans elever. Ef
terät samlades barnen pä landbac
ken, där ledarinnan förrättade 
prisutdelning och höll ett kort an
förande om verksamheten. 
Vädret har under större delen av 

kursen varit utomordentligt bra 
och deltagandet mycket stort. 
Energin och lusten att lära sim
ningens konst har också varit all
män, även om en del av smättin
garna haft litet svärt att komma 
igäng, men trots detta envist käm
pat sig igenom. Fröken Andersson 
ansåg att järnmärket var det mest 
betydelsefulla för de unga att er
övra, dä det ger aptit pä simnin
gen och sedan kommer färdighe
terna att öka genom ytterligare 
träning. För de högre simproven 
har det varit svårt att avlägga 
prov på grund av att vädret un
der de sista kursdagarna varit 
regnigt och vattnet kallt. Trots 
detta hade allt gått väl i lås. 
Kommunalnämndsordf. Gunnar 
Larsson delade ut diplom och ut
märkelser, varjämte barnen und
fägnades med chokladkakor i oli
ka storlekar, vilket fick utgöra 
belöning för deltagandet i simtäv
lingar. Kandidater och magistrar 
pryddes med kransar vilka över-
räcktes av kommunalnämndsordf. 
Gunnar Larsson. Till sist fick 
samtliga deltagare m.iölk och bul-
lar som ställts till förfogande av 
Skurups mejeri. 
Järnmärket tilldelades 70 elever, 

ska livräddningssällskapetl!l di
plom. 40 elever fick bronsmärket. 

Silvermärket tilldelades Gun-
Britt Andersson, Kristina Anders
son, Monica Andersson, Gret-Lis 
Augustsson, Lena Edvall, Lena 
Hansson, Gunnel Karlstedt, Anna
Lena Larsson, Ebba Lindelöv, Ul
la-Britt Olsson, Marita Parkstedt, 
Monica Rostberg och Monica Se
gerström, kandid11-tmärket tilldela
des Maja-Stina Andreasson Ing
var Blenow, Jane Madsen, Gunlis 
Malmqvist, Lena Märtensson, To
ny Olsson och Per Sjödin, magis
termärket fick Barbro Hansson, 
Björn Lindskog, Sten Märtensson, 
Lars Nyström Chris Sjödin och 
Gertrud Tomasson. 

Som synligt bevis pä simskole
elevernas uppskattning av den ge
digna undervisning de erhällit 
överlämnade tvä av de nypromo
verade kandidaterna blomsterbu
ketter till ledarinnorna Andersson I 
och Jönsson. 7 fl 111q11-' 
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Simskolan i. Skurup 

har avslutats med 
trevliga tävlingar 

Skurups med flera socknars sim
skola avslutade igår sommarens 
verksamhet med tävlingar och ut
delning av erövrade märken och 
diplomer. Vädret var strålande och 
ett stort anta.I av barnens anhöriga 
hade infunnit sig på det vackra 
fritidsområdet. Ute på badbryggan 
rådde livlig rörelse och ett flertal 
tävlingar bland de unga eleverna 
ägde rum. 
Det gällde ryggsim och bröstsim, 

stafettsimning, dykning m. m. Skurup 
dominerade i de flesta tävlingar gent
emot blandat lag från de angränsande 
socknarna. Efteråt följde utdelning 
av diplom och märken vilket förrät
tades av kommunalnämndens ordför
ande Gunnar Larsson. 

Legalt från Skurup 
Lysning: Grävmaskinist Börje Uno 

Johansson, Lindhult 1:2, Villie förs. 
och hembitr. Sonja Inge~ärd Nils
son, Hylteberga 3:19. Folrl:skollärare 
Börje Vilhelm Gunnarsson, Hemberg 
I, Ystads förs. och banktj.-man Kers
tin Ann-Mari Jönsson, Skurup 10:3. 

Rybs- och rapsfälten 
tyckes lämna god avkastning i Sku
rupstrakten åtminstone att döma av 
de partier, som inlämnats till öhn
ners!<a spannmålsfirman i Skurup 
och som efter vad direktör öhnner 
meddelar på få undantag när lämnat 
mycket goda ~körderesultat både 
kvan~itativt oCh vad kvaliteten angår, 
Meinmgen av vårsädesfälten pågAr 
nu för fullt i trakten men några 
spannmålspartil!r har ännu ej inläm
nats. Frånsett f:J. del jordar av lät
tare beskaffenhet där säden bråd. 
mognat under den långvariga torkan, 
förefaller det !;om om korn och 
blandsäd skulle lämna en ganska 
skaplig avkastning. 

Ledarinna för kursen har varit 
, gymnastikdirektör Elsie Andersson, 
Skurup med biträde av lärarinnan Ryds.ttård 
fröken Kerstin Jönsson. Ett s1:ort an- ' , 
tal märken och diplom har erövrats 
och bortåt 200 barn har deltagit i Mödra- och barnavården 
sim undervisningen och av dessa har , . . . . . 
de flesta erhållit märke eller diplom .,.Me01cma.~tyrelsen har !Iledgi':'1t m
av någon art. Järnmärket utdelades 1 attande, :.a.mat från 1 ianuan i. ~r, 
till ett 70-tal elever och 68 elever er- av en modra- och bar~avårdsf1hal 
höllo simborgarmärket varjämte även 1 Sk1varp och en s.ådan f1hal i ~yds
ett s1:ort antal Svenska livräddnings- gård m~d mottagnmg .. en gång 1 mit
sällskapets större och mindre diplom. naden for vardera modrar och barn 
Bronsmärket erövrades av 40 elever. ;:>å vardera orten. 
Silvermärket utdelades till följande: 111---------------
Gull-Britt Andersson, Kristina An-
dersson, Monica Andersson, Gärd-Lis Magistermärket: Barbro Hansson 
Augustinsson, Lena Edvall, Lena Björn Lindskog. Sten Mårtensson: 
Hansson, Gunnel Karlstedt, Anna- Lars Nyström, Chris Sjödin, Gertrud 
Lena Larsson, Ebba Lindelöv, Ulla- Tomasson. 
Britt Olsson, Marita Parkstedt, Mo- Prisutdelningen förrättades av Gun
nica . Rättb~rg, Monica Söderström. nar Larsson, som även lagerkransade 
K~nd1datmarket tilldelades: Maja- kandidater och magistrar. Efter mär
Stma Andreasson, Ingert Lelow, Jane kesutdelningen utdelades choklad
Mattsson, Gunlis Malmkvist, Lena kakor av olika storlekar som pris i 
Mårtensson, Tony Olsson, Per Sjödin.de nyligen avslutade tävlingarna. 

-~m~nci~cl~~n llimn~u till======================================================J 
68 elever och ett 40-tal fick sven-



100.000-tals sköna rosor 
på Hollandia, . Skurup 

Piantskolist Peter Verwej kommer ursprungligen från Ho!land och 
har också sysslat med rosenodling i Tyskland. 

Hollandia rosenodlingars alster fägnar ögat på de trafikanter som 
färdas från Skurup utåt Svaneholmsvägen och ägaren till denna färg
prakt är plantskolist Peter Verwej, som här började odla rosor för egen 
räkning vid Svaneholm 1952. Även andra plantskolealster har stått på 
programmet här och på andra platser i omgivningen, men verksam
heten har, med undantag för prydnadsbuskar i mindre omfattning, 
specialiserats till rosor. 

Namnet skvallrar väl om att det holmsskolan. En annan ros som 
inte tillhör en inföding. Från Ho!- vår uppmärksamhet fästes på bar 
land kom Verwej till Sverige 1949 nam:i.et Maskerade, flerfärgad med 

en gulröd knopp, gul över hög
och har dessförbnan varit syssel- blomningen för att övergå till rosa 
satt med odling av rosor i plant- och det sista - innan blombladen 
skola i hemlandet och vid liknande faller - är djuprött. 
större företag i Tyskland. Det större Även detta vackra har sin var
området mittför Braegnehusparken dag, anförtror oss hr Verwej och vi 
räknar över 100.000 buskenheter förflyttar oss till ett annat område 
och representerar över 200 olika på fyra tunnla."'ld vid vägen Svane
sortirnent och det blir väl svårt att holm-Brodda. Denna odling består 
komma med någon färgnyans i de av vildstammar och där består det 
för rosor gå~gbara färgerna som dagliga arbetet i att okulera, ympa 
inte är med i denna färgkombina- i förädlade sorter, allt efter behov 
tion. och smak. Här lägges grunden för 

Det är en med sitt verk beh'iten vad som skall bli en sevärdhet ett 
plantskoleägare som intresserat för- annat år. Med en kniv göres ett 
klarar vad som hänger samman tvär- och ett längsgående snitt -
med rosor och dess odling. Man ett öga från den rossort som e:i 
förstår att man träffat på en man gång skall pryda busken sättes för
som vet allt vad man bör veta om siktigt i skåran, förbindes med bast 
de olika alstre:i - om det nu gäller och början är gjord. 
stam-, park- eller klätterrosor, po- I detta vardagsarbete deltager 
lyante, sto;r eller i miniatyrblomster. hela familjen, fru Berta, dottern 
'Det är med särskild tonvikt Glory Babs och sonen Dirk, arbetsstyrkan 
Mundi Superior nämnes, en vacker består under den bråda tiden av 
po!yante-bJJkett i tegelfärg, en för- lika många anställda. Ägare:i vän
bättring framskapad vid )';v'lne- tar, ser och ler. 

~~-'-~~~~~~~~~~~~-
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Skurup 

Rosanders bil 
öppnar i dag 

Skurupsfilial 

Fr. v. dir. Bengt Rotlner och Sku
rupsfilia lens föreslåncfue försälj

ningschef Thure Andersson 

Den välkända bilfirman Rosanders 
Trelleborg öppnar i dag försälj

ningskontor och utställningslokal i 
Skurup. Den nyinredda utställnings
hallen har förlagts till en rymlig lo
kal vid Skolgatan, några steg från 
samhällets huvudstråk Kyrkogatan. 

Goda parkeringsmöjligheter finns 

lframför den nya utställningshallen 
och interiören är smakfull och till
talande med vackert golv i marmor
imitation, askustikplattor i taket och 
rikligt inflödande ljus. Uppvärmning 
sker elektriskt. Trevligt möblemang 
och välvalda textilier förhöja det go
da intrycket. I hallen står tre full
lödiga representanter för hela den 
serie av bilar Ford representerar. Det 
är en Vedette Versailles och en Tau
nus 15 M med tre- eller fyrväxlad 
låda efter kundens önskan, samt en 
Anglia. Naturligtvis står försäljnings
kontoret till kundernas tjänst även 
med övriga av Fords märken samt 
med Fordson Majår traktor, som nu 
finns med frigående kraftuttag. 

Utanför lokalen står fem flagg
stänger och från dem vajar de län
de:• flaggor, som tillverkar Fordbi
lar samt naturli,~bis svenska flag
gan. Försäljningschef och förestånda
re för kontor och utställning är hr 
Thure Andersson, som har mångårig 
erfarenhet inom bilbranschen. Till 
kundernas tjänst finns i Skurup ser
vice för nylevererade bilar och för 
tillgodoseende av de garantiåtagan-
j den, som följer med vid~k_o_ .. P_·--~ 



Ny hilf örsäl jningslokal i Skurup 

Dir. Bengt Rottrier samt försäljningschef Thure Anäersson. 

Ny bilförsäljningslokal kommer 
att invigas i slaktaremästare Jo
hanssons rymliga garagelokaler 
vid N. Skolgatan i omedelbar när
het av köpingens stora genom
fartsgata, Kyrkogaban. Det är 
den gamla välkända Trelleborgs
firman AB Rossander, vars chef 
är direktör Bengt Rottner, som 
för att bättre betjäna sina kun
der inom Skurupsdistriktet in
rett en modern och trevligt ut
styrd försäljningslokal här. Före
s tändare för denna är firmans re
presentant herr Thure Andersson 

oc.h man kommer att inrikta sig 
pä försäljning Mh expoMrlng av 
Fords alla modeller ävensom Ford 
son Major traktorer med frigå.
ende kraftuttag. 
Den nya lokalen omfattar 55 

kvm och gör ett alltigenom ljust 
och trevligt intryck. Pä ett syn
nerligen lyckat sätt har man 
lyckats kombinera utställnings
hall, kontor och väntrum för kun
derna i samma lokal. Inre'dnin
gen av det senare 'bjuder pä be
'kväma vilstolar och bord saimt 
vackra mattor och gardiner. 
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Fem generationer 
Vi presenterar här en unik bild av 
fem generationer, nämligen Jöns 
Svensson, Skurup, 87 år, dottern 
Edith Jönsson, Genarp, 63 år, dotter
sonen Nils-Göte Elten, Häclreberga, 
44 år, dottersonsonen Verner Elten 
Skurup, 23 år och dottersonsoI).dot~ 
tern Ann-Christin Elten, Skurup, 3 
är. (Foto: Lidberg, Skurup) 



( ~ Sleurupsbygd11n J 
Intressant villabygge 

nu inflyttningsklart 

Villan har en frevlig fasad å l Västra Grä nsgalan 

i dagarna utföras slutarbetena till ett bostadshus av ny typ i kv. 
Dana i Skurups köping. ViUan är uppförd i samhällets västra del vid 
Västra Gränsgatan. Det märkliga med byggnaden är att både vind och 
källare saknas. För en mera konservativ uppfattning är det nästan platta 
taket och saknaden av grundmur i vanlig mening uppseendeväckande. 

I det enplanshus u tan källare och system, vilket är en nyhet i orten. 
vind, som nu står färdigt har bygg- Byggnaden har ritats av arkitekt 
nadsteknikens framsteg och använd- Henry Åkesson, Mahnö. Byggherre 
ning av nya material samverkat till är typograf J ohan Jönsson, Skurup. 
att åstadkomma ett ändamålsenligt Byggnadsarbetet har utförts av bygg. 
hus, där markfuktigheten utestänges, mästare Yngve Nyström, Skurup, el
värme ~ch köld modereras och allt installationen av Wickströms Elbyrå, 
arbete underlättas. Huset vilar på en Skurup, värme och sani.tära anlägg. 
betongplatta. Huvudmaterialet i väg- ningen av· fabrikör Tage Rosltv.i.St, 
garna är lättbetongplank, som ej be- Skurup, samt :m:ålningsarbeten av 
höver varken yttre eller inre puts. målaremästare Yngve Knutson, Sku
Omväxling och god fasadverkan er- r up. Den nu inflyttningsfärdiga vil
hålles genom att väggarna åt två Ian är identisk med en villa, som 
sidor har röd tegel som ytterbekläd- visades på villaexpon "Fem Hem" 
nad. Samtliga innerväggar är av i Arlöv. Kostnaderna för bygget är 
lättbetongplank. ej större än att de rymmas under 

Under det låga taket finns stort det s. k. "lånetaket". 
utrymme. Vad man sparat på vind 
och !källare har man lagt ut i större 
golvyta. Hela utrymmet under tak 
är 125 kvm. Lägenhetsy;tan utgör 85 
kvm. men dessutom finns varmga
rage, tvättstuga och pannrum samt 
förrådsrum. Tre sovrum finns men 
ett av dem kan kombineras med var
dagsrummet om så önskas. Det se
nare har förbindelse med trädgårds
terrass som genom husets utform
ning får ett skyddat läge i vinkeln 
mellan kök och vardagsrum. Kök 
och badrum har genom plastkupoler 
i taket ytterligare ljus. Värmean
läggni:ngen är utförd som enrörs-
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Gösta Blom 

- 50 år fyller de,n 15 augusti 
polisassistent Gösta Blom, Skurup. 

Dagens jubilar är född i Ystad 
och kom i början av 1930-talet till 
Skurup, där han efter genomgån
gen folkhögskolekµrs antogs som 
extra polisman vid köpingens po
liskår. Han visade sig snart ha 
goda anlag för polisyrket genom 
sin pliktkänsla, sitt utpräglade 
ordningssinne och lugna, orädda 
temperament, allt egenskaper som 
hans dåvarande tjänstechef polis· 
kommissarie Svante Thoner för· 
stod att uppskatta. Han uppmana· 
de därför den unge polisaspiran
ten att fortsätta på polismannaba
rian. 1938 blev han ordinarie kon
stapel och hade då med goda yits
ord genomgått statens polisskola 
i Stockholm. Denna utbildning har 
han sedan kompletterat med flera 
kurser vid Malmö poliskårs kri· 
minalavdelning. Han har även 
skaffat sig namn som en erkänd 
skicklig och nitisk dressör och fö. 
rare av polis- och skyddshundar. 
Vad Gösta Blom ej vet om detta 
ämne är knappast värt att veta, I 
och han har flera gånger anlitats 

1 för att jämte sin hund uppspåra 
brottslingar av skilda kategorier 
långt utanför hemorten. 

Han var således väl kvalificerad 
att efterträda sin gamle chef, när 
denne 1952 avgick på grund av ål
der, som chef för köpingens polis
styrka och valet av honom väckte 

därför allmän tillfredsställelse. På 
sin nya post har han visat samma 
goda omdöme och nit som prägla
de hans tidigare polistjänst. Kö
pingen har pä senare åren vuxit ut 
i alla väderstreck och polisens ar· 

l betsuppgifter har vuxit i takt där
med, m edan personalstyrkan ty
värr ej ökats i motsvarande grad. 
Det är därför en både ansvars
full och arbetsam post att vara 
öK i Skurups köping där särskilt , 
utredningsarbetet av många i och 
för sig bagatellartade förseelser 
tager mycken tid i anspråk. 
Det bästa man kan önska dagens 

jubilar pä halvsekeldagen vore 
kanhända en utökning av den ho
nom underställda polisstyrkan och 
att polisen finge disponera en 
egen bil för snabba och nödvändi· 
ga utryckningar. Utom sin polis
tjänst inom köpingen är Gösta 
Blom en populär och samvets
grann lärare i skyddshundsdressyr 
vid polisskolan i Malmö och han 
leder f n en kurs i detta ämne för 
pol,ismän inom Malmöhus län på 
Revingehed. Inom köpingen är 
han ledamot av t rafikkommitten 

...Q.Cb...a.v barnav d.snämnden 



Slimminge BF,..avd. hyllad 
vid gemytlig ·fyrtioårsfest 

Den nuvarande styrelsen i avdelningen. Sittande fr. v. Nils Svantesson, 
Nils Andersson v. ordf., Hild ing Larsso n, sekr. 9ch kassör samt stående 
fr. V· Eric Jönsson, Nils Sve nsso n, Håkan Magnusson, Gösta Mårtensson 

Slimminge BF-avdelning kan i är se tillbaka på en 4-0-årig, fram
gångsrik verksamhet. Några år under 30-talet var avdelningen Skånes 
största och hade över 200 medlemmar. Även sedan har avdelningen 
hållit medlemstalet någorlunda konstant och vid årsskiftet tillhörde 187 
medlemmar densamma. 

Sockenföreningen bildades den 22 ... ,.,,.,.,.,.,.,. 
juli 1917 vid en sammankomst hos Mt .. 
lantbrukare Olof Bengtsson i Skalls7 ?''' 
torp. Sexton personer hade infunnit 
sig, och lantbrukare öhnander från 
önnarp lämnade informationer om 
den nya organisationen, som då ha
de namnet Jordbrukarnas Riksför
bund. Intresse fanns för bildande av 
en sockenavdelning och bland de sex
ton närvarande utsågs styrelse vars 
närmaste uppgift blev att värva nya 
medlemmar. Medlemsvärvningen be
drevs intensivt men krävde mycket 
arbete och tid. Föret var trögt i 
portgången. Innan årets slut hade 
dock medlemstalet ökat till 25. 

Bland pionjärerna, som beredde 
marken för fortsatta framsteg och la
de grunden till den kommande ut
vecklingel),, var främst avdelningens 
förste ordf. Magnus Mårtensson, 
Brodda kvarn, som innehade sitt 
uppdrag under femton år framåt, 
samt sekreteraren Magnus Svensson, 
Gyllen, som tillika var kassör un
der de sexton första åren. övriga 
ledamöter i den första styrelsen var 
Olof Bengtsson, Skallstorp, Otto Nils-

Hederso rdf. Herman Persso n t. v. 
och pio njären Otto Nil sso n 
t 

son, Annavälla, Axel Hansson, Kl.äg
geröd, Nils Sjöhalm, Vemmenkarr, 
Per Svensson Stubbarp, och Johan 
J önsson, Björ'nedal. Av den första 
styrelsen är Otto Nilsson fortfaran-

i livet, nu 81 år men pigg och 
vaken och alltjämt intresserad av 
BF. 

Bland personer, som lagt ner myc
ket arbete tilL sockenföreningens 
bästa må vidare nämnas lantbruka
re Herman Persson, Kämparp, som 
under 18 år som ordf. ledde avdel
ningen, och vid sin avgång 1950 ut
sågs till hedersordförande, lantbru
kare Hilding Larsson, Skramlan, som 
varit sekreterare sedan 1941 och allt
jämt med nit och skicklighet sköter 
denna krävande uppgift samt nuva
rande . ordf. lantbrukare Herman I 
Clair, Kämparp, som varit ordf. se
dan 1950. 
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Blonttnor och ord
förandeklubba 

På lördagen högtidlighölls jubileet 
på Rydsgårds hotell. Ett 100-tal per
soner deltog i festen och bland dem 
märktes veteranen Otto Nilsson, An
navälla, och hedersordf. i avdelnin
gen Herman Persson, Kämparp, re
presentanter för Slimminge SLU-avd. 
och Slimminge SLKF-avd. samt ett 
antal inbjudna. Föreningens ordf. 
Herman Clair, Käm~arp, var genom 
oförutsedda omständigheter förhind
rad närvara. Vice ordf. Nils Anders
son, Slimminge 11, hälsade alla väl
komna och framförde ordförandens 
hälsning till ·jubileumsdeltagarna. En 
särskild hälsning riktades till de 
gamla kämparna Otto Nilsson och 
Herman Persson, till representanter
na för SLU och SLKF samt övriga 
inbjudna. 

Avdelningens hedersordf. Herman 
Persson lämnade en översikt av före
ningens tidigare verksamhetsår. Av 
stort värde för avdelningens rekry
tering var SLU:s insats. I SLU lades 
grunden och gavs den skolning, som 
behövdes för att få målmedvetna, so
lidariska medlemmar. Herman Pers
son hyllade de kamrater han haft i 
styrelsen för gott samarbete och ut
talade ett sä.rskil t tack till Hilding 
Larsson, Skramlan, för det arbete 
han nedlagt under en lång följd av 

' år. Hilding Larsson bringade en hyll
ning till de män, som gått i spet
sen under de första svåra åren. Tal. 
slutade med att önska den jubile
rande föreningen all framgång, 

I ett mycket uppskattat anförande 
berättade 81-årige pionjären Otto 
Nilsson om föreningens första år, 
framhöll SLU:s och SLKF:s insatser 
och uttalade förhoppningen att för-

1 eningen alltjämt skulle gå framåt och 
slå vakt om de intressen, som redan 
från första stund sattes som mål för 
dess strävan. 

Representanter för SLU-avdelnin
gen med ordf. Stig Holmberg i spet 
sen framförde lyckönskningar till 
föreningen och överlämnade en ståt
lig blomsteruppsats. Från SLKF-avd. 
framfördes lyckönskningar och över
lämnades en ordförandeklubba ge
nom fru Malin Mårtensson. Vice 
ordf. Nils Andersson tackade alla, 
som medverkat till att göra 40-års
jubileet minnesrikt och högtidligt. De 
inbjudnas tack uttalades av vetera
nen Otto Nilsson, Annavälla. 

I 
Under gemytliga former fortsatte 

sedan festen med ~kväm och dans .. 

( KUNGÖRlllLSlll) Länsstyrelsen i 
Malmöhus län har den 2/9-7/9 1957 
i handelsregistret i.I).tagit, att följan~ 
de personer ämna u.nx:ler nedannämn
da firmor idka : 

Thor.sten Helmer Lundh, Kattarps 
kn plåtslagerirörelse i nämnda kn, 
Lu'ndhs Plåtslageri, adr. Box 33, 
Kattarp. 

Ann-Mari Jönsson, Löberöds kn, 
handel och damfrisöryrket i Norra 
Frosta kn, Anns Damfrisering, Ann~ 
Mari Jönsson, adr. Särofta 2 :34, 

Höör. 
Elna Gudrun Maria Sernert, Sku

rups kp, handel och damfrisör::rk~t i 
nämnda kp, Gujes Damfrisering 
Gudrun Sernert, adr . Box 113, Slm
rup. 

Erik Allan Kvant, Kävlinge kp, 
handel och bensinstationsrörelse i 
Dösjebro kn, E. A. Kvant, adr. 
Dösjebro. 

Karl-Erik Lennart Lundberg, Rise
berga kn, handel och reparatwn-;
verksaffihet i Skurups kp, Telv1-
Radio Karl-Erik Lundberg, adr. 
Macleansg. 5, Skurup. 

Gottfrid Bertil August Radnert, 
Bosarps kn, handel med fodervaror 
och maskiner m. m. i nämnda kn, 

I 
Importfirman, Bertil Radnert, adr. 
Fairyhills gård, Stehag. 

I 
Oscar Valdemar Jarl, Sjöbo kp, 

handel i nämnda kp, Jarls Begrav-
ningsbyrå, adr. Sjöbo. 

Paul Christian Kloch, Bjärsjö1a
gårds kn, handel och fjäderfä.ave!s
rörelse i nämnda kn; Paul Chr. 
Kloch, adr. Tulesbo, Bjä.rsjölagård. 

Göte Lennart Kjell, Svalövs kn, 
handel med dam- och barnkonfektion 
i nämnda kn, Lennart Kjell, adr. 
Svaleg. 19, SvaJöv. 

Firman Lm dhs Bil- och Cykelaf
fär, Kattarps kn, har upphört. 
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RLF~jubileet i Vemmenhöq 
storslagen ma niiesta ti on 

Styre lsen i Skurups RLF: Fr. v. sittande: Jöns Kristo lerso n, Hugo Jönsson, 
Ernst Möller, Emil Hoolme; slående fr. v.: Axel Krislensson, Erik Johnsso n, 

O lof Pelrici, Johan Jeppsso n, Einar Nilryd. 

Vemmenhögs ortsförbund av RLF har nu en 25-
årig verksamhet bakom sig. Jubileet firades i lördags 
med en lyckad fest på Skurups hotell, där höjdpunkten 
var ett synnerligen dagsaktuellt föredrag av förbunds
ordföranden Folke Edblom. 

Vemmenhögs ortsförbund bildades 
den 11 juni 1932 vid ett möte i Sku
rup. Bland de män, som tog initiati
vet, märktes främst Per Olsson-Tof
tebo, förbundets förste ordf., som 
verkade på denna post till 1941. Av 
dem som tillhörde den första styrel
sen och där arbetat alla åren intill nu 
är landstingsman Hugo Jö11SSon, 
Brönnestad, och vidare fanns i 1932 
års styrelse Eric Nilsson, Beddinge, 
Johan Andersson, Almaröd, Valdemar 
Persson, Beddinge, Oscar Frising, ör
sjö, och Elof Persson, Skurup. Nuva
rande sekr. Emil Hoolme, Toftebo, 
var med från början och har varit 
sekr. i 23 år, Jöns Kristoferson, 
Steglarp ,har tillhört styrelsen sedan 
1939, Eric Johnsson, Backagården, 
sedan 1938, Olof Petrici, Beddinge, 
sedan 1941 och vidare finns i nuva
rande styrelsen Einar Nilryd, Lindby, 
Axel Kristensson, Nellevad och Johan 
Jeppsson, Lovisefarm. 

Det äi· ett gott betyg åt förbun
dets talesmän och ledande personer 
att de fått sina uppdrag 'förnyade år 
efter år. Icke minst gäller detta ord
förandena, Per Olsson-Toftebo och 
nuvarande ordf. agronom Ernst Möl
ler, örsjö boställe, som innehaft sitt 
uppdrag de sista sexton åren. 

Redan från början inriktade orts
förbundet sin verksamhet på att 
stärka jordbrukets ekonomiska orga
nisationer. Med vakenhet har man 
följt den ekonomiska utvecklingen, 
och många framstötar har gjorts för 
att rätta till missförhållanden. Mo
tioner har förts fram till provins
förbund och riksförbund och före
drag har hållits om aktuella spörs
mål. 

Inte bara ekonomin har dominerat 
ortsförbundets verksamhet. Stora 
Insatser av ideellt slag har gjorts. 

På lördagskvällen firade ortför
bundet som sagt jubileet. Samman
komsten blev en värdig minnets hög
tid men också en manifestation av 
solidaritet och målmedveten vilja att 
söka bemästra mötande svårigheter 
och i sin strävan gru!).da kraven på 
sakliga uppgifter och vederhäftigt 
materiel, som ger en riktig bild av 

han kan göra i den vägen med hän
syn till sin produktionsinriktning, 
sina förutsättningar o. s. v. Men om 
inte den enskilde på detta område 
känner sitt ansvar och genom lämp
liga åtgärder ,som så lite som möjligt 
verkar störande på hans egen eko
nomi, själper till att anpassa pro
duktionen efter avsättningsmöjlighe
terna, blir förhandlarna maktlösa, 
oavsett vilka män det blir som skall 
förhandla. Det kan bli nödvändigt 
för den fackliga organisationen att 
här · utfäi·da mycket hårda paroller 
och se till att de kommer att följas. 
Men ännu har vi inte velat tillgripa 
dem. 

Den tredje ogynnsamma faktorn, 
skördeskadorna, är i dag åter ett 
högst reellt hot. Hur väderleken blir 
i fortsättningen måste vi räkna med 
avsevärda kvalitetsförsämringar, ocn 
detta underlättar inte anpassningen 
mot mindre-produktion än fläsk. 

· Jag vill vid detta tillfälle uttala 
mitt bestämda avståndstagande 
från de yrkanden på att vi nu sku l
le ägna oss åt att utse syndabockar, 
som kommit de senaste dagarna 
från RLF i norra Kalmar län. Man 
har därifrån offentligt framställt 
krav på att jordbrukets förhand
lingsdelegation, utom underteck
nad skall avgå och att chefen för 
jordbrukets utredningsinstitut, dr 
Halvdan Astrand, skall avsättas. 
Jag betonar att jordbrukets för
handlare varit eniga och är soli
dariskt ansvariga för de avtal som 
träffats och jag vill med skärpa' 
ha sagt ifrån, att chefen för jord· 
brukets utredningsinstitut har vårt 
odelade förtroende, sade hr Ed
blom. 

Flera faktorer verkar 
ogynnsamt 

Det är framför allt tre falttorer som 
i ogynnsamma fall kan medverka till 
att u tfallet i praktiken av prissätt
ningssystemet för jordbruket blir 
ett hot mot inkomstlikställigheten så
dan den förutsatts kunna uppnås in
om systemets ram. Det är intern in
flation inom vårt land, d~t är över
produktion som skapar avsattnings
svårigheter och det är skördeskador, 
sade F o 1 k e E d b 1 o m. Vi 
står nu ett år efter systemets start 
inför påtagliga risker att möta alla 
dessa tre faktorer i samverkan. 

En överväldigande 
hyllningskavalkad 

Agronom Möller tackade för det 
belysande föredraget. Den följande 
diskussionen blev livlig. Anton Nils
son, Bredda, undrade om inte Slak
teriförbundet genom höga priser på 
smågrisar stimulerat en ökad fläsk
produktion, men härtill genmäldes, 
att efterfrågan på smågrisar varit så
dan att om inte lantbrukarnas egen 
organisation köpte till de höga pri
serna och sålde igen, hade fläsk-
procenterna skaffat sig dem från an-1 
nat håll. Agronom Ernst Möller er
inrade om de år, då lantbrukarna 
kunde trygga sig till fasta priser och 
likställighet med andra grupper i 
samhället var säkrad. Riksdagsman 
Stig F. Hansson, önnarp, påpekade 
att nedgången i konsumtion av smör 
och andra mejeriprodukter var en 
följd av den ökade prisspänning mel
lan smör och margarin, som genom
fördes 1956. Den höjning av smör
priset, som då genomfördes drev en 
del av konsumenterna över till mar
garinet, och dessa köpare har sedan 
ej kunnat återvinnas. Folke Edblom 
medgav att ett misstag i prissättning
en i detta avseende begåtts. Riks
dagsman Hansson karaktäriserade 
också det gamla prissättningssyste
met som politiskt ogenomförbart. Hu
go Jönsson erinrade om de avsätt

Verkningarna av inflationen visar ningssvårigheter man har i Danmark 
sig statistiskt i ett med ungefär fy- och andra länder. Till sist framförde 
ra proc. försämrat bytesvärde för Folke Edblom hälsningar och lycll:
jordbrukets produkter. Jordbrukets önskan f~·ån Riksförbundet och pro
organisationer kan inte hindra en vinsförbundet till det jubilerande 
fortsatt penningvärdesförsämring. ortsförbundet. 
Det är statsmakternas sak. De har Vid festen på hotellet tågade del
hittills icke lyckats över hövan tagarna in efter musik. Vid bordet 
trots drastiska åtgärder. hälsade agronom Möller välkommen 
Det nästa stora hotet mot inkomst- och gav en översikt av de gångna 

bildningen i jordbruket är överpro- åren. Jordbrukarnas mångbetrodde 
duktionen. Vi kan och måste alla Frans Andersson, Bussjö, höll ett 
medverka till att begränsa denna schvungfullt anförande om RLF:s in
faktors inverkan på vår rörelsefri- satser i Organisations-Sverige. Han 
het och vår förhandlingsstyrka. För- framförde också hyllning och lyck
utsättningen för att de män som skall önskan från provinsförbundet och 
förhandla om jordbrukspriserna nästa hån Ljunits-Herrestads ortsförbund. 
gång skall kunna kräva jordbruks- Arne Herlövsson, Skegrie, lyckönska
priser, som ger inkomstlikställighet, de på Oxie-Skytts ortsförbunds väg
är att vi håller produktionen inom nar. Anton Nilsson, Brodda, tacka
ramen för vad som i huvudsak gär de för gott kamratskap inom förbun- j 
åt för den svenska konsumtionen. det och hyllade de ledande männen. 
Detta har förutsatts i den svenska Eric Johnsson, Backagården, höll tal 
jordbrukspolitiken ända sen beslutet för landsbygdskvinnan, och hyllade 
om riktlinjerna för densamma fatta- henne i vackra ord. Gotthard Svens
des av 1947 års riksdag. son, Björkliden, framförde ett tack 

Man kan enligt min mening inte till nuvarande och tidigare styrelse
generellt kommendera jordbrukarna medlemmar för deras osparda möda, 
att skära ned sin produktion med för deras oegennytta och framsynt
t. ex. vissa. procent på fläsket. Det het. Rektor Georg Bengtsson, Skurup, 
måste i första hand bli den enskilde hyllade RLF som en arvtagare till 
jq.rdbrukarens sak att bedöma vad de initiativ som .tidigare framgått ur 

jordbrukets ekonomiska läge år från 
Ar. =================================================================================dl 

Före den festbetonade delen av 
'ubileet ägnade sig de tillstädeskom
na åt att åhöra föredrag av RLF:s 
förbundsordförande Folke Edblom, 
cn.T"t'll +'!'.ll!lrlo ?'\.& ~ln1'"~n'I~ 
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Lyckade ryttartävlingar 
vid Svaneholm i går 

Segrarinnan i klass 4, handicap, 
Marianne Bengtsson. 

Segrarinnan i dressyr, Carin Olsson, 
med Rusty. 

På inbjudan av Ljunits-Herrestads 
ryttarförening hade medlemmar ur 
1·yttarföreningarna i grannskapet 
samlats till tävlingar på ängsmar
kerna väster om Svaneholms slott. 
Redan på söndagsmorgonen inleddes 
tävlingarna, i vilka man såg repre
sentanter för ryttarföreningarna i 
Färs Skabersjö, Månstorp och Stävie. 
VacJ{er sport visades och publik
tillslutningen var stor. Vädret var 
gott och banan, som utlagts av be
ridare N. Ekberg, Ystad, var sådan 
att deltagarnas skicklighet sattcli på 
prov. Ledare för tävlingarna var T. 
Vilhelmsson, Bjäresjö. Som domare 
fungerade ryttmästare Axel Ståhle., 
Malmö, och bra speaker var ryttmäs
tare A. von Platen, Karlstorp. Ett 
fyrtiotal ekipage deltog i tävlingarna. 

Värdföreningen Ljunits-Herrestad 
dominerade tävlinger främst genom 
fröken Carin Ohlsson, som på Rusty 
vann båda dressyrklasserna och upp
nådde vackra resultat i banhoppning
ani.a. Svåra, hoppningen vanns också 
av en flicka, Marianne Bengtsson på 
Gert efter felfri hoppning två om
gångar. Hon fick nämligen hoppa j 
om i tävlan med andre pristagaren 
Hans Göran Persson, Möllerup. Den j 
senare gjorde en vacker prestation 
genom att i klass 5 vinna greve C. 
Pipers vandringspris jämte penning
pris . 

Prislistan fick följande utseende: 
Dressyrklass I, lätt B: 1) Rusty, 

Carin Ohlsson, Lj.-H .. ; 2) Molte, Jan 
Olsson, Färs; 3) Intervall, Gerhard 
Vilhelmsson, Lj.-H. 

Klass II, lätt A: 1) Rusty, Carin 
Ohlsson, Lj.-H.; 2) Regent, Rutger 
Stensson, Färs; 3) Intervall, Gerhard 
Vilhelmsson, Lj.-H. 

Klass III: 1) Cherie, G. Vilhelms
son, Lj.-H.; 2) Jolle, Hans Göran 
Persson, Lj.-H.; 3) Absalon, Curt 
Curt Hansson, Skabersjö.· 

Klass IV: 1) Gert, Marianne Bengts
son, Lj.-H.; 2) Rusty, Carin Ohlsson, 
Lj.-H.; 3) Nimbus, Lars Kristersson, 
Skabersjö. 

Klass V: 1) Concaster, Hans Göran 
Persson, Lj .-H.; 2) Rusty Carin Ohls
son, Lj.-H.; 3) Corsita, Hjördis Åkes
son, Lj.-H. 

Klass VI, svåra hoppningen : 1l Ma
rianne Bengtsson; 2) Hans Göran 
Persson, Lj .-H.; 3) Ocular, Bertil 
Larsson, Månstorp; 4) Corsita, Hjör
dis Akesson, Lj.-H. 

Prisutdelningen förrättades av fru 
Margareta Sylvan, Svaneholms gåid. 

Lyckade ridtävlingar 
på Svaneholm i 0 

gar 
Ljunits-Herrestads .ryttareförening hade i går en mycket lyckad 
ridsportstävling pä Svaneholms gård, där terräng välvilligt upp
låtits av godsägare Sylvan. Till detta hade ett flertal skånska 
ryttareföreningar inbjudits, vilka alla hörsammat kallelsen varför 
ett stort antal ekipage deltog i tävlingen. Dessa ägde rum på en 

/ av beridare Ekberg, Ystad, utlagd ba,na, på ett ängsområde väs
! ter om slottet. 
Banan var rätt knepigt utlagd,• Absalon; 4) Marianne Göransson, 
kanske inte så mycket genom hin- I Rose-Marie. . 
dernas storlek som på grund av Klass 4 lätt B: 1) Marianne 
den kuperade terrängen och kor~ Bengtsson, O fel, Gert; 2) Carin 
ta avstånden mellan hindren, vil- Ohlsson, 0 fel, Rusty; 3) Lars 
ket tvingade ryttarna att full- Kristersson, Skabersjö, Nimbus; 
ständigt ha sina hästar i hand 4) Anders Landström, Månstorp, 
om goda resultat skulle kunna Grenadier. 
uppnås. I klass 5 segrade Hans-Göran 
Damerna redde sig egentligen Persson pä Doncaster och eröv

bäst, särskilt får framhållas ca- rade efter en flott och följsam 
rin Ohlssons vackra prestation ridning greve C. G. Pipers vand
att pä :a.usty vinna· båda de lät~ rlngspris jämte penningpris. Tvåa 
tare dressyrklasserna och även blev Carin Ohlsson på Rusty och 
placera sig synnerligen bra i trea Hjördis Åkesson på Carita. 
banhoppningen. Unga fröken Ma· Som fyra kom Marianne Bengts
rianne Bengtsson, som liksom son pä Gert och som femma J~n 
fröken Ohlsson tillhör Ljunits- Olsson, Färs ryttarför., pä Malte. 
Herrestads ryttareförening, bril- Sedan kom dagens stora evene
jerade också genom att på sin mang hoppning klass 2 om he
trevliga, näst Gert vinl\a svära dersp,riser och penningpriser. Här 
hinderklassen med o fel och pä briljerade Marianne Bengtsson å
den goda tiden av 1.08.1. Några nyo med felfri ritt pä Gert och 
olyckstillbud eller svårare passe- Hans Göran Persson på Jolle. 
ringar inträffade inte och både Trea blev Bertil Larsson, Mäns
ryttare och publik var tydligen torp pä Okular och femma Carin 
nöjda med sin dag. Ett stort antal Ohlsson med Rusty. Det blev om
hederspriser hade skänkts, vilka hoppning mellan Marianne 
utdelades av fru Margaretha Syl- Bengtsson och Hans-Göran Pers
van. son över höjda hinder och Ma

Resultat: Dressyr klass 1, lätt 
B: Carin Ohlsson, Lj·H, på Rus
ty; 2) Jan Olsson, Färs, på Malte; 
3) Gerhard Wllhelmsson, Lj-H, 
pä Intervall; 4) Rutger Stens son, 
Färs, på Regent. 
Klass 2, dressyr lätt A: 1) Carin 

Olsson, Lj·H, pä Rusty; 2) Rut
ger Stensson, Färs, Regent; 3) 
G.erhard Wilhelmsson, Intervall. 
Banhoppning: klass 3 lätt: 1) L. 

G. Wilhelmsson, Cherie; 2) H. G. 
Persson, Jolle; 3) Curt Hansson, 

rianne Bengtsson triumferade och 
vann efter ytterligare en felfri 
ritt. Efteråt följde stafetthopp
ning, som vanns av Skabersjö 
ryttarförening. 
Sku~upsborna hade i stort antal 

begagnat tillfället att möta upp 
till det ovanliga evenemanget och 
Ljunits-Herrestads ryttarförening 
är värd \!Il eloge pä det goda sätt 
varpå tävlingarna var upplagda 
och· ordande och hälsas välkomna 
till ytterligare tävlingar i Sku
.rupstrakten. 

Segrarinnan fröken Carin Olsson, Tomelilla, klappar om sin häst 
efter lyckad tävling. 



Fr v niimndeman Emil Hoolme, förbundsordförande Folke EdbZom, 
Stockholm, och agronom E. Möller, örsjö boBtälle. 

Vemmenhögs RLF-förening 
har firat 25~årsjubileum 

Vemmenhögsortens RLF-förenlng firade i lördags sitt 25-ärsjubi• 
leum under livlig tillslutning av medlemmar. 'I'rots det då.liga 
vädret hade många av ortens lantb:rukare infunnit sig i Biora
mabiografen där förbundsordföranden F o 1 k e j: d b 1 o m talade 
om aktuella jordbruksproblem. ~ f 9/f- !fr/-

Vägkorset snygg·as 
upp 

Hr Erik Hansson har lyckats myc
ket bra vid ombyggnad av sin fas
tighet söder om vägkorset. Den nor
ra delen av det äldre huset rives 
och även andra mindre prydliga 
ekonomibyggnader på tomten skall 
avlägsnas. Därigenom får vägkorset 
på denna sida ett nytt vackrare ut
seende. Vacker terrasservedng ned 
mot vägbanan kommer att försköna 
bilden. Samtliga nu närrmda bygg
nader invid vägkorset och i byn })ar 
uppförts av byggmästare Yngve Ny
ström, .Skurup. Entreprenörer i Erik 
Hanssons fastighet har dessutom va
rit fö:· värme- och sanitära ·anlägg
ningen fabrikör Hildin.g ~.arlstedt, 
för el~installationen W1kstroms El
& Kyl, för målning målarmästare 
Nils Johansson, Skurup. . 
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Skurups by blir vackrare I 

I fonden folkhögskolan och till vänster en byggnad som ska rivas. 

Den idylliska Skurups by har under senare är genomgått en fort
gående sanering av det äldre byggnadsbeståndet varjämte nya bygg
nader tillkommit. Skurups folk11ögskola har i första hand medverkat 
till att området -kring vägkorset i byn fått ett mera tilltalande ut
seende. 

Skolan har ju kunnat glädja sig ning är väl sörjt. Firman Bröderna 
åt ett ständigt ökat antal elever. Be- Lindalll har arrangerat belysningen 
kymmer har det varit att skaffa lo- med avskärmning och lysrör så att 
kaler till undervisning åt de växan- färger och material i vävstolarna 
de skarorna, men det har lyckats att kommer till si'n rätt. I materielrum 
genom förvärv av närliggantle fas- intill den stora salen finns en myc
tigheter inom ett område samla ket fackbetonad specialinredning 
byggnade1:, som på ett tillfredsstäl- med allt för textilier och väv
la.~de sätt t.mgodoser lokalbehovet. nad nödvändigt skåputrymme, lådor 
For en f?lkhogskola med de skiftan- för spolar, hyllor för garn, ställ för 
de uppg1~_er som eleve1:~a har att1 vävkäppar osv. Denna inredning har 
fullgora, ar det ofta larnphgt att levererats av Skurups Snickerifa
undervisningen sker i var för sig brik. 
avskilda byggnader och ej samlas i I en vinke!byggnad har inretts en 
ett storkomplex, där exempelvis sysal, där flickorna ha1· sina syma
vavstolarnas dunkande eller skolkö- skiner och allt annat som hör sam
kets arbete skulle störa annan un- man med sömnad. Vidare finns 
dervisning. Vid Skurups folkhög- präktiga utrynunen för tamburer, 
skola finns nu en centralisering, som toalettrum m. m. Allt har avstämts 
likväl ger avskildhet och ro för skil- i ljusa, behagliga färger. Målningen 
da arbetsuppgifter. Även enskiltla har utförts av målaremästare Yngve 
har medverkat till att byns yttre fått Knutson, Skurup. Den sanitära an
ett tilltalande utseende. Det senas- läggningen och värmeinstallationen 
te i den vägen är hr Erik Hanssons har utförts av fabrikör Tage Ros
ombyggnad av fastigheten strax sö- kvist, Skurup. 
der om vägkorset i v.inkeln mellan 
Dalaledsvägen och vägen mot Hass- Slöjdsal blir sällskaps-
le-Bösarp. 

runt 
Skolsalar i doktors- Ytterligare andra byggnadsarbeten 
bostad är i gång vi<l folkhögskolan. Den 

förutvarande slöjdsalen renoveras 
För något år sedan övertog Folk- och inredes till läsnun och säll

högskolan den gamla doktorsbosta- skapsrum men får denna vinter an
den invid vägkoxsets norra sida. vända:! som lru:osal. ~~t få t;Ya lo
Byggnaden har inretts till en fullt har lar:i;:e vant ett onskemal och 
användbar lärosal och vidare har d~tta for_verkhgas n_u. Skolan har 
där i bottenvåningen inretts biblio- kopt ..fastigheten Annehem n?rr om 
tek, läsrum och studierum för ele- det aldre skolområdet och I ome
verna samt i vintlsvåningen ett an- delbar anslutning till detta. Fastig
tal trevliga elevrun1. I dagarna står heten ligger avskild från vägens 
en a-nnan lokal färdig att tas i bruk. buller. Den inredes nu med skol
Det är gamla kommunalrummet kök och matsal i bottenvåningen 
som undergått en genomgripand~ samt en mindre lärosal i övervå-
1·enovering. Det iru·ymmer nu en ningen. Den modernaste och bästa 
utomordentlig sal för textilslöjd. Re- inre~ng skall användas i dessa 
dan har 12 vävstolar placerats i den specialutrymmen. 
15 m långa salen, men ännu fler får 1-~~-
pla ts. Ljus strömma1· in från alla 
sidor. I fönstren mot gatan har in-
satts ogenomsiktligt glas. För belys-
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Det nu mycket omdebatterade och av alla trafikanter välkända Femkorsel. 
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Huvudled genom Skurups Femkors 
dålig lösning på trafikproblem 

Den ökade biltrafiken gör sig alltmer kännbar. Vägar och förbindelser, som förr väl räckte till, visar sig 
för små. 1 Förordningar och särskilda trafikföreskrifter behövs, om de tillgängliga trafikmedlen skall kunna fun
gera. I Skurups köping vållade saknad av parkeringsföreskrifter och brist på parkeringsplatser mycken förtret 
och gjorde särskilt de större affärsgatorna svårframkomliga. 
Tack vaa-e det arbete som en tillsatt dagar då spannmålsfororna kommer l:>li•r det köbHdningar och förseningar Genom prov med aastbilair och upp

trafik·kornmitte utförde och de initia- från alla :håll och kör iin till sina av- som man tidigare sluppit ifrån. In.te mätning av väggiränser framkom 
tiv som togs av polisassistent Gösta nämare i Skurup, passeras Femkorset hel1er har trafiiksäkerheten blivit klart hur vanskH:gt det var att be
Blom ordnades denna angelägenhet ideligen av tra.ktortåg, lastl:>ilaa-, !>~~- större med den sista reg.Jeringen stämma detaljer för trrufikreglering i 
till alias belåtenhet. Nu är det o·rd- vagnar med spannmål o. s. v. Det ar utan tvär.tom, är Otto Olssons åsikt. Femkorset. Assistent· Blom är annars 
ning på parkeringen trafiken flyter just dessa tunga fordon, som ha.r det Även an<lira när.boende vid Femkoc- belMen med .trafikanterna. De respek
lätt genom gatorna 'och nya park~- s.vår.ast zr:ed stopplikten. Di.rekt~r E. set h.ar utt.alat sig. Affä.rschef Olle terar huviud!leden fastän stoppskylta1· 
ringsplatser lJ.atr upplåtits. Emellertid Ohnner vill såsor;i repr.e~entant for en Ax.ling i Wickströms JärnJi.andel är i mån.ga gator ännu saknas. Där.emot 
har på sistone komm1t en forord;'.'mg stor .. spannmålsfi_rma Vid Fe~korset väl medveten om de konsekvenser v:ill hrun passa på tillfä1!let att erin.ra 
om att förbindelsen Svaneholmsvagen b.~stämt. utta.Ja s1g mot dei:i: gallaruie som följt av bestämmelsen om hu- trafilkanterna om stopplikten vid 
-Ky

1
·kogatan över Femkorset ner ge- forordl!lm~en om huvudiled ove! Fem- vudile d vid Femkorset men påpekar, jä.rnväg~övergåingarna. VisserHgen 

nom Skurups by skall vara huvud•led. korset. Alldenstund den trafikerarn- att förnrdningen ger my1nd:ighete;rna respekterar alla fällda bommar, men 
Härom ha.r det blivit ett livligt me- de allmänheten inte vägledes av or- ett säkrare grepp om dem som för- stopplikt gäller så sna,rt signal ljud.er 
ningsbyte i samhället. Huvudled är dentliga stoppgrä~ser, .och sådana syndar sig i traifiken. Viktigast i tra- och röd stopp1ampa lyser. Att som 
annai·s en förträfflig anordning, som ~an man mte oc.a upp, sa borde tra- fi,ken ä'r att visa hänsyn och omdö- en oeh annan .bilist försöker, kvickt 
hjälper .firam en snahb, riskfri trafik, ~ken regle,ras . allenast gen?m has- rne. Cyk:listerna har d;et svikt ge- köra över :spår.en sedan klockan .bör
där förhållandena :.kräver det, och tighetsbegransn;mg • och ':'.anste~re- nom d1e id1e1iga av>hoppninga:rna för jat ringa och lampan lysa, men in
omständigheterna i övricgt medger en gel!n. D'7t har J"U gatt .bra här h:~tills. huvud1led. Fö1· äldre fo1k kan det nan ibommarna ;fälilts, är hå<le ·!l'iska
sådan !avorisering av tra.fi.kaniterna Den traflkeranid·e ,alln:_a~e~en kanni:r vara besvärligt. En ving.Jande cyk- helt och åtaföart. Detsamma ,gäHe<r 
på en viss väg. Fernkorset och kor fors1kt1gt, På tio list, som ej behärska<r sitt fordon helt d•å bommarna gå·r upp. Innan röda 

år har inte hänt rn\gon trnfikolycka efter av- och påstign:iing, är vid Fem- lampan släckts :f.år 1ngen köra, även 
här. korset hil:1derligare i trafiiken, än en om han kan få .fram sitt ford10n nn-

Tvekan om stopp-
gränser 

De flesta av motorfolket i Skurup 
har tagit bestämt avstånd från a;1Jran
gemanget med huv:ud,led i Skurul?s 
köping, och i all synnerhet har .kn
tiken ri.k.tats mot huvudled over 
Femkorset, Sk.urups centra1a punkt, 
och sedan århund~·ad:e.n. viktigaste 
knutpunkt. Femkorset är som na.m
net anger, ej ett vanligt fyrdelat va~
kors med räta vinklar . Det har JU 
fem <Vägar sammanstrål~de och. des
sa möts med spetsiga viniklar. Korset 
med sin mairkeraide run<llkörning ärr 
också lå!tlgsträckt, utocaget i norrr och 
söder men snävare i öster och väster. 
Meningen med huv·udled, att trafi
kanter firån sid!ovägaQ· efter stopp ska 
orientera sig om traifiken och ej köra 
fram förrän trafiken · tillåter det, 
för.utsätter ju att respektive förair·e 
har god sikt in mot <tillstötande väg•air 
och främst mot hu~dledJen. Med: det
ta är det si och så' i Femkorset. 

Direktör Inge Theandier i Wick- som kör fu-am utan att stoppa bara doer den uppåtgående bommen. 
ströms Mask1naffär, som också har därför att han kommer till huv.Ud:led. Den senaste fasen l Skurups a.k
sina bopålar aiH<leles intiU Femkor- En annan sak i trafiken viH h[· A..x- tue11a trafildråga angående Femkor
set, är inne på samma Jmj.e. Det här ling påpeka, och det är mopedisternas set utspelades på tisdagseftermid<l!a
är säm,re än; 1förr, sä.ger han. Den tra- och motorrcykhlstemas framfart. Fab- gen. Då kom de led1an<le inom väg
fikeTande allmänheten är villirådiig. rikern.a 1eve1;era!l' tystgå,ende maski- förivaJ.tninge:n till Skuirup, studerade 
SomJi.ga <bilister stannar för huvud- ner, men .u;ngdlom.en vill komma 1irä- Femkocset, prwade 'körninj; m!'d 
led och andira stannar enligt vänster- sande och. bul!Jrand!e. Samihäll-et mås- lastbil o0ch övervägde, vad som l>ör 
regel!n. Till d1enna förvill'ring bidirair, te finna n.ågort medel att skydda sig göras. Inom kort får väl den väg
att Ky11kogatan-Svaneholmsvägen, mot dylikt störande ll:>ul.}er. farande allmänheten besked i saken. 
som ju i hela sin läu1gd ingår som 
en diel av den stora huvudleden Sve
daJa-Ski-va.rp, saknair stoppskyltair 
vid en hel mängd! anslutan<le ~tor 
i köpingen, men. har sådiana vid Fem
korset, vid jämvägsöver.gåingen inti1'l. 
Järrnvägsgatan, vidi L. Torg.gatan etc. 
Mitt råd är att trafr~en ordinas ge
nom begränsning av hastigheten och 
uppsättande av stoppsky.Jta•r, d1är så 
behövs. Vid Femkorset ~inns in.te 
mer än en sådan skylt, som ä;r vel'k
ligt berättigad, och det är den vid 
öster,g.atans ansl'Utning till Femkorset. 

Vänsterregeln' 
bättre här 

Macleansga tan bör 
breddas I 

På andra håll, där väg möter eller 
korsga- huvud~ed, firoies till trmkan
ternas hjälp mark.era.de g.ula streck 
i vägen, stoppgränser, men sådana Givetvis är den tunga trafiken med 
upptäcker nwn ej i Femkmset. An- lastbilar i hög grad intresserad: av 
ledn·in~en är känd. Vägpa.trullen, som iiramkomhgheten över Beffi!kol'set. En 
skullt! måla upp strecken stod tve
kande. Kon&erens skedde medl lokaiLa r~~r·esentan0 t för,_la.stbil.s8~ör<Mna, åk~mync1igheter och tr.afikanter, men riag'!l"e tto o..,,,,son, ' urup, s~ra
slutet på visan blev, att patrullen der inte orden. ~tt ha i'.iuvuilledi oV'er 
körde sin väg utan att ha full,grjort Femk-Oll\Set ar fo!"~~tJi.g.t. Om man 
sitt :uppdrag De tvekade om, hur k~m~er med lastib1l I Nor1rgatan; och 
strecken skulle ocas, och så gå.r nu kor over Fe~or~e:. ~ot Sarn~1a:kra, 
traiiken !fram öv.er korset utan stopp- måste man kora. sa lan.,.t fram l ~or
gränser. Den ·ene bilisten stann~ se:, att man ·~efämer sig strax vans: 
långt nere i gatan, en annan kör ~er ~m tra:fikir-t11'.deln, innan man h~r 
långt fram o. s . v. Under den första fri s1•kt mot Kyn~ogatan. Men .då ar 

Ingenjör Nils Brink, orc1f. i Skurups 
köpings ga.tunämnd, <inser <liet helt 
onödiig.t att ha lhuvudlled i ett sam
hä'He, där !h.astig;hetsbegränsning gäl
ler. Då må man i stället sätta upp 
stoppskyltar och rita stoppg•ränoor, 
där det .behövs, och dlär sådiant un
derlättar trnfaken, vi1ket alls inte är 
fal!let tVidi Femkorset. En ailll1all! tra
fi.kfråga får Skw:ups köpings myn
digheter sn.an::t ta stäHning till. Det 
gäller Macleansgatan - förbindelsen 
mellan Kyrkogatan och Södergatan 
straoc norr om järnvägen. I och med 
att posten flyttar sina lokaler till 
fastig,et vid! denna gata·, ökas trafi
ken och det blir aktuehlt att bred1d:a. 
gatan och asfa.1tera den. I stat för 
komm.and!e år ihair med1el ~·eserv>erats 
för dettru ändamål. ' Vidatr.e torde det 
bli nödvändfög.t att enkeJr.ikta. trafi
ken med 1n:fiaa:t f.rån Kyr.ko-gatan. 
Även i Tekniska verikens stat hall' 
upp.tagits medel för modernisering av 
pelysniu.gen vtd dlenna gata. 

Respektern trafik-

tiden <Var det 'ett helt fo.hlmöje att stå ~~n redan så langt TI'am:n,e i . den signaler 
vid Femkm·set och iaktta, hur bilis- tranga P~~· att en oheJdat fram- I 
ter och andra uppfattade sin skykliig- fara;ide b1~ pa h~vudiledien ~opar bOTt Polisassistent Gösta Blom, som 
h t tt tamlt f" h v d1ed en, innan man hmner ur vage.n.. Helt :framgångsrikt oDd!n.a.t upp svåra tr.a
. e .. a 'll ciJ a 00:. ue:\' ck.ade och anno1rlnnda varr det förr, då man i fikfråglor i Skurups köping, hänvisair 
Fok~a anpen\.ar h : p'stått samma läge kunde try;gga sig till till att länsstyrelse och vägförvalt-

~Y.C tn ,,_ 0 posdi iont ~" up .d· välilsterregehl, säger halfl. F. ö. fort- n.in·g har a;tt avg-Ora om genomfart~-..,.-ams •1ar JU e· s ora wrmorna V'I ··tt h 0'-- h · · ·· h dl _,, t Att i·· t 'd F k t · p ·· k het "kt d sa er 'I" =on, . ar man JU gJo,rt vagaQ·, · ·UVU · ·eu e c. ·age. v1 
;m orse Sl:n ·~f mar sam I ocd 

5
3 huvudiled av Kyrkogatan medan i Femkorset är bekvmmersamt är han 

pa trafiken 1 gru ukorsnmgen. 'e sa själva verket trarikräkning visar, att väl medtVeten om, "och ha1· som rådg·i-
NmTgatan är mest belastad med tra- v.ar.e varit ka-llad till överläggning 
fik. Sk.a nu rådande förhMlanden I med väg,förvaltn.ing·ens fo}k, då man 
med huvud'1ed 1'orrtfara att gäHa, så sist försökte måla ut stoppgränser. 
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l YSTADS ALLEHANDA torsdagen den 19 september 1957 

60 meters löpning: Britt Persson, Skurup, tätt följd av tvåJ<Mi Eva Lidberg. 

Mer än 200 
i kretstqvling 

1.30, 3) Håkan Moberg, Sk F 1.30 
4) Inge Persson 1.25. 
Längdhopp: 1) Håkan Moberg, 

Sk F, 4.07, 2) Eskil Jönsson, 
Sk F, 4.06, 3) Rolf Mårtensson 
S'k F, 3.88, 4) Bo Hjalmarsson 
Sk F, 3.84. 
Slungboll: 1) Lennart Svensson 

Sk F, 32.3, 2) Rolf Mårtensson 
Sk F, 32.2, 3) E!Oif Tillberg, ASir, 
28.76. 
Kast m liten boll: 1) Lennart 

Svensson, Sk F, 59.68, 2) Inge 
Persson, AF 59.60, 3) Sten Lars
son, .AiSr, 57.35, 4) Gert Ake Ols
son, Sk F, 50.35. 

I år hade Skurup fått på sin 
lott att anordna kretstävlingar i 
friidrott för skolungdom. Täv
lingen hölls på. Skurups ut
märkta idrottsplats och gynna
des av det bästa väder. Trots pes
simisters förmodan höll regnet 
sig borta denna dag, löparbanor 
och gräsmattor voro i ypperligt 
skick o-ch tävlingshumöret det Flickor födda 1944: 
bästa. Löpning 60 m: 1) Britt Hell-

man, ASr, 9.4, 2) Ann..Christin 
Sammanlagt ställde· 203 tävlande Nilsson, AF 9.5, 3) Monika Röst
upp. Skurup hade naturligt nog 
de flesta deltagarna men Anders- berg, Sk F, 9.5, 4) Barbro Sand-

å 1 .. · · ·· gren, Sk F 9.6. 
Jöv hade ocks .,,t1t sig val re- H'' 'dh . l) H 1 B i k AS t h ·d k 1 OJ opp. e en r n r, presen era oc v1 are om e ever 115 2) M g t Jön son ASr 
och lärare frän skolor i Ryds- · • ar. are .. 8 

' • 
gårds och Klagstorps skoldistrikt. l 1.10, 3) Momca Rostberg, Sk. F, 
Som väntat hamnade det mesta l I 1L·

1?· dh l) B rb s d ·· ·· h d t k 1 ang opp: a ro an -
poangvag os e s ora s o orna, gren, Sk F, 3.90, 2) Helen Brink 
men .man kunde .?ckså. konstate- AS 3 78 3) L w Il' ASr 
ra framgångar for de små sko- r, · • ~n8: ~ m, 
lorna tex för Sandåkra, Aspö m fl. 3.75, 4) Ann-Chnstm Nilsson AF 
Ledare för det hela var gymna- 3.70. . 
stikdire'ktör Else Andersson, Sku· Slungboll: _1) Eva Olm, ASr, 
rup som med hjälp av tränade 28,03, 2) L1·sbet Larsson, Sk F, 
funktionäre fick tävlingarna att 27.90, 3) Bar?ro Sandgren, Sk F 

å b nd
r 27.30 4) Karin Andersson Sk F 

g ra u an. 0 Många av Skurups samrealsko- 27.1 · 
!as nuvarande och tidigare ele- Pojkar födda 1945: 
ver offrade ·sin fridag till att' bi- Löpning 60 m: 1) Roland An
träda på sekretariatet eller vid dersson, Sk F 9.2, 2) Evert Pers
tävlingarna. son, AF 9.2, 3) Göran Nilsson, 
Distriktsöverlärare Ernst Jepps- sa F 9.3, 4) Evert Persson AF 

son, Skurup, hälsade alla väl- 9.2. 
komna och därefter vidtog täv- Längdhopp: .1) Ingvar Theander 
lingarna i resp. grenar. Som spea- AF 3.84 2) Roland Andersson, 
ker vid högtalarna fungerade folk. Sk F 3.72, 3) Gustaf af Ugglas 
skollärare Lars Hildingsson, Sku- 3.60, Sk F 4) Börje Gustavsson 
rup. Efter tävlingarna förrättade Sk F, 3.58. 
distriktsöverlärare Ernst Jepps- Kast m liten boll: 1) Roland An
son prisutdelning. Pokaler utde- dersson, Sk F 49.36, 2) Sven Erik 
lades till bästa skola och till bäs- msson, sa F 45.53, 3) Gustaf af 
ta elev i varje åldersgrupp. övri- Ugglas, Sk F 44.49. 
ga pristagare och vinnare i sta-

3.5.5, 2) Agne Larsson, SaF, 3.49, 
3) Ulf Larsson, AF 3.40, 4) Lars 
Ingvar Andersson, AF 3.38. 
Kast m liten boll: 1) Nils Erik 

Nilsson, .Ä.F 46.83, 2) Nils Ake 
Persson, 44.88, 3) Alf Olsson AF 
44.06, 4) Bertil Johansson AF, 
43.41. 

Flickor födda 1946-47: 
Löpning 60 m: 1) Yvonne Lars

son, AF 9.6 2) Karin Larsson, AF 
9.8, 3) Gunnel Hansson, ÄF 9.9, 
4) Juliana af Ugglas, Sk F 10.2. 
Längdhopp: 1) Lena Nilsson, Sk 

F 3.13, 2) Margareta Paulsson, 
sk F 3.08, 3) Gunilla ' Grahn, 
AF 3.07. 

Stafett 5x60 m: 
Pojkar f. 1944: 1) Skurups folk

skola, 44.0 2) Anderslövs samreal
skola 45.0, 3) Anders lövs folk
skola 46.3. 
Flickor födda 1944: 1) Skurups 

folkskola 46.7, 2) Anderslövs sam
realskola 47.0. · 
Pojkar födda 1945: 1) Skurups 

fofäskola 46.6, 2) Sandåkra folk-
skola 52.3. _ 
Flickor födda 1945: 1) Skurups q 

folkskola 47.0 2) Anderslövs folk· 
skola 48.9 ..i 
Pojkar fÖdda 1946-47: 1) Sku~ ~ 

rups folkskola 47.2 2) Anderslövs 
folkskola 50.0 3) Klagstorp 50.50. 
Ur poängskörden kan nämnas 

Skurups folkskola 289,5 p. An
derslövs folkskola 87.5, Klagstorps 
S'koldistrikt 33 p., Sandåkra 35 p. 
Skurups skola var bäst i samtli
ga åldersgrupper med resp, 78,-
42,5-34-67 p intill gruppen pojkar 
1946-47, där Aspö folkskola kom 
före med 16 p. För flickor i den
na årsgrupp låg Skurup i teten 
med 19 p. 
Bästa resultat i tävlingen nåd

des av: i kla ss 1944 Rolf Må.r
tensson, Skurup, 15 p. Barbro 
Sandgren, Skurup, 13 p. I grup
pen 1945 Roland Andersson, Sku
rup 17 p., dagen bästa resultat 
och Britt And~rss.o_n, Sk~~up ~~-4 
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Rektorsskifte och kursavslutning 

vid Lantmannaskolan i Skurup 
Det var extra högtidligt på Skurups lantmannaskola i går, då 
skolans fortsättningskurs höll avslutning och samtidigt avgående 
rektorn Georg Bengtsson avtackades, och hans efterträdare, ag
ronom Gunnar Knutsson, hälsades välkommen. 

På förmiddagen hölls lektion i 
föreningskunskap beledsagad av 
film. 
Följande elever tilldelades pre

mier: Erik Magnusson, Abbekås, 
100 kr ur Per Toftebos fond, Vi
king .Andersson, Vellinge, ma
skinfirman Bolinder-Munktells 
diplom jämte premie pä 150 kr, 
klve Jeppsson, Skivarp, 100 kr ur 
Huldbergs fond, Gunnar Persson, 
Krageholm, och Lennart Anders
son, N. Nöbbelöv, vardera 75 kr 
ur Huldbergska fonden. 
Efter premieutdelningen lämna

de rektor Bengtsson en översikt 
över kursens verksamhet. Kursen 
har pågått i fem mänader och 
lämnat gott resultat. Eleverna 
har varit energiska och skötsam
ma och utom de vanliga lant
bruk'Sämnena har de ocksä bibrin
gats kontrollassistents'kompe
tens. Han tillönskade dem lycka 
och framgäng i deras framtida 
yrke. Samtidigt tackade han lä
rarkären för gott och friktions
fritt samarbete under den tid han 
förestått skolan, och styrelsen 
tackades för intresse och tillmö Gunnar Knutsson. 

tesgäende. Skolstyrelsens ordf., f . kamraternas vägnar för en givan
landstingsman Hugo Jönsson, de kurs och överlämnade som ett 
Brönnestad, talade på egna och bevis pä taclksamhet vackra 
styrelsens vägnar och tackade b'lomsterhyllningar till samtliga 
rektor och elever, lärarna för väl lärare, husmor och skolans perso
utfört värv och eleverna för in- nal. Därefter talade skolstyrel
tresse och gott uppförande. Han sens ordf. Hugo Jönsson, åter. 
hoppades att de lärdomar som de Denna gäng vände han sig till 
fätt skulle vara dem till gagn i den avgä ende rektorn med ett 
deras jordbruksgärning. Elev- varmt tack för den gagnerika 
kårens ordf.,. Erik Magnusson, gärning han under fyra år ned-

_A_ b_b_e_k_å_s_, _t_a_c_k_a_d_e __ P_å_e_g_n_a _ _ o_c_h_. lagt inom skolan samt överläm
nade frän styrelsen en tavla av 

" ,..-1 ~-kåne-konstnären Lundberg med 
(i r- / 96 r---:;:otiv från skånska slätten. Un-
~ der denna tid har skolan genom

gätt en mycket genomgripande 
utvidgning och modernisering. 
Han uttalade förhoppningen att 
rektorsparet skulle trivas vid ön
nestads lantmannaskola, dit de 
flyttar och önskade dem lycka 
och framgång. Vidare talade 

Georg Bengtsson. 

-' METROPOL Fredag och 
lördag 
kl 8.30 e m. 

Söndag 6.15 o. 8.30. Barnförbj. 
CUPEN I KöPENICK 
Filmen om den världsbekanta 
köpenickiaden i färg. 

elevförbundets ordf., lantbr. A. 
Jönsson, östarp, för gamla ele
ver och hyllade avgående rektorn 
frän de gamla årskullarna, som 
bevarar sin skoltid i tacksamt 
minne. Han överräckte samtidigt 
en vacker blomsterkorg till rek
torsparet. 
Den nye rektorn, agr. Gunnar 

Knutsson hälsades hjärtligt väl
kommen av skolstyrelsens ordf. 
rektor Knutsson är ingen . ny
komling pä skolan, dä han bak
om sig har en flerårig lärargär
ning vid denna, varvid han hun
nit bli mycket populär. Styrelsen 
hyste därför de bästd förhoppnin
gar om att skolan under hans led
ning ytterligare kommer att be
fästa sitt goda renomme. 

Den nye rektorn talade till före
trädaren och hyllade denne för 
det goda kamratskap som alltid 
rätt mellan lärarkårens represen
trunter. Han hoppades att rektor 
Bengtsson skulle, finna glädja pä 
sitt nya verksamhetsomräde och 
överräckte en blomsterhyllning 
från lärarkåren till honom och 
hans maka. Slutligen höll kyrko
herde Gunnar Wallin en kort an
da:ktsstund, vai"pä en psalm 
sjÖ!llgs. 

Middag intogs i skolans matsal, 
varvid lärarkären, eleverna, sko
lans styrelse med damer och 
många av elevernas anhöriga del
tog. 

Rödakorsvesper 

äger rum i Skurups kyrka pä 
söndag kl 17. Predikan hålls av 
kyrkoherde Gunnar Wallin, som 
även medverkar i det sena,re 
sängprogrammet. Kollekt uppta
ges för Röda korsets verksamhet. 
Det är stora uppgifter som lagts 
på Röda korsets axlar, och nya 
arbetsfält tillkommer ständigt, 
varför man är i behov av så mån
ga friviNiga medel som möjligt. 
Styrelsen hoppa's därför att trak- . 
tens befolkning begagnar tillfäl
let att stödja Röda korsets verk
samhet. 

Goda priser på avelsdjur 

Vid den sjätte avelsdjursauktio
nen på Tre Kronors gärd, ett par 
kilometer söder om Skurup, sål
des fjorton dräktiga ungsuggor 
och tre med grisar. Priserna 
varierade mellan 650 och 490 kro
nor. Vidare såldes 16 dräktiga 
kvigor av låglandsras till . e~t 
toppris på 1.720 kr, och den b1l11-
ga:ste kvigan kostade 1.330 kr. En 
prima ko av låglandsras såldes 
för 1.660. Slutligen gick 15 ung
kvigor, ocksä av läglandsras, un
der klubban för priser som varie
rade mellan 770 och 500. Två kal
var kostade 340 kr stycket. Auk
tionsförrättare var nämndeman 
Herman Truedsson, Skurup, och 
ropare lantbr. Alvin Ekblad, Dy- l============i 
beck. 



Bladdödning kan förbättra 
. skörden vid klöverfröodling 
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starkt behovet av ökad försö!<s
vc :· '.; 3aml1et på detta viktiga om
l'åde . 

Bladdödning under
lättar klöverfröskörden. 

Ogräs-Oekämpn,iri,g och blad- · 111.ärka nägon såclan utveckling. Efter diskussionen om ogräsbe-
dödning i klöverfrögriidor, stod En annan ~a,k var det att · ,vi kämpning redogjorde avdelnii,gs-
på programmet då Vemme""-. efter hand fatt en alltmera svar- b t 1 p t f" bl cld"dning 

·• bemii.strad ogräsflora, där ogräs es fr·er / .. er~~r 0\. a dao kai 
högs och Ljuni~-Herrestads . som snärimåra och balclersbrå av h ove1t· rogrfo or,hctarf å nså .:-1 
f .. "k h ·· t k dd · "kat ta k.t na ar s or er aren e r n s va 
orso s- oc vax s Y sringar 0 s r · ' försök som praktik i stöne skala. 

höll konferens på Skurups Dr Granström ville särskilt D.. 'd f 
1 

"ll 
1 

tt 
lantmannaskola. Bland de med- fästa uppmärksamheten på. kamo- .. arvi.. .. ram 10 ian a 
verkande märktes den främsta millen. Den är mycket Jik balders- kloverfrogrodor ofta mognar 
expertisen för såväl svensk . brån men betydligt mera svårbe- ojämnt, vilket är olägligt då 

k~mpat_ och ökar starkt J>å många vädret, som oftast är fallet, är M1n dansk ogräsförsöksverk- hall d d ft f J d 
, ar en o a orvax as me t d · t 'd k .. d t 'd G samhet, nämligen agr. lie. B. baldersbrå. os a ig vi s or e ·i en.. enom 

G r n n ström, Staten.~ jord- Kemisk ogräsbekämpning i klö- bladdödning ka,n mnn i sådcinci 
ver frögrödoi: diskuterades , myc- rd.u bet1;clligt minska riskerna, bruksförsök och afclelningsbe-
ket ingående. Här fi~amhöll ~i1an för försämrad skö?·d. Klöve1·n· 

styrer H. In UV ar d P e t er- att man under den g;angna varen · . , . . 
sen från den sfoUiga danska lagt ut flera försök och även behandfos m ed ett kemiskt pre-
ogräsfö1·söksverksamheten. gjort besprutningar i större ska- JJa?'a t m edan det iinnu står på 

. la. - Därvid har främst aminosalt rot. Härigenom dödas blad och 
Dessutom deltog representanter av dinitrobutylfenol kommit till .. . t · "l' ft k .. 

f .. .. tf" "dl" d f E 'k grov1 e s Ja 1car vare er s or-or vax o:a mg me pro . ri användning. Även om resultaten 
Aker?.erg .. 1 spetsen, repres.enti1;n- är växlande ser vissa f§rsök myc- den torkar snabbt. 
ter for vaxtskydd och kemisk m- ket lovande ut och man påpekade Normalt sk

1
·årlägger man klö

dustri samt mer än 100-talet in-
tresserade jordbrukare. Den direk" 
ta kontakten mellan forskare och 
'jordbrukare blev mycket givande 
och det framgick av konferensen 
att svenskar och danskar har all 
anledning att dra nytta av var
and1:as erfarenheter. 

Konfl!rensen hade fått formen 
av en estraddiskussion där för
söks!eda1:en agr. Gunnar Kmi ts
son, representerade c\e lokala in
tressena. Han precise1·ade pro
blemställningen och ställde en rad 
direkta frågor främst till hrr Pe
tersen och Granst1'öm och därige
nom fick man snabba och klargö
rande svar på en hel del viktiga 
frågor ur.der en tre timmar lång 
frågestund. 

En av de viktiga.~te frr'i,gorna 
var hwru:vidct ogräset i likhet 
med insel.-ter kan bli mera m.ot
stånd8krafti.qt mot ke??t iska pre-
71arat .. Här 'L'ar de bådn forskar- ~.rr. Knut•son (t, h.) ir:.i:~r hrr GrAJ1"!riion (liinJ<"•t t. \',) osh l'eterscn om 
nå ense om att m.an inte kunde O&"räabekämp~na problem. 

Provinsialläkartjänsten 

Med. l<ic. P.-E. H. Ring'berg har 
frän 1 november utnäJmnts till 
provinsialfäkare Skurups d~
s trikt. 

Skurups kyrkofullmäktige 

Hemmansägaren John H. Jöns
son, Askliden, Skurup, har vid 
röstsammanräkning inför länssty
relsen befunnits vara vald till ny 
ledamot av Skurups församlings 
kyrkofullmäktige efter avgängne [ 
lagerarbetaren Gustav Må.rtens
son, nr 12, Skurup. 

Fritz Larsson 

- 60 är fyller den 21 sept. fabri
kör Fritz Larsson, Stenberget, 
Slimminge. 
Jubilaren är född i Ekarp i Vil

lie församling och driver i kom
panjonskap med fyra bröder Sten
bergets makadamfabrik sedan är 
1927, Hans krafter har också ta
gits i anspråk för flera kommu
nala och samhällsnyttiga uppdrag. 

Företagsam, gästfri och vänfast, I rättsinnad och rakt på. sak har 
I jubilaren en stor skara vänner. 

m:a. ;l•J t•1 I :te~.·3~,örd. 
S k U R U i" .;önd. kl. 6.15 

o. 8.30. Bfbj 

KUPPEN I KöPENI CK 
Filmen om den världsbekanta 

"Köpenickiaden" i färg . 

En Y A-annons 

säljer 



Församlingsbibliotekets nya 
lokaler har tagits i bruli 

Interiör av biblioteket8 8tora utldning8hall. 

Ej mindre än t'l'e av 'köpingens mera frekventerade institutioner, 
posten, apoteket och församlingsbilbl'ioteket byter i år lokaler och 
för bibliotekets del har detta redan skett. 

Under många år har det varit 
placerat på övre våningen i spI'it
bolagets hus vid Södergatan, där 
man förfogat över i stort sett lju
sa och lämpliga lokaler men som 
efterhand ju mer bokbeståndet 
svällt ut blivit väl trånga. Det 
nya biblioteket är centralt belä
get vid Stortorget och inrymt i 
bottenvåningen i det nya stora 
stiftelsehuset. 
Vid ett besök som YA nyligen 

i sällskap med bibliote·karien fil. 
lie. C. Borg avlade där, kunde 
genast vid en flyktig genomgång 
konstateras att församlingens 
boksamlingar här placerats i både 
lämpliga och ljusa lokaler med 
rikligt utrymme för kommande 
bok!Jamlingar. Inom det nya bi:b
liotekets ram har också beretts 
utrymme för realskolans och folk
skolans boksamlingar, vilka pla
cerats mitt emot varandra längst 
nere i stora utlåningshallen. Här 
har även en speciell avdelning för 
ungdomens boklån inrättats. 
Ingången till biblioteket sker 

direkt från Stortorget, varefter 
man kommer in i en rymlig tam
bur, som därjämte rymmer kapp
rum och toalettanordningar. Ome
delbart till höger om tamburen 
ligger ett trevligt inrett läsrum, 
där dagsaktuell facklitteratur 
jä;mte tidningar och tidskrifter 
finns tillgängliga. Till vänster 
finns den stora utlåningshallen, 
som ännu vid vårt besö'k ej var 
fullständigt iordningställd, det 
fattades ännu några bord och soff
grupper, som senare kommer att 

två skolbiblioteken. Det hela gör 
ett ljust och trevligt i11tryck och 
belysningen är bra varför bokver• 
ken kommer väl till sin rätt. 
Bi bl'iotekets föreståndare fil. lie. 

C. Borg, som för övrigt i dagarna 
lämnar sin befattning, för att 
anträda bibliotikarieposten i Fin- · 
spång, uttrycker också som fack
man sitt oreserverade gillande 
av lokalerna och deras inrättning 
som han finner i alla avseenden 
lämpliga och väl avvägda för 
samhällets storlek. Angående bok
samlingarna framhåller han, att 
en del av den förefintliga fack
litteraturen är väl antikverad och 
behöver förnyas. Upprättandet av 
särskild avdelning för ungdomens· 
boklån var behövlig och blir sä
kerligen mycket frekventerad. 
Här som på andra orter är det 
mest verk om teknik och sport 
som lockar, men gamle hederlige 
Sherlock Holmes har tydligen än
nu rätt många ung-domliga läsa
re och vänner. Atskilliga skurups
firmor har anlitats för inrednin· 
gen - Nilssons snickerifabrik för 
hyllinredningen och Lindahls el.
fiI'ma för belysning m m. 

Som resume kan sägas att Sku· 
rups köping nu förfogar över bä· 
de rymliga och tidsenliga biblio· 
te'kslokaler med ett utrymme som 
räcker för en avsevärd framtid. 
Skurupsborna vallfärdade flitigt · 

till sitt nya församlingsbibliotek 
när detta öppnades på torsdagen, 
och boklånarnas antal uppgick till 
314. 

uppsättas, I utlåningshallen vars 
väggar är hyllförsedda frän golv 0 f f n_o 1 en 
tiJJ tak, har huvudparten av bib- • . 
liotekets boksamlingar placerats 
med skönlitteratur på den ena I Gislövs Stjärna 
långsidan och facklitteratur på blir det i kväll dans till tonerna 
den motsatta, samt som tidigare av Milles orkester. Det är ett nytt 
omnämnts särskilda avdelningar toppband som presenteras för ös· 
för ungdomens ooklån, och för de terlenpubliken. fl!- J!/? 
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Församlings biblioteket 
nu i nya fina lokaler 

Interiör från de trivsamma bibliotekslokalerna . 

På torsdagskvällen tog Skurups Nils Nilsson, Skurup. De väl av
församlingsbibliotek i bruk sina nya skär~ade J:>elysningsanordningarna 
lokaler. De inrymmas i "Skurups- och liuskraf'.~ga lamp.orna har mon-

" . . terats av Broderna Lmdahl, Skurup. 
hem vid Torget i Skurup. I husets En del av den gamla hyllinred-
källarvåning har för biblioteket upp- ningen med fristående hyllor har 
låtits en omkr. 20 m. lång sal. Där satts upp i ~stra delen av biblioteks
. .. . .. salen och bildar där ett avskilt ut-

finns prakt1ga hyllutrymmen langs ryrnrne, vari inrymmes samrealsko
väggarna. Inalles är det flera hund- lans bibliotek. Vidare finns ett ar
ra hyllmeter, som disponeras. Norra betsrum för bibliotekarien. 
långväggen har reserverats för skön- Då biblioteket slog upp sina por
litteratur och den södra för facklit - tar på torsdagskvätlen strömmade 
teratur. folk in för att bese de nya lokalerna 

och låna böcker. Bibliotekarien fil. 
Böckerna fyller hyllorna väl, men lie. Borg, lånade denna första kviL..l 

utrymme finns för bibliotekets till- ut 314 band, varav 191 skönlitteratur 
växt ty även i mitten kan fristående och 47 facklitteratur samt 7n böcker 
rade~ av hyllor sättas PP I fl d på ungdomsavde.lningen. Tj:1g?åtta 

u · 1 me nya boklånare inskrevs. B1bhote-
den .stor~ bibliotekssalen .finns .ett karie Borg betonar, att nyinköp 
rymhgt lasrum med t1dskr1fter, tid- måste göras till biblioteket om det 
~ingar och böcker:. Samtliga hyllor skall väl fylla sin uppgift ~ch m t-
ar monterade på vaggarna så at.t de . . . . . 

0 

kan ändras i höjdled. Biblioteftsin- svara sma trad1t1oner. ,Biblioteket 
redningen har levererats av fabrikör har verkat i orten i över hundra år. 
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Skurups bibliotek i ny lokal 

Premiärdagen hade många läshungriga besökare. 

På fredagen hade Skurups församlingsbibliotekarie Sten Borg pre
miärutlåning i de .nya lokaler, som köpingen hyrt i stiftelsen Skurups
hems källare. 

Fr. v. ses sekrelerare Bernlsson, reklor Lemne, fru Ingvar-Svensson 
reklorerna Knutsson och Högemark tillsammans med de båda skånsk; 

Det var nog en del, som ställde 
sig tvivlande ti11 lämpligheten av 
att förlägga biblioteket till källa
ren, då det för några år sedan be
stämdes att hyra i Skurupshem. I 
dag då lokalen står i det närmaste 
färdig och inflyttningen är gjord 
kan vl nog vara överens om, att 
biblioteket förfogar över förnäm
ligt utrymme till gagn för allmän
heten. Biblioteket med sina ljusa 
behagliga färgkombinationer och 
det goda luftiga utrymmet im
ponerar. I lokalens mitt kommer 
man att placera soffgrupper, som 
även kommer att öka trevnaden. 
I läsrummet är väggarna målade 
i rosa. Arbetsrum för biblioteka
rien ingår också i lokaliteterna. 
Möbler och viss annan inredning 
saknas litet varstans. Samtliga 
lokaler är ' försedda med god be
lysning. Enligt uppgift av bibliote
karien var utlåningen första da
gen 314 band. För månad håller 

1,ltlåningen sig till omkring 1.500 
band. Till allmänhetens förfogan
<;le står 8.500 band. För närvarande 
är även Skurups samrealskolas 
l>ibliotek inrymt och folkskolans 
skall också flyttas dit. Samtliga 
enheter ·skall ställas under en be
fattningshavare. 

SL/jhJid ;hs ;:~M~~:'>i-

Rädda Barnens 

S'kurupsavdelning har sitt första 
a!1betsmöte för säsongen i dag 
kl 19 hos distriktssköterskan. 

Lyckad cirkuspremiär! 

"En riktig cirkusafton i gammal, 
god tradition' utlovade cirkus Al
tenburgs direktion i sitt program
h'äfte och en sådan fick oc•kså 
s'kurupsborna uppleva. Det var ett 
helt igenom bra program -som in
-leddes med ett mycket :lustigt 
hunddressyrnummer där de &må 
foxterrierna synbarligen hade lika 
roligt som publiken. öv•erhuvud 
gjorde cirkusens djuI'lbesättning 
ett synnerligen välskött intryck 
så att även den, sam har föga 
sympati för att se vil<da djur ut
för-a konststycken, kunde ha nöje 
a.v uppvisningeJl. Lejonen, ej 
minst de präktiga handjuren, er
bjöd ·en ståtlig anblick. Jonglörer 
och akrQJbater stod på en hög nivå 
·och det ungerska dansparet gav· 
smidiga ocl1 eleganta uppvisnin-

Postkontoret 
Skurup 
.flyttar 

Ny adress fr o m den 26 sept. 
1957: 

Macleansgatan 3 
Hittillsvarande öppethål .. 

landetider tillämpas tillsvida .. 
re. 

Postmästaren 

gar av sitt hemlands eldiga dan• 
ser. Hästdressyren var • bra och 
djuren v>ackra och vältrimmaue. 
Lägger man därtill puts-lustiga 
och musikailiska clowner blev hel• 
hetsintrycket helt igenom gott. 



Studiekonferens med :SLS 

Från konferensen på lantmannaskolan. Närmast ses fr v rektor 
O. Lemne, .direktör Sture Kristiansson o. studierektor Karl Höge

mark. 

Skånes distrikt av SLS hade i 
går samlats till studiekonferens 
på Skurups lantmannaskola. Am
net för överläggningarna var 
"Studieformer och studiema
terial" och sammankomsten in
leddes av rektor Gunnar Knuts
son Skurups lantmannaskola. Där
efter vidtog ett slutet samt al, där 
rektor Karl Högemark,från SLS, 
sekr. Karl Bengtsson, RLF, rek-

r ·O. Lemne, LTK, fru Inger 
Ingvar-Svensson, SLKF samt 
studiesekr. Bramsvik deltog. 

Distriktets ordf. kamrer John 
Ekelund, kunde hälsa välkommen 
till en konferens, som var den 
första i sitt slag, i landet, och 
om man fär döma av diskussionen 
intensitet och mängden av frågor 
som togs upp kommer den att 
få. mänga efterföljare. 

differentierat . Fraimför allt för 
yngre deltagare är det ofta allt
för omfattande och ·svårtillgäng
ligt. Tal. efterlyste ocksä mera 
omväxling i studieformerna och 
förordade en nära kontakt mel
lan lärare vid lantmanna- och 
folkhögskolor och andra som kan 
hjälpa till med föreläsningar och 
handledning i studieverksamheten 
Man borde också lägga in mera 
film,. cirkelföreläsningar, de
monstrationer studieresor mm I 
programmet för studiecirklarna. 
Efter inledningen vidtog en liv

lig estraddiskussion, där represen
tanter för SLS och LTK fick 
tillfälle att deklarera sin syn på 
saken. Den allmänna diskussionen 
som följde blev mycket livlig men 
så hade också de studieintresse
rade från Skäne infunnit sig. 
Rektor Karl Högemark uttryck

Rektor Knutsson inledde med att te sin stora tillfredställelse med 
belysa dagens situation inom stu- att kursen kommit till stånd. Man 
dieverksamheten. Han påpekade har inte tidigare tagit upp dis
på hur mycket som lockar ung- kussioner i frågor, där de som 
domen och ställde frågan om vi, arbetar ute i cirklarna kan få 
när det gäller studiematerial och göra sina röster hörda. Dagen gav 
studieformer, följt med i utveck- belägg för at t man dä r har o·er
lingen. Här framhölls särskilt att I hört mycket att hämta som kan 
studiematerialet som lämnas av ge säkra klara linjer för hur 
SLS oeh LTK borde vara mera dessa frägor bör lösas. 
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[ ··~ Skurupsbygd1n J 
Posten i Skurup i nya lokaler 

Postmästa re Stu re Daver (sittande) och överkontrollör Hans Nyberg 
i de n nya postlokalen. 

I dag tar posten i Skurup i br uk sina nyinredda lokaler vid Mac
l eansgatan. - Läng·e har det varit fo r trångt och obekvämt i de förra 
lokalerna i "Apotekshuset". Flera lösningar till ordnande av lokal
frågan har förts på tal och varit föremål för ingående granskning. 

För ett tiotal år sedan övervägdes 
att bygga på samma tomt som Tele
grafverket vid torget, och dessa pla
ner togs upp på nytt under fjorå.ret. 
Emellertid skulle det ta alltför lång 
.tid a.tt få nybyggnad till &tänd på 
denna P'lats, och därför antog· post
verket ett erbjud·ande från . Wick
ströms järn.handel att hy·ra i deras 
fastighet vid Macleansgatan. 

tare A. Mfu-tensson, Skurup, elinstal
lationen av Wickströms el- & kylav
delning, Skurup, och värme samt sa
nitära installationen av firma Rör
tjänst, Skurup. 

Vid pressvisningen på onsdagen as
sisterades överkontrollör Hans Ny
borg av förste postassisten t Claesson 
och kontrollfa Svahn, samtliga fö r 
postdkektionen samt postmästare 
Sture Daver, Skurup. • Det nya postkontoret har liksom 

det gamla ett centra1t läge, nära till 
l<öpingens mest trafikerade gator och 
mitt i tätar.ten. Närheten till järn
vägen har också sill' betydelse. Innan 
postverket bestämde plats för det nya 
postkonto.ret, hördes kommunala 
myndigheter i saken. Därvid uttala
des från kommunalt håll, att parke- ~ 
iringsplats borde ordnas utanför post
lokalerna och entren förläggas till 
östra gaveln med hänsyn itll att Mac
~eansgatan är ganska smal. 

De framförda önskemålen ha·r för 
verkligats på ett föredömligt sätt. 
Tio bilar kan u tan vidare parkeras 
inne på tomtområdet och infart till 
parkeringsplatsen finns &åväl från 
Macleansgatan som från järnvägsom
rådet i söder. Bilarna kan sålunda 
köra runt och behöver inte backa 
ut samma väg som de kom. Dessut
om är sörjt för cykelställ och tomt
området har iordningställts med gräs
mattor, rabatter och plantering på ett 
ti~alande sätt..~_.,-.~~~~ 



Postdirektören 
invigde 

Officiellt invigdes de nya postloka
lerna på onsdagskvällen vid en hög
tidlighet till vilken inbjudits repre
sentante~ för myndigheter, närings
livet bankerna, pressen m. fl. över
kont~ollör Hans Nyborg hälsade alla 
välkomna. Högtidstalet hölls av post
direktör Folke Reinholdsson, som 
lämnade en översikt av byggnadsfrå
gans utveckling, belyste postkontorets 
år från år ökade omsättning och 
meddelade bl. a. att 698,000 avgående 
försändelser expedierades under fjor
året samt att 1,110,000 försändelser 
mottogs, I pengar omsattes 39 milj. 
Dir. Reinholdsson tackade för allt 
tillrnctesgående från kommunala 
myndigheter, vitsordade att .:irkitekt, 
byggmästare och entreprenorer ut
fÖrt ett gott arbete samt lyckönskade 
postmästare Daver och personalen på 

ue senas e aagarna har anställda kontoret till att ha .. få~t ändamålsen
vid Skurups postkontor, hantverkare liga lokaler. Fullmäktiges ordf., rek
och installatörer varit fliti~ sysse.1- tor H<ilger Holmgre_n, tolkade .sam
satta med att göra allt i ordning till hällets tacksarnh.~t for d~ funkt10ner 
torsdagen. Långt in på kvällarna postverk~t . fullgor .. o~h onskade ar
har det lyst inne i lokalerna. På ans- betsgladie 1 de präktiga lokaler, som 
dagen fladdrade flaggorna frän fyra nu står färdiga ... Affärsc~~f Olle ('i.x
stänger utanför postlokaler,na. Då var lin![ som .!"epr. ~or hyresvarden .. W1ck
allt färdigt och visades for pressens stroms Jarn halsade posten välkom
r epresentanter. Byggnadens yttre har men.,, hyU,ade med blomsterupps:its 
fått ett mycket trevligt utseende ge- och overlamnade som gåva en rad10-
nom att fasader och murverk målats apparat. Postmästare Sture Daver 
; ljusgul plastfärg som i sin pastell- gav uttryck åt egen och persona~~ns 
iiknande ton står ~ycket vacke~t n_iot tacksamhet för . att .lokalfrågan losts 
den djupsvarta grunden. Entren m- på ett s~ yp~~rhgt satt. Blomsterupp
ramas av mosaikinfattning och en satser overlamnades. av ha_ntver.ks
väl modellerad neonskylt visar bygg- föreningen, poststationen.. ~ Slrm
nadens ändamål. Interiörerna är lika mingeby och av Skurups ko~mg, var
behagliga att se på. I inredningen jämte blommor med pe~:sonhga lyck
ihar många års erfarenhet och allra önskningar till postrnastare Daver 

. senaste rön om lämpligheten av pla- anlände. .. 
ceringar anordningar m. m. tilläm- Därefter demonstrerade overk~n
pats Skurup har fått ett nytt post- trollör Hans Nyborg lokaler och ii:i
kontor, där allmänheten kan trivas redning och se:r;iar~ sa~lades ~an till 
och bekvämt uträtta sina ärenden gemensam supe vid vilken gastemas 
samt där postfunktionärernas arbete tack framffades av rektor Holger 
på allt sätt underlättas. Holrngren. 

Man har byggt och inrett så att .~o-1 
kaler och möblering ska kunna rac- I . 
ka många år och motsvara en ~ety- Kyrklig ungdomsd~~ .. 
dande ökning av postala uppgifter. anordnas i Skurup for Vernrnenhogs 
Diskarna har fyra kassaplatser, varav kontrakt söndagen den 29 sept. Sam
en för paketpost. Så myc~et behöys ling sker i Skurups kyrk:a kl. 16.00. 
ej för dagen men är en ~1llgång ~or Kyrkoherde Gunnar Wallm, Skurup, 
framtiden och för except10nella till- sjunger Davids 84 psalm, tonsatt av 
fällen. Gunnar W ennerberg. Hälsningstal 

Man lägger märke till att diskarnas hålles av kontraktsprosten Ernst 
golvplan ligger ~ögfe än ku_ndernas Landgren, Gärdslöv. . ~yrkoherde 
utanför disken. överkontrollor Hans Nils Lewis-Jonsson, Billmge, talar 
Nyborg, som demonstrerade. in~·ed- över ämnet "Den mig h~~ så kär'.'· 
ningen, framhöll a~t postfni:ikt1onaren Så följer kaffepaus o~h darefter bhr 
får en lämplig hoJd på sitt arbets- det vesper med predikan av kyrko
boro i jämnhöjd med vad som pas- herde Gunnar Wallin. Kollekt upp
sar kunden genom detta aNange- tages till Ungdomsförbundets missio
mang. Arbetsplatserna ar ordnade närer. 
halvf.rontalt gentemot kunderna, och 
arbetsbordet ligger jämte tillhörande Skurups föreläsningsförening 
anordningar i ett plan, vilket allt un- har för höstterminen uppgjort föl
derlättar funktionärens arbete. Många jande program: Torsdagen den 17 , 
andra finesser finns i de trevliga okt. rektor Stig Lundgren, Skurup: ' 
post}okalern:;. . Atombombens perspektiv. Bilder. · 

For sortermg av poste;i fii:in.s nu Torsdagen den 31 akt. chefredaktör 
mycket bättre utrymme an ttdiga.re. Gunnar Franzen, Växjö: Triangel
A.nkon_imande. och avgående post m- dramat på världsscenen. Torsdagen 
fares i sortenng~rum 1 samma pla.~ den 7 nav. lektor Hugo Granvik, 
som yttre mark:mvån. Samma pla!J- ar Vejbystrand: I jättevulkanen Mount 
genom~ående l alla laka.ler, V'llket Elgons nejder. Natur, djur och folk
underlattar .transporter mom och liv. Bilder. Fredagen den 15 nov. 
mellan ~e olika utrymmena. rektor Th. Richter, Tomelilla: Livet 
Postrn~taren har. fått ett eget ar- i universum. Torsdagen den 28 nav. 

betsr~ intill entren, personal.~n har fru Vivi Nilsson, Fjälkinge: Visor 
ett v!iJ.mrett lunchrum, bri:~bararna, och folkvisor. Samtliga föreläsningar 
Sllm JU ofta ~omme;r våt~ till posten? hållas å folkskolan utom den 15 
kan torka sma klader i torkrum 1 P håll å f lkhögskolan 
källaren men även deras klädskåp nov., som es P 0 • 

har var~luftsintag. N aturlig;tvis finns 
toalettrum för de anställda och 
t. o. m. duschrum för brevbärarna. 

I allt disponerar posten 250 kvm 
golvyta i de nya lokalerna. Postdi
i·ektionens egna experter har svarat 
för inredningen med mÖ'bler, hyllor, 
te~tilier osv. Byggnadsarbetet har 
utförts av byggmästare Yngve Ny
ström, Skurup, efter ritningar a_y 
Tage Möllers arkitektbyrå, Ma~o. 

>Målningen har utförts av målarmas-
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YSTADS ALLEHANDA torsdagen den 26 septeml:ier 195' 

Man vandrade runt i lokalerna för att bese den prdkti8ka utform
ningen. Från vänster ses här överkontrollör Hans Nyborg, Malmö 

och postmästare Sture Daver, Skiirup. 

Skurups nya postkontor invigt 
Skurups köpings nya postlokaler invigdes högtidligt i går, då en 
alle av flaggor placerats framför huvudingången, som på. kvällen 
upplystes av marschaller. R edan pä eftermiddagen ägde pressvis
ning rum i närvaro av representanter för södra postdistriktet, 
överkontrollör H. Nyborg, kontrollör Svahn och förste postassistent 
Claesson samt postmästare Sture Daver. 

Vid genomgäng av lokalerna som 
målats i ljusa nyanser, blått, vitt 
och gult, lade man märke till den 
rymliga ingången där postfacken 
placerats, 136 stycken. Innan'för 
ligger stora expeditionslokalen 
försedd med fyra kassor och en 

· lång disk i ljus teak utförd enligt 
senaste modell med svart linole-

1 umbeklädnad. De olika kassorna 
har fätt en praktisk utformning, 
som underlättar expedieringen bå
de för kunder och expeditiörer 
med många lättillgängliga fack 
för blanketter och vä~elmynt samt 
lämplig skrankhöjd. Paketvåg av 
modernaste sort finns också, var
vid även kunden kan kontrollera 
vikten. Disk- och fackinredningen 
har utförts av Gottfrid Nilssons 
snickerifabrik I Malmö, som med 
endast tvä man på ett dygn kla
rat uppsättningen. I bakgrunden 
finns stora, praktiska pakethyllor 
och i nästa rum stora sorterings
lokaler för brev och tidningar. 
Postmästaren har fätt trevlivligt 
tjänsterum med egen ingång frän 
vestibulen. Vidare lunchrum och 
kappru·m för personalen samt i 
källaren arkiv, torkrum och dusch
anordning. De nya lokalerna om
fattar 250 kvadratmeter mot nå
got över 100 i den gamla lokalen. 

Skurups postkontors historia. Nya 
och moderna lokaler har länge va
rit ett önskemål som frän post
verkets sida framlades redan för 
sjutton är sedan, men först nu 
har man lyckats finna en lämplig 
fastighet. 
Poströrelsen inom Skurups kö

ping är livaktig. Förra året var 
det 698.000 ankommande och 
1.110.000 avgående försändelser 
och omsättningen I fjor uppgick 
till 39 miljoner kronor, varav 
framgår att behovet av nya )oka· 
ler varit synnerligen trängande. 
Postdirektören uttalade också sin 
glädje över att man nu kunde ar
beta under bättre förhållanden. 
Han tackade arkitekt, byggmäs
tare och alla som sysslat med 
den nya inredningen samt post
personalen, som haft en ansträn
gaqde tid. Han frambar även post. 
verkets tack till den nye hyres
värden, disponent Axling, för för
ståelse och tillmötesgående samt 
till den gamle hyresvärden, köp
man Carl Mårtensson, för den tid 
som postverket varit inhyst i hans 
fastighet, där det trots trångbodd
heten rätt ett gott förhållande 
mellan hyresgäster och hyresvärd. 
Direktören hoppades att det nya 
postkontoret för en avsevärd tid 



ÖverkontroUör Hans Nyborg och postmästare Sture Dave~ tar de nya 
lokalerna· i besittning. .. 

Aldrig har nya lokaler hälsats mera välkomna än Postens nya i 
Skurup, konstaterade överkontrollör Nyborg, då pressen på onsdagen 
fick titta p! vad S<>m A.stadkommits. In i de gamla flyttade Post~n ,1909 
och sedan dess har ingenting hänt med dem, så det var på tiden. 

Den nya fastigheten vid Maclean- holdsson höll högtidstalet. Han 
gatan, där posten nu skall bo .har framhöll ·att detta var första gången 
genomgått omfattande. ändringar Skurups postkontor flyttat från sin 
för att p~ten .skall få det så triv- tillblivelse. Under alla dessa år har 
samt och arbetsbesparande .som postförsändelserna ökats oerhört. 
möjligt. Härtill har affärschefen vid Nya lokaler har länge varit ett 
Wickströms Järn, hr Olle Axling, önskemål men har först nu ktm
·på ·allt sätt. bidragit och haft för- nat realiseras. Han slutade med ett 
ståelse för de _synpunkter som tack till alla som på denna korta 
framkommit om disponeringen av tid bidragit till att postlokalerna 
tillgängligt utrymme, Det hela är står färdiga och förklaradie dessa 
tilltalande med gott uq.-ymme i de invigda för t>Ostver~ets bruk. Ett 
lokalenheter, Som ingår i beståndet. tack riktades även till den förre 
Postmästaren har fått ·sitt arbets- hyresvärden i Apotekshuset, . köp
rum med ingång direkt hån entren. man Karl Mårtensson. Köpingens 
I själva kontorslokalen, där allmän- kommunalfullmäktigeordf, rektor 
heten skall . betjänas, rymmes fyra Holmgren, utryckte sin tillfreds
kassaenheter med bord och disk i ställelse över de angenäma loka
samma plan. Inredningen är stan- lerna och lyckönskade till dessa. 
dard för postverket och tillverkad Disponent Axling lyckönskade å 
i Malmö vid G. Nilssons snickeri- Wickströms järnhandels vägnar och 
fabrik. Kassorna har teakbeklädnad, överlämnade en radioapparat till 
varje kassa är försedd med nedfäll- personalen. Postmästare Daver tac
bart lock som även kan låsas. öv- kade å de anställdas vägnar för gå
riga möbler är av standardutfö- van samt lovade att i de nya lo
rande i ek av statens kontrollmö- kalerna skulle säkert postkunder

, belserie, försedda med flera kom- na snabbt kunna betjänas. 
binationsrrtöjligheter. Genom dessa Efteråt samlades de inbjudna till 
standardtyper byggda på praktiska en måltid i den i;;ymliga sorterings
·erfarenheter kan kostnaderna be- hallen och hälsades av överkon
tydligt reduceras och behovet bäst trollör Nyborg. Rektor Holmgren 

I 
tillgodoses. Det ·kan nämnas, att tolkade gästernas tack. Bland . de 
hela inredningen inmonterades på många blomster som prydde loka
ett dygn av två man. För ingående lerna märktes grupper från Sku

r och avgående post är också sörjt rups köping, Wickströms Järn., 
för att minsta möjliga tid och ·ar- Vemmenhögs m fJ häraders hant
bete skall krävas. Personalen får till verksförening och poststationen i 
sitt förfogande lunchrum med kok- Slimmingeby. 
möjligheter, omklädningsrum och 1----'---;------ - -
särskilt torkrum i kä!Jaren. Här M~LJ..., 
finns även rymligt lager och arkiv. ~ i-
Till allmänhetens förfogande vid 1 Ja S 
postärende står en välplacerad par- (} 7 
kering med in och utfart från så- o., -, ' 
väl Mackleansgatan som Järnvägs- _,I--
området: . · · 

Ändringsarbetet ä.r uppgjqrt av 
stadsarkitekt Tage Möller, Malmö. 
Byggmästare Yngve Nyström, Sku
rµp, har haft hand om ändringsar
betet, målaremästare Anton Mår
tensson har svarat för målningsar
betena. 

På kvällen var en festlighet an
ordnad. Till denna var ett stort an
tal personer inbjud<n~, samtliga vid 
postkontoret anställda, represen
tanter för köpingens styrelse, från 
organisationer och personer som 
haft n;ied lokaliteternas iordning
ställande att göra m fl. överkon
trollör Nyborg hälsade välkommen 
varefter postdirektör Folke Rein-
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FORST A KUNDEN i den nya post
lokalen i Skurup var Ann Charlott 
Christensson från Skurup, som här 

!

lår en bukett rosor av postmästare 
Sture Daver. 

Skurup 
Skurups husmodersförening 

hade pä onsdagen sitt första möte 
för hösten på Sklll'ups hotell. -För
handlingarna leddes av fru Marga
reta Sylvan, Svaneholms gård. I sitt 
hälsningsanförande vände hon sig 
särskilt till docen<t Magnus von Pla
ten och sångaren direktör Hugo 
Christensson. Docent von Platen höll 
ett intressant föredrag om drottning j 
Clu·istinas resa till Rom. Direktör 
Christensson sjöng romanser och vi
sor, ackompanjerad av fru Svea 
Stenbeck, Skurup. Ordf. tackade på 
mötesdeltagarnas vägnar. Hon med- , 
delade också att Skurups husmoders- ' 
förening inbjudits att gästa Trelle
borgs husmodersförening den 25 okt. 
Skurups husmodersförening samlas 
till nästa månadsmöte den 16 okt. 

Skurups bridgesällskap I 
har haft månadstävl. och tre-ronders j 
tävling med 14 deltagande par. Resul
taten blev: 1) Nilsson-Hansson 253 
p.; 2) Ståhle-Ståhle 246 p.; 3) Järd
ler-Larsson 245; 4) Ramstedt-Ram
stedt 245 p.; 5) Köhlemo-Rosengren 
244 p.; 6) Hansson-Olsson 243 p. 

Skurups kvi nnliga gymnastik. 
förenings avdelning 

börjar höstterminens övningar t isda
gen den 1 oktober i folkskolans 
gymnastiksal och med gymnastik
direktör Else Andersson som ledare. 
Tre avdelningar organiseras, därav 
en grupp vuxna kvinnliga gymnaster 
och två juniorgrupper. Yngsta grup
pen möter upp kl. 17,15, mellangrup
pen kl. 18,05 och den vuxna avdel
ningen kl. 19. Gymnasterna hälsas 
välkomna och må gärna ta med sig 
nya intresserade till detta år, som 
är det 25:te verksamhetsåret. 

En11etsskolan i Skurup 
En ordinarie adjunktstjänst i Ao 21 

i engelska och tyska på enhetssko
lans högstadium i Skurup sökes en
dast av folksko1lärarinn an fil. mag. 
Greta Sandström, Skurup. 



48 

Interiör från den nya osllagerlokalen 

Sl(um1njölksdistributior1en svårlöst 
problem tör mejeriet i Skurup 

Landsbygdens, enkannerligen jordbrukets folk, har liksom tidigare inom indu
stri och andra näringar sysselsatta, nått fram till drägligare förhållanden. Arbetet 
underlättas genom maskinella hjälpmedel, reglering av arbetstiden har genomförts 
och varje människa betraktar numera so m sin självklara rätt att ha semester och 

fritid. 
Atskilliga problem har uppstått, då skåp i hemmen, och likadant är det 

produktionen skulle anpassas till de med andra livsmedel. Utvägar har 
humana kraven på _ bestämd arbets- funnits till att länka in många han
tid, bekväm arbetstid och fritid. I teringars verksamhet i tidsbestäm
många fall har tekniska hjälpmedel da fåro r, och industrin i anknyt-

\ 

möjliggjort förändringar. Söndags- ning till jordbruksproduktionen har 
distributionen av mjölk m. m. kan också förstått att anpassa sig till 
undvaras genom användning av kyl- tidens strävan att alltid sät ta män

niskan i främsta rwnmct. 

då fyllas med skummjölk. Hygienen 
kräver att dessa kannor efter töm
ningen av sötmjölken omedelbart 
diskas. Därför måste diskmaskin in
köpas. En dylik är 13 m. lång och 
tar sålundc. ansenlig plats. 

Nu har mejeriet redan i gång en 
utvidgning, som i första hand skall 
Wlgodose behovet av lagerutrymme 
för ost i !;ällarvåningen men där
jämte i övre våningen bereda bättre 
plats , för invägning och utvägning, 
för maskinell diskning och påfyll
ning av flaskmjölk, grädde etc. 

I detta sammanhang kan man er
inra sig hur det var för dem som 
skötte arbetet i ladugården i äldre 
tide1·. Redan vid tretiden började ar
betet på de större gårdarna. Mjölken 

Stor ostproduk
tion 

var leveransfärdig i arla morgonstun- Skurups Mejeri har lättare än 
den. Man ansåg det ej nyttigt för många andra att fördela arbetskraf
djuren att ändra på tidsschemat. Men ten på olika uppgifter. Detta hänger 

samman med den under senare år 
det har gått utmärkt att genomföra alltmer ökade ostproduktionen. Den 
mi nan ordn i..ng. Ända till 1 jan. 1957 uppgick första året då ost tillver
började arbetet i ladugården kl. fem kades i en årsproduktioh av 42.264 kg. 
på morgonen men enligt avtal gäl- och senaste året tillverkades ej 

mindre än 376.694 kg. Ost kräver lag
lande från nämnda dag tar arbetet ring för att erhålla sin rätta smak, 
sin början först kl. sex. Givetvis är och det har varit ett stort bekymmer 
lantbrukarna morgontidigt folk och för styrelse och driftsledare att skaf-

. .. ld · 1 d' å fa lämpliga lokaler. Man har haft 
de som eJ har anstäl a l a ug r- ostlager på fem olika ställen. Myc-
den, ordnar sin tid och sitt arbete ken ost har lagrats i' det nerlagda 
efter gottfinnande, men de behöver Börringe mejeri men dessutom hal' 
ej skynda i ottan ty mjölken häm- hyr~s större lagerkällare i Sk~ru_PS· 

. • . .. ' . . . fastigheter. F. n. lagras i me1enets 
tas eJ fran m1olkbordet ~:I tidigt som äldre lagerkällare 85.000 kg. ost. Då 
förr. den nya lagerkällaren blir färdig in

om kort kan ytterligare 150.000 kg. 
ost få plats. över tvåhandratusen kg. 

ost kan såle es upp agras på en gäng 
och i ett enda lager omedelbart an
slutet till mejeriets tillverkning. Det 
är givet att både tid och arbetskraft 
sparas, när hela ostlagret samlas på 
ett ställe och man slipper transpor
ter. I ostlagret användas maskinella 
hjälpmedel, som underlättar arbetet. 
BL a. ligga alla ostar på transpor
tabla hyllor, ett slags vagnar, som 
lätt föras till sin plats i lagret. 

Mycken omsorg ägnas åt ostens 
behandling och översyn i lagret. 
Skurups mejeri har gott renomme 
för sin tillverkning. Det bör nämnas 
att ansträngningarna att få fram en 
kvalitativt högklassig vara krönts 
rr.ed sådan framgång, att mejeriet 
erövrat den högsta utmärkelsen för 
ost fyra år i rad vid länsprovningar
na och vunnit Malmöhus läns Me
jeriidkareförenings vandringspris. 
Främst tillverkas vid Skurups me
jeri storpipiga sorter, bl. a. Herr
gårdsost till omkring 70 % av hela 
tillverkningen medan grynpipiga sor
ter utgöra resten. S. k. Gräddost bör
jad~ saluföras förra året under be
teckningen W emmenhögs Dessertost. 

En åtgärd som länge varit aktuell 
vid mejeriet har i år genomförts med 
lyckat resultat. Det är syrning av 
skummjölken. Sedan den 1 juli sy
ras all utlämnad skummjölk genorri 
att vid utvägningen en viss mängd 
kärnmjölk automatiskt inblandas. 
Denna på bakteriologisk väg åstad
komna syrning har verkat till belå
tenhet. Förr vågade mången fant
brukare ej använda skummjölken till 
annat än middagsfoder, eftersom den 
senare i många fall i blåsurt tillstånd 
var farlig föt djuren. Nu kan skum
mjölken användas vid vilken tid som 
helst, utan risk. Troligen får man 

I 
öka doseringen med kärnmjölk till 
vintern, ty bakteriernas verksamhet 
avstannar i kyla, varför syrningen 
i kall väderlek sker långsammare. 
Vid 2(}--30 gr. sker syrningen bäst. 
Håller lantbrukaren kannan med 
skummjölk inne i stallet, torde syr
ningen ej avstanna. De alh·a flesta 
leverantörerna är tillfredsställda med 
att få syrad skwnmjölk. 

-w.leJerlffna har nämligen också fått 1 
ändra sitt tidsschema i överensstäm
melse med den senare starten i ladu
gårdarna ute hos lantbrukarna. Vid 
Skurups mejeri börjar invägningen 
kl. 7.30. Mjölkskjutsarrta ska ju hin
na fram och de kan ju f. ö. inte 
köra ut, förrän kannorna står på 
mjölkborden. Så :i'ort mjölken an
länt till mejeriet går det raskt un
dan med mjölkens behandling. På c:a 
tre timmar inväges, pastöriseras och 
separeras mjölken samt utlämnas 
skummjölk. Det sker med sådan fart 
att praktiskt taget inga väntetider 
behöve1· uppstå för skjutsarna på 
grund av mjölkens behandling. Vid 
11-tiden är allt över, och den sista 
skjutsen lämnar mejeriet. 

Skummjölksleveransen 
ett problem 

Emellertid har några mjölkskjut
sar lång väg att köra. Bland dem är 
Beddinge- och Vernmenhögsskjutsen 
som sker med mejeriets egna bila1' 
_samt den som går över Gärdslöv och 
Näsbyholm. Att köra med mjölken är 
ju något helt annat än att köra till 
en bestämd plats. För Beddingeskjut
sen, blir det en sa1nmanlagd väg~ 
längd dagligen på elva mil. Bilar går 
ut från mejeriet, hämtar sötmjölken, 
återlämnar på ny färd skwnmjölk 
till gårdarna och kör sedan tillbaka 
till mejeriet. Det tar tid, och därför 
kommer skummjölken sent till går
darna på dessa körsträckor. Svårig
heter uppstår att hålla samlad ar
betstid, att få mjölken till utfodring 

rätt tid, och även för jordbrukare, 
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ENHETSSKOLAN AVLÖSER SAMREALSKOLAN 
Elevernas praktiska 
läf{gning tillvaratas 
Efter starten i slutet av augusti har nu arbetet i våra skolor kom

mit över sitt förberedande stadium. Lärare och elever har hunnit an
passa sig till skolans krav, och med sedvanligt lugn går allt sin gilla 
gång. Förändringar, både stora och genomgripande, har inträffat, men 
skåningen förnekar sig inte varken i skolan eller annars. Han tar allt 
som de är, och så gör även skolfolket i Skurup. 

Bland nytt som hänt denna höst är har offrat mycken tid och kostnader 
Hmrealskolans flyttning till lokaler för att utbilda sig till de uppgifter 

Skurups skola samt organisationen .. . .. 
en e o ans ogsta rum m 

rjan i klass sju. Därmed är första Myndigheterna har ej dragit sig för 

ett lokalbehov uppstått. Sfillan har 
en kommun fått bygga, för.rän det 
varit absolut nödvändigt. Visar en
hetsskolan i Skurup samma livskraft 
i fortsättningen som nu, framtvingas 
nog också tillstånd till nybyggnad. 

I spetsen för den särskilda skol
styrelse, som har att behandla alla 
de spörsmål Skurups skoldistrikt nu 
brottas med, står som ordf. en erfa
ren och beprövad skolman rektor 
Holger Holmgren. Den administrativa 
ledningen och organisationen svarar 
distriktsöverlärare Ernst Jeppson för. 
Rektor Filip Eidebrant är rektor för 
sam.realskolans avdelning och studie
ledare för den fram.växande enhets
skolans högstadium. 

Modem labora
tionssal ~ 

h tssk 1 h .. d' ed enhetsskolans genomforande innebar. 

get __ taget mot en utve~kling, som att lämna anslag till materiel, inven-
ebar enhetsskolans overtagande tarier ooh annat som behövs för un- Vad man nu i första hand tillgodo-

samrealskolans funktioner att dervisningens rätta bedrivande men sett är behovet för klass sju. Rektor 
ddela teoretisk utbildning och där- ' Filip Eiderbrant är mycket tacksam 
te tillvarataga de praktiskt begå.- även målsmännen har slutit upp mot myndigheterna för den generosi-

de elevernas möjligheter ooh till- kring det nya och visat förtroende tet som visats. Särskilt gläder han 
ose deras utvecklingsbehov. för enhetsskolan. sig över att en modern lektions- och 

Denna tvåfaldiga uppgift rymmer Folkskollärare Knut Andersson vägleder eleverna Tore Karlsson och laborationssal inretts på skolan med 
an.skligheter och ställer stora krav Tillströmningen Hans-Åke Åkesson i kl. 7:a under en fysiklaboration i optik. alla tidsenliga hjälpmedel och an-

dem som skall bemästara svårig- ökar ordningar för att eleverna ska med 
eterna. Men på skolan finns ungt med siffrOTna från tidigare år står utföra kemiska laborationer. Kemi- egna händer, snabbt och bekvämt 
1k med friskt mod, energi och fram- Sjunde klass har 118 elever, som det klart att tillströmningen fdn materiaelen förvaras i ett rum intilJ bygga U!)P allehanda apparater och 

da, som vill pröva nya vägar. fördelas på fyra avdelningar. Till- samrealskolans upptagningsområde lärosalen. och föres vid lektioner in 
· finns också erfarenhet och rea- slutn.ingen är sålunda mycket god. snarare ökat än minskat. i behövlig omfattning på ett ru11-:. - -----==--==...,..----J 
isk syn på tingen hos en äldre Endast ett fåtal elever, bara fyra st., Ju fler elever enhetsskolan kan bord. Fysikmaterielen är väl synlig 
argeneration och så har det dess- har sökt undervisning vid skolor i mottaga, dess lättare blir det också och systematiskt ordnad i glasskåp Lokalfrågan blir brännande redan 
m i fråga om att göra det bästa närliggande stad. I gengäld har till att dela upp utbildningen på. olika vid la'borationssalens ena långsida. till nästa år, framhåller rektor Eider
den nya skolorganisationen. fram- deltagande i klass sju anmält sig 23 yrkeslinj.er, när man kommer så Den är sor.terad med åtta detaljer i brant. Han är dock optimist och tror 

ätt en enig vilja, som icke minst elever fdn kommuner utaruför Sku- långt som till 9/ y. varje "back", så att läraren snabbt att man tills vidare ska kunna reda 
· t sig däri, att lärarna i samreal- rup. Av dessa senare är 13 från Näringslivets mångskiftande ut- får fram vad som behövs tHl de åtta sig med provisoriska lokaltr och 1 
olan medverkar i enhetsskolans Vemm.enhög, 9 från Rydsgård och en bildningsbehov ämnar man i Skurup laborationsgorupperna och efter lek- anordningar tills den nya skolan blir I 

ndervisning. Många enskilda lärare, från Genarp. Jämför man dessa tal I illgodose med fyra yorkeslinjer, men !tionen lätt kan överblicka att allt färdig. De inventarier som måste an
kommer på sin rätta plats. Före lek- skaffas ska vara sådana, att de blir I 
tionens början utlämnas maskin- fullt användbara i de nya lokaler vi 
sk.rivna anvisningar till laborationer- vän.tar på. 

Kemilaboration i den ny& kombinerade lektions- och laborationssalen. Grupperna längst fram har redan 
satt igång, ~edan vid nästa bord rektor Eiderbrant ger Bengt Dehlen några anvisningar och eleven I sam

ma grupp plockar materiel från rullbordet. 

då kräves också att elevantalet är 
någorlunda stort. 

na. De är inlagda i plastflaskor och Myndigheterna i Skurup har gjort 
ger tillräcklig ledning för elevernas vad som göras kan för att lokaler ska 
självverksamhet. Eleverna tycker om stå till buds så fort som möjligt. 
att arbeta med laborationerna. Med Avgörandet ligger dock hos centrala 
händighet och iakttagelseförmåga myndigheter. Kanske det dröjer 
~an en lärjunge här hävda sig bland som det gjort nästan över allt, där 
kamrater med mera utpräglat teore-
tisk begåvning. 

"Praktiska" elever 
tas om hancl 

Just om de praktiskt inriktade ele
verna har rektor Eide1<brant en hel 
del att säga. Om vi ska kunna för
verkliga enhetsskolans grundläggan
de ide att alla ska ha lika rätt till 
ut·bildning och att de praktiska yr
kena ska räknas likvärdiga med de 
mera intellektuellt betonade, måst.e 
konsekvensen. bli, att skolan tar hand 
om lärjungarnas förmåga till prak
tiskt a~bete, söker ge dem grund
läggande och förberedande insikter 
, näringsJi.vet och ger dem tillfälle 
att rent manuellt pröva sin förmåga 
, olika arbetsmoment. Redan 1958 
har vi att ta hand om fyra avdel
ningar i klass åtta. För den skull 
behövs lärosalar, inventarier och ma
teriel. F~ämst behövs en metallslöjd
sal men även skolköksutrustning.en 
måste utökas, möjligheterna för ut
bildning i textilslöjd och andra 
praktiska sys.selsättningar måste för-
bättras etc. Det gäller att engagera 
eleverna, få dem intresserade och då 
icke minst dem, som hittilla saknat 
utlopp iför sin praktiska verksamhets-

l!::::=============================================================l~lus~t. ~~~...-~~~~~J=================:!.J 



Trettio år som blomsterodlare 
H. Lindskog i Skurup jubilerar 

Exteriör av den nya blomsteraffären 

En av landets mera kända handelsträdgårdsmästare Hilding 
Llndskog, Skurup, kan om några månader fira 30-årsjubileum som 
framgångsrik blomsterodlare och mångkunnig handelsträdgårdsmäs
tare i Skurup. 

Få torde ha haft större kärlek till 
sitt yrke än han. Han har också haft 
glädjen att inom sin familj finna 
samma entusiasm för blommornas 
sk'inhet, som fyller honom själv så 
helt. Under alla åren har hans hustru 
Sigrid skött blomsteraffären, och 
hennes förmåga att välja och ar-

/ 
rangera blommor har varit en stor 
tillgång för den vidsträckta kund-

kretsen. Sonen Hans, som nu går i 
sin faders fotspår, har den närmaste 
ledningen av företaget och har vid 
sin · faders sida varit med och både 
delat och förberett framgången. Hil
ding Lindskogs namn är allmänt känt 
bland experter på blomsterodlingens 
område. På olika utställningar har 
han alltid erhållit de högsta utmär
kelser. Ar 1954 utnämndes Hilding 
Lindskog till Kungl. Hovleverantör. 

I dagarna har firman Lindskog ta
git ytterligare ett steg framåt på sin 
utvecklingsväg. Blomsterbutiken vid 
Södergatan i Skurup har byggts om 
och utvidgats efter ritningar av ing
enjör Lennart Persson, Skurup, och 
med en inredning, som planerats av 
företagarna själva. Byggnadsarbetet 
har utförts nv byggmästare Yngve 
Nyström, Skurup. Den ledande prin
cipen för butikens utformning och 
inredning har varit, att kunden skall 
kunna se blommorna och betrakta 
dem ur olika synvinklar. Därför har 
fasaden mot gatan byggts med jätte
stora skyltfönster, ljus strömmar in 
från två sidor och entrepartiet är 
helt av glas. Vidare har i vackert och 
dekorativt murverk anordnats ut-
ställningsfundament för blommorna, 
lagda så att kunden kan gå omkring 
och se från olika håll. Blommorna 
ska "tala" och det gör de sanner-
ligen i denna smakfulla expose. Man 
ser här vackra cyklamen samt den 
stilrena Aphelandra. Bland de olika 
begoniasorterna märkes särskilt Au-
gustein mec1 sina camelior påmin-
nande blommor. Ficus Elastica, och 
ormbunkar av olika bladformer och 
färgverkan bildar dekorativa inslag. 
Den moderna Croton, vars breda, 
spetsiga blad lyser i skiftande fär-
ger, den lilla blyga Saint Paulia, 
somt alltjämt är en allmänt älskad 
blomma och många andra finns i 

' rik sortering. Firman håller styvt 
på att kunden skall ha mycket att 
välja på. Man vill också alltid till
handahålla växter, som äro fräscha 
och komna dir1;kt fråfl växthu ·en. 
Det kan man också, iy företagets 
växthus äro omfattande och stora. 
Det är en lust att vandra genom dem 
och höra unge trädgårdsmästaren 
Hans Lindskog berätta om de olika 
blommornas odlingssätt och villkor. 
man kommit fram till efter outtrött
ligt a'·'Jete och många års experi
menterande. Mångskiftande kulturer 
finns att se, men också stora od-
1ingar av specialiteter för partiför
säljnin. ·. Lindskogs Handelsträdgård 
tillhandahåller allt vad som ka 
önskas i en minutaffär, men säljer j 

50 

Skurups nya postlokaler invigda 

Det nya posthuset i Skurup 

Skurups nya postlokaler, som är' incymda i "'ickströmska fastigheten 
i Macleangatan, har invigts. Vid invigningen var representanter för söd
ra postdistriktet, dir. Folke Reinholdsson, överkontrollör Nyborg, kon
trollör Svahn och förste postassistent Claesson närvarande. 

De nya lokalerna omfattar sam
manlagt 250 kvm ooh består av ljusa 
rymliga utrymmen med hY1Permo
dern inredning. Ritningarna har ut
förts av arkitekt Tage Hansen, Möl
lers arkitekbbyrå i Malmö. 

ket välkommet i fästiglheten odh över-
lämnade som gåva en radkiap.para~ 
till personalen. Kommunalfullmäk-
tiges ordförande rektor Holmgren ta
lade på k®lngeps vägnar och lyck
önskade denna till att äntligen ha På kvällen var en större festl~et 

anordnad i de nya postlokalerU:a, var- fått ett postkontor, som svarade till 
vid representanter för nämnder odh tidens krav. Postmästare Sture Da-
1tyrelser samt ordförandena i åtsk.il- ver talade på egna och personalens 
liga föreningar inbjudits, i allt ett vägnar och rekapitulerade det for-
40-tal. överkontrollör Ny;botg hälsa- cerade aribete som måst utföras för 
de välkommen, ooh dir. Reinholds- att få lokalerna i ordning i tid och 
son redogjorde för det nya postkon- utlovande allmänheten god oohsnabb 
torets tillkomst: Dir. Axling i Wick-1 betjäning. Gästernas tack framför
ströms härnhandel. _hälsade postver- des slutligen av rektor Holmgren. 

I 

I också i parti över hela landet, ehuru 
naturligt nog de flesta och störs t ~ 

1!:=================1sä:idningama går till Malmö. ====================================~ 
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_tisdagen den I oktober 1957 

Fr v disponent Göte Nygren och fabrikör Gustaf Nygren. 

~ygrens möbelfirma i :Skurup 
firar nu femtioårsjubileum 

Under mycket små. omständigheter startades den 10 oktober 1907 
G. Nygrell\s sadelmakeri- och tapetserareverkstad i Skurup. I dag, 
50 är senare, är firman en av landsortens största affäi;sföretag in
om möbelbranschen. 

Första verkstaden öppnades vid 
Norregatan, men redan fem är 
senare flyttade man till 'hörnhu
set vid Södergatan-Hornsgatan. 
Pä hösten 1925 blev denna fastig
het delvis ombyggd, och den förs
ta skyltningen med möbler kun
de äga rum. Ar 1926 inköptes den 

Förslag om . väg 

till Stjerneliolm 

välbelägna fastigheten vid Kyrko
gatan, där affären alltjämt är be
lägen. Tio är senare gjordes en 
tillbyggnad längs Märtensgatan, 
varigenom affärsutrymmet kun
de utökas ytterligare. Samtidigt 
med denna til'lbyggnad fick man 
även ett antal bostad&lägenheter, 
men redan 1946 hade firman vux
it så pass kraftigt aU man be
hövde ännu mer utrymme, och ef
ter en ny omändring kum:le också 
lägenheterna tas i anspr<åk för 
firmans räkning. Här uppsattes 
trevliga, moderna montrar, och 

Stjerneholms gamla slottsruin efter ännu en tilJibyggnad på två 
·belägen på en holme strax norr våningar inne på gär'den förfogar 
om • den lilla idylliska stjerne- firman i dag över inte mindre än 
holmssjön har i dagarna kom- 2.800 kvadratmeter till 1'ager- och 
mit i •blickpunkten, efter att län- utställndngslokaler. Från en rin-

ga början har f.frman under det 
ge ha sovit sin Törnrosa-sömn, gångna halvseklet arbetats upp 
skyddad som den är av djupa ti11 att 'bli en av landsortens stör
vallgravar, och utgörande en sta affärsföretag inom sin 
ostörd idyl] för en mängd olika bransch, och förfogar nu över 
fågelarter. 15 anstäHda samt tre bilar med 

Kulturnämnden i Skurup eller servicemän till kundernas tjänst. 
rättare sagt dess energiske och Firman kan ! dag visa upp ett 
initiativrfäe ordf. kyrkoherde bålde vackert <Jch rikhaltigt sorti
Gunnar Wallin anser att det gam- ment från ledande fabriker 1 så
la gyllenstiernska slottets spar- väl Sverige som Danmark. Vid 
samma ruiner, slottet revs någon en pressvisning häromdagen i vil
gä.ng i början pä. 1600-talet, är ken firmans b'åda chefer Gustaf 
förtjänt av en näNnare under- ooh Göte Nygren sa;mt försälj
sökning, oclh att holmen borde gö- ningschef Olsson var ciceroner 
ras tillgänglig för allmänheten. p!'esenterades bl a några synnerli~ 
Mlan har därför sökt erhålla Näs- gen smakfulla danska möbeltyp
byholms gods tillstånd att anläg- 'Elr samt firmans välkänt trevliga 
ga en brygga över en av vallgra- "möbelfamilj" bestående av mat-
varna så att en bekväm väg ut rumsmöbler, soffgrupper och 
till •slottsruinen eller de fä rester sängkammarmöbel, vilket allt 

"CRAMER·ELIT·LYX" komfortabel svängbiidd 
med dubbelfiädrande resårmadrasser. Bädd
madrasser i ren vit vadd. Gavlar i alm, teak 
eller mahogny. Pris för bå~a bäddarna kom
plett med övermadrasser 533:-

"CONTINENTAL·ELIT", marknadens billigute 
svängbiidd med 2 behagligt fiiidr11nde resår• 
madrasser samt original No-Zag bottnar. Hu
vud- oeh fotgavlar i alm, mahogny eller Teak. 

Pris 315:-
Övermadrasserna med handavsydda kanter till 

ett pris av 35:- pr st. 

"QINg·ELIT'' populär matrumsmöbel I äkfa 
teak. Skåp med l dörrar, modernt bord med 
hängande klaff samt 4 klädda stolar i val

fritt tyg. Pris 590: . 

"ATLAS-ELIT" en av höstens stora. nyheter. lös. 
resår-dynor i sitsarna och skumgummistoppning 
i såväl sits som rygg. Klädd med 30: - kr ylle· 
tyg kostar soffa oeh fåtöli jaekaranda fg. 

av denna, som återstår, bl'ir an- kännetecknas av gedigen ikvalitet. J 

ordnad. Givetvis är det på allt Vidare har firman ett mycket be
sätt lovvärt att väcka intresse kvämt ooh praktiskt självbetjä
och skapa kännedom om traktens n1ngssystem för sin rikhaltiga kol- · 
gamla minne&märken oclh sevärd- lektion av mattor och gardiner. I 
heter, faran är blott, att detta 1 I den rymliga avdelningen för , 
föreliggande Ifall måste köpas på sängar och sängkammarmöbler är 
bekostnad av en hittms under är-, alla ledande märken re•J?resente-J 

===== hundraden ostörd häck- och vilo- rade. Hela den stora och V'ä:forona- 595: -
plats för värt 'härt trängda djur- de möbelexpositionen gör f ö ett -"--~~------------------------~==:::il 
och fägelfauna. intryck av gedigen'het. · 



~· Skurupsbygden J 

Gull-Britt Persson och Anita Nilsson VM med vid Invigningen 

Bo~di enniskluhhen 
i Sku.rup invigde· 

sina nya lokaler 

Vemmenhög 

Simbassäng vid frltidsområdet , 
i Mossby 

En av de mera verksamma och. blir det kanske redan 1iilStå å't. Di-
framgångsrlka idrottsorganisatio- striktsöverläraren har låtit utreda ' 
na i Skurup, &rdtennisklubben, kostnaderna för en sådan bassäng. 
kunde på onsdagskvälletl inV:lga Enligt ingenjör Lennart Per56Elh, 
sina nya lokaler i kv. Saluhallen. Skuxup, skulle kostnaderna för en 
Därmed hade klubben nått ett simbassäng 25XS m kunna beräknas 

mAI, som medlemmarna med upp- till 12.700 kr. exkl. pwnp och rör
offrande av mycken framtid för- ledningsarbeten. Rörtjänst har kost
verkllgat. nadsberäknat de senare arbete till 
Naturligtvis har Skurups köping 1.400 kr. Eirentuellt skulle emeller

understött och bidragit. Redan rät- tid större kapacitet än den berd
ten att få övertaga gamla köttbe- nade erfordras för pumpaggregatet. 
siktningsbyrån på femton år är ju Frågan har varit uppe i folkskole
en stor förmån. Där.till har klub- styrelsen och denna ansåg det ange
ben fått anslag till iordningställan~ läget, att en simbassäng kom till ut
de av lokalerna med sammanlagt förande. Styrelsen beslöt att i nästa 
9.490 kr. Att <lessa medel så gärna års stat uppta en summa på 19.000 
lämnats av fullmäktige berodde på kr. för ändamålet. Styrelsen ansåg 
att man uppskatta.de. klubb7_ns egna lämpligt, 'att Rydsgårds kommun, 
insatser. Frän Riks1drottsforbundet som även kommer att utnyttja an
lämnades i anslag 4.000 kr. läggningen för simundervisning, en-

Till invigningshögtiden hade in- dast deltar i kostnaderna genom år
bju.dits representante:· för ~ommu- ligt bi<lrag, beräknat efter antalet 
nala myndigheter, 1<lrottsnamnden, undervisa<le barn. 
ungdomsrådet m. fl. Ordf. i bord-
tennisklubben <typograf Thure Car- De kommunala arvodena 
men hälsade alla välkomna och läm- emmenhög 
nade en översikt_ av lokalfrågans _u!- har bestämts enligt. följande: Kom
veckling fram till dagens slutgilti- munalfullmäktige 300 kr. Revision 
ga lösning. Han upplyste bl. a. at~ och siffergranskare 1.650 kr. Kom
klubbmedlemmarnas egna arbetsin- munalnämnd 2.000 kr. Fastighetsför
satser vid lokalernas iordningställ- valtningen 300 kr. Tillsyn vid fri
lande omfattande inte mindre än tidsområdet 200 kr. Byggnads~d 
1659 timmar Alla slags arbeten har 2.000 kr. Abbekås hamn 800 kr. Hal-
. · .. ål · sovårdsnämnd 1.150 kr. Folk- och 

~edlernn:ial"Il3: utfo_rt; m i:ung, mur- fortsättningsskolan 2,930 kr. Skolbi· 
ning, stucken, el-mstallation m. .m. bliotek 1.110 kr. Skolläkare 1.350 kr. 
allt efter vars och en yrkeskunmg- Idrottsnämnd 100 kr. Folkbibliotek 
het. 2.922 kr. Trafiksäkerhetskommitte 150 

Rektor Holger Holmgren höll in- kr. Socialvård 2.000 kr. Barnavårdeii 
vigningstalet, lyckönskade klubben 3.500 kr. Barndagh~m och förskola 
till god sammanhållning och god 250 ~r. So_cial hemhJälp 330 kr.__ Folk
sportanda samt uttalade välgångs- pe.ns1onermg 1.000 kr. ArbetsloW.ets-
.. kn' f" f tid D" å namnd 100 kr. Nykterhetsnamnd 
o.~ mgar or . ram en. arp 1.230 kr. Ungdomsråd 100 kr. Folli-
folJde en uppv1S?ingsma~.c.h. a:v två bokföring 1.300 kr. Kristidsförvalt- · 
flickor samt en rivande tavlmg mel- hing 150 kr. Häst- och traktoruttag
lan en av toppfigurerna i bordten- ningsnämnd 100 kr. 
nls Stig Blad, Malmö, och klubbens 
egen K. G. Hultberg. Den senare 
tog hem spelet med 2-1. 
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SKURUPS BORDTENNIS 
HAR FÅTT NYA LOKALER 

Klubbordföranden Thure Carmen ~älsar välkommen. 

Skurups bordtennisklubb har nu tagit sina nya lokaler i f d kött
besiktningsbyrån vid Erikstorget i besittning. Klubbordförande Thure 
Carmen lämnade en redogörelse för lokalfrågan. Då blickarna rikta
des på den oanvända köttbesiktningen stod det snart klart att här 
skulle bli ett hem för organisationen. 

En ekonomisk kalkyl gjordes upp, fabrik, golvläggare Erik Magnusson, 
På detta underlag byggde kommu- målare Yngve Knutsson, Nordisk 
nalfullmäktige sitt beslut att låta Persiennfabrik, Skurups Möbelaffär, 
bordtennisen få disponera byggna- Tob Uebel, Skurups Handelsföre
den under 15 år och beviljade sin ning, Stig Hansson och Fib:s bok
del av vad som beräknats. Allt förlag. 
utom kostnaderna har gått efter Stor insats hade gjorts av med
beräkning. Lokalerna står färdiga lemmarna och andra av klubben 
för att bli ett tillhåll för skurups- intresserade i form av arbete Ca 
ungdom som vill utöva bqrdtennis. 1.700 arbetstimmar, varav fören:ing. 
Ett tack riktades till kommunal- ens energiske kassör Valter An-
fullmäktige för deras välvilja och dersson ensam svarat för 490. Hela 
till den långa raden av firmor och ändringskostnaden hade gått till ca 
enskilda som bidragit till dessa 25.000 kr. Därav hade köpingen an
utomordentligt förnäma lokaler. slagit 9.490 och Sveriges Idrotts
Tack framfördes till byggmästare förbund 4.000 kronor. 
Yngve Nyström, AB Hans Anders- Kommunalfullmäktiges ordi rek
son. Hakers gjuteri, Skurups tegel- tor H. Holmgren, talade på köping. 
bruk, Bröderna Anderssons gjuteri, ens vägnar och uttryckte sin till
lantbrukare . Gun~.ar Hansso:i, fredsställelse över att lokalfrågan 
AngsTO, RoskV'!sts varme ?ch sam- för denna sport blivit löst. Han 
tet, AEG, Skoogs Elektriska AB, förklarade lokalerna invigda för sitt 

I Berg & Co, frisörerna Lin<lsk~g ändamål. 
och Åkesson, Trelleborgs Gummi- B dt . ..., .. b d t t 

or enm:s1or un e represen e-
j__. rades av sin sekreterare, G. Lund-

M ... ....f kvist, som talade om s~ltillbehör 

/ 

/ ~1 f--·och regler. varefter ett par matcher 
/ spelades.' Efter visning av lokalerna 

/,/ ( 0 samlades gästerna vid kafieborden, j 
vi där ytterligare tal hölls och klubben 1 

lyckönskades till resultatet. 
Till klubbkassör Valter Anders

son överlämnades en barometer 
som ett tack för hans stora insats. 
Bordtennisförbundet överlämnade 
genom hr Lundkvist en .gåva, av
sedd som tävlingspris. 

Vattentom att riva. Järnvägssty
relsen har medgett att vattentornen 
i Hanaskog ·och Rydsgård får rivas 
omedelbart och vattentornet i Klags
torp då beslut om nedläggande av 
linjen Börringe-Smygehamn före 
ligger. 

Kyrkbil i Skurup. Till högmässa 
och nattvard på söndag den 6/10, 
Tacksägelsedagen, går kyrkbil från 
Saritslöv-Skurup 23-25, Dalaled, 
Skurup 7-10. ,Anmälan till diako
nissan, tel. 40082 kl 9-10. Kyrkbilen 
är avsedd för såväll äldre som 
yngre församlingsbor. 



1.650 frivilligtimmar gick åt 
när Skurups BTK fick eget hus 

Efter idogt och berömvärt a.rbere har Skurups Bordrennisklubb nu kunnat inviga !lina nya för
näma lokaler I kvarreret Saluhallen. Därmed har klubben också uppnått ett av de"mål som se
dan länge legat föreningens medlemmar varmt om hjärtat. Lokalerna är som bekant belägna i 

gamla köttbesiktnlngsbyrån. 

Skurups köping har understött 
och bidragit på ett förtjänstfullt 
sätt och det är ju redan en stor 
förmån blott och bart att få över
ta den gamla köttbesiktningsby
r!n på femton år. Klubben har 
dessutom fått anslag till iord
nlngställandet av lokalerna med 
sammanlagt 9 .400 kronor, vilket 
vittnar om att klubbens insatser 
uppskattats av kommunens sty
rande. Riksidrottsförbundet har 
bidragit med 4.000 kronor. 

Som sig bör hade till invig
ningshögtidligheten inbjudits re
presentanter för kommunala myn
digheter, idrottsnä nmden, ung
domsrådet m .fl. Thure Carmen, 
bordtennisklubbens driftige ordfö
rande hälsade välkomna och läm-

nis hörde förstås också. till pro
grammet och agerande var Stig 
Blad från Malmö och K. G. Hult
berg från hemmaklubben. Det 
blev en mycket intressant och liv
ligt senterad match som Hult
berg vann med setsiffrorna 2-1. 
Därefter övergick man till vis
ning av lokaliteterna och envar 
kunde konstatera att allt gjorts 
utomor~entligt ändamålsenligt 
och prydligt. 

Efter själva invigningspro-
gram.met bjöd klubben på. kaffe 
och naturligtvis förekom det även 
vid ·denna. trivsamma samman
komst lyckönskningstal. Thure 
Carmen tack.ade för visad välvil
ja för myndigheter och övriga . in
tresserade och vände sig också till 

nade samtidigt en översikt av lo- klubbens egna medlemmar som 
kalfrå.gans utveckling och fram fick en eloge för sin offervilja.· 
till den förträffliga lösningen. 

Bl.a. fick man reda på. att 
klubbmedlenuna.rnas egna ar
betsinsatser vid lokalernas lord
ningsställande om!aittade inre 
n1indre än 1.659 timmar. Det har 
murats, snickrats och fejat'8 med 
aldrig sviktande Intresse och det 
länder klubben och dess med
lemmar till heder. 

Invigningstalet hölls av rektor 
!{olger Holmgren som lyckönska
de klubben och harangerade den 
för den goda sammanhållningen 
och den rådande Idrottsliga an
dan. 

En uppvisningsmatch i bordten-

V~kr Andenson fick ett sär-
skilt tack och det var han värd, 
ty han har ensam 5varait för in
u mindre än 500 frlvllligtlmmar 
l arbetet på. lokalernas färdig" 
ställande. 

Skå.nes bordtennisförbunds sek
reterare Gunnar Lundkvist, Mal
mö framförde förbundets lyck
önskningar samt överlämnade en 
gå.va. 

Kyrkoherde Gunnar Wallin ta
lade väl om ungdom och idrott 
och så avslutade rektor Holmgren 

den värdiga invignings}lögtidlig- !=================================~ 
heten med att framföra gästernas 
tack. 



Ingvar Dahlberg, Almaröd, Skivarp, tog den här gäddan i Svaneholms
sjön. Den vägde 6,7 kg och var 98 cm lång. Den ingår givetvis i 

SkD:s fiskelävling för september 

~ fi J/;o-ri-
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Ordf. i Skurups BTK, Thure Carmen, tackar kassören Valter 
Andersson för allt arbete han n'edlagt. 

Skurups BTI( i nya lolialer 
Skurups bordtenniSklulYb har erhållit en flott, modern och allt 
igenom trivsam lokal, därom voro de 40-talet inbjudna gäster, som 
i går närvoro vid invigningen och gingo husesyn ens~. Resultat9t 
har uppnåtts genom ganska stora kontant tillskott från köpingens 
si'da, genom vä'lvilja och intresse från leverantör-er, affärsföretag 
och enskilda gynnare, samt last but not · least genom att de egna 
medlemmarna offrat en stor del av sin fritid på diverse både grov
och finarbete för att ställa lokalen, den gamla köttbesiktningsby-
rån i ett ett för sitt nya ändamäl brukart skick. · 

Vid gårdagens invigning hade ,kö- gen. Denne gav först en rekapi
pingens komm. fullmäktige, tulation av klubbens historia från 
Idrottsnämnd och ungdomsråd, stiftelsen och fram till dagen 
saimt>liga levemntörer som läm- i· dag och uttalade sin glädje· över 
i:rat m aterialer till den nya klublb- den flit o framåtanda, som präJg
lokalen, församlinge~is kyrkoher- lat medlemmarnas arlbete för 
de, sek!'eteraren i Sk'ånes bord- att förvärva ett eget hem, det
tennisförbund Gunnar Lumlkvist ta S'kapar good-Will för en sports= 
m f1 inbjudits. Klubbens ordf. Thu- förening och var säkert en med
re CaDmen hälsaJCle välkommen verkande orsak til'l att de kom
och riktade å egna och klubbens munala myndigheterna ställt sig 
vägnar ett varmt tack till köpin- så förrstående till klubbens an
gens kommunala myndigheter slagsäskande. I l'ikhet med klubb
som upplåtit fa..stigheten i 15 är ordf. hoppad~s han att samhäl
hyresfritt. till klubben, samt läm- Jets ungdom här m'åtte samlas i 
nat anslag med 9.400 kr ti'll bygg- gott k.a;mratskap och fördriva 
nadens inredning varjämte 4.000 sin fritid på ett sunt och stärkan
kr erhållits från Skånska Idrotts- de sätt. 
förbundet. Leverantörerna har Därefter spelades 2 uppvisnings-
V'isat stor offervilja och Iäimnat matcher, den första mellan två 
de nödiga materialerna ti'll själv- tonårsf!ick'Dr. Marta Nilsson och 
kostnadspris, varjämte bidrag Gullbritt Persson och den andra 
lämnats av många vänner och mellan klubbens tränare Stig 
gynnare· av sporten. Föreningens Bladh Malmö och en av klubbens 
medlemmar har offrat en stor del bästa spelare Kjell Hultberg. 
av sin fritid till att grafäs utföra Var den förste matchen främst 
en del anläggningar bl a källar- präglad av smidighet och grace, 
utgrävning och mycket annat bjöd den andra på mera viri'l 
ooh summan av frivH!iga arbets- kr-attutV'eckHng och gav ett gott 
timmar har uppgått till ca 1.600 begrepp om vilken koncentration 
men så· har man 'Också nått det och påpassl'i>ghet en rätt spelad 
efterfängta·de målet att få snyg- bordtennismatch kräver av sina 
ga hemtrevliga lokaler med ka- utövare. Efterät fö·revisa\les loka
ke'lkläckla väggar prima t-a1kbelys- lerna från tak till källare varef
nttng o~h golv med gumm~plattor, ter gästerna samlades vid ge
oljeaggregat, bastu, duschanord- mensaimt ~ kaffe'bord. 
ning odh möjlighet för kaffekok- Här höllos flera tal bl a av klubb
ning, saimt först och främst pri- ordf. samt av kyrkoherde Wallin 
ma täv.Jingslokal, som mången och rektor Holmgren och till en 
större bordtenniskltibb kunde av föreningsmedlemmarna Wal
a'V'undas. För al'lt detta bad 'Ordf . .ter Andersson, som nedlagt sär
att tiU k'Dmmunen 1ieverantörer, Sikllt mycket arlbete på byggn•a
gynnare och vänner att framfö- dens iordningsställande, · över
ra ett varmt tack och bad komm. I lämnades som en gärd av tack
fullmäktiges ordf. rektor H. sa1m'het från klubben, en vacker 
Holllngren att förrätta lnvignin- vägg.barometer. ' 
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Lyckad Unga odlare-fest 

Pippi Langstrump, Ethel Persson, omgiven av sina Unga Odlare
karnrater. 

Unga odlare frän klubbarna i 
Sandäkra och Rydsgärd hade i gå.r 
anordnat en trivsam sam
mankomst på. lantmannaskolan 
till vilken ett hundratal personer, 
både äldre och yngre mött upp. 
Förutom ett trevligt underhåll
ningsprogram hade man också ar
rangerat en utställning av diver
se trädgårdsprodukter samt av 
små.djur, ankor och kaniner. 

Sedan rektor Gunnar Knutsson 
hälsat välkommen öppnades mö
tet av Gullbritt Borg, som på Un
ga odlares vägnar, hälsade alla 
välkomna. Därefter svarade med
lemmarna i Unga odlare för pro
grammet, där sketch, sång, mu
sik och uppläsning avlöste var
andra. De unga aktörerna skötte 
sig bra. Sonja Ek läste uttrycks
fullt dikten "En skolkamrat" av 
Kerstin Hed, och bygdemålstalan
det var också lyckat. Sedan Sand
åkraklubbens medlemmar musi
cerat och ett kapitel ur Pippi 
Långstrump upplästs visade -
efter kaffepaus - Per Georg 
Mårtensson från Svenstorp en 
färgfilm som tagits från nordiska 
4 H-lägret i Finland i sommar, 
där han och några andra ungdo
mar varit. Sång utfördes av mu
sikanter från Rydsgård, och till 
slut föredrog agronom Ljunglöf 
på känt maner några Taube-vi·sor 
sal!Tlt skänesänger. 
Sedan blev det utdelning av 

priser och årtalsmärken genom 
rektor Knutsson. Man började 
med rydsgårdsklubben, varvid föl
jande fick årtalsmärken: Sven 
Erik Hansson, Villiegården, Ing
rid Hansson, Villiegården, Gull
britt Jönsson, Rydsgård, Inga 
Maj Andersson, Fridenborg, Ethel 
Mårtensson, Rydsgård, Anita An-

dersson, örsjö, Elsie Johansson, 
Erik Andersson och Gunnar An
dersson, samtliga från Katslösa. 
Till 'Sven Erik Hansson utdelades 
ett presentkort, som ger rätt till 
en kurs på Skurups lantmanna
skola. 
Till Sandåkra-klubben utdelades 

följande hederspriser: Lars Erik 
Persson, Erik Svenssons hpr., 
Ethel Persson, Wibergs hpr., 
Hans Persson, Margareta Lars
sons hpr., Gunhild Nilsson, Lid
bergs hpr., Gullbritt Borg, Wen
n ervalls hpr., Sonja Ek, Isbergs 
hpr., Olle Samnegård, Kullen
bergs hpr., H. G. Nilsson, Bedin
gers hpr., Kerstin Bengtsson, Kul
lenbergs hpr., Nils Arne Nilsson, 
Lööws hpr., Kurt Nilsson, Wick
ströms hpr., Bror Ek, Kullen
bergs hpr., Roland Svensson, Jo
hanssons hpr., Henry Samnegård, 
Kullenbergs hpr., Lennart Borg, 
Nilssons järnhandels hpr. 

Bra priser på kreatursauktion 11 
En stor pubHk hade infunnit sig I 
och goda priser uppnåddes vid 
lördagens kreatursauktion hos 
Nils V. Jönsson, Svaneholmsvä
gen: 25 delvis högdräktiga, delvis 
nykalvade kor och kvigor varav 
fyra av SRB, resten låglands, för
sMdes till pri'Ser mellan något över 
2.000 odh 1.500 kr. Tre yngre kvi
gor klubbades bort för mellan 600 
och 700 kr stycket. Två moder
suggor med vardera fem grisar 
kostade 650 kronor stycket, och 
slutligen såldes fem ungsvin till 
120 kr per styck. Auktionsförrät
tare var nämndeman Herman 
Truedsson med •lantbrukare Alvin 
Ekblad, Dy'beck, som ropare. 

l 
I_ 
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( ~ Skurups&ygden J 
Höstf est för Unga Odlare på 

lantmannaskolan i Skurup 

Ethel Persson som Pippi Långslrump i kretsen av unga beundrare 

Unga Odlare-klubbarna 1 Skurup och Rydsgård hade på söndagen 
höstfest i Skurups Lantmarutaskola. Utom medlemmarna i ungdoms
klubbarna hade ganska många av föräldrarna infunnit sig. I en av 
skolans korridorer hade arrangerats en imponerande utställning av 
trädgårdsprodukter, som de unga odlarna själva drivit fram, och vi
dare fanns där smådjur, såsom kaniner. 



Fibbers I I I 

-------- frän sidan ett 

King dottern Lili'an Speed 
som kostade 8.500 kr. En av de 
tio som inte försåldes utanför 
Skåmes gränser var King Fi'bber, 
vilken hamnade hos Stalt Berga, 
Hälsingborg, för 7.700 kr. Uppät 
landet, närmare bestämt till 
Karlstad gick Mustang Speed, 
som av hr Bo Barkinge förvärva
des för 7.100 kr, och 7.000 fick 
tränare Karl Petterson, Jägersro, 
punga ut för Ferrona Fibber. 
Innan vi övergår till själva auk

tionsresultatet i siffror, skall vi 
nämna 12 Speed King-ättlingar 
kostade 54.200 kr, lika många 
Fibber-avkomlingar 60.900 kr 
och 4 Peter Rutherford-ättlingar 
13.500. Det var förvånande förres
resten att den sistnämndes söner 
ooh döttrar betalades så d'åligt. 
Peter Rutherford är ju dock pap
pa till verkliga eHthä.star och har 

. sällan eller aldrig lämnat någon 
nit. Auktionsresultat: 

1. Pila Speed - 4.300 kr - R. 
Rimbjer, Karlstad, 2. Zita 
Rutherford - 2.000 - Mälarda
lens Hästägareförening, Eskilstu
na, 3. Lala Speed - 6.000 - Mä
lardalens Hästägareförening, Es
kilstuna. 4. John Rutherford -
3.500 - trän. Folke Bengtsson, 
Jägersro. 5. King Fibber - 7.700 
- Stall Berga. 6. Jam.is Fibber 
- 4.500 - trän. Folke Sjöberg, 
Axvalla. 7. Jeanne Fibber - 6.200 
- Hejdeholms Stuteri. 8. Liliam. 
Speed - 8.500 - R. Rimbjer, 
Karlstad. 9. Oka Rutherford -
3.800 - fru Dietel, Stockholm. 10. 
Benny Speed - 2.700 __:__ MäJar
dalens Hästägareförening. 11. 
Bell Speed - 5.000 - trän. Rag
nar Thorngren, Göteborg. 12. Ve
ro Speed - 4.000 - trän. Sture 
Bengtsson, Malmö. 13. Donau 
Speed - osåld. 14. Zita Fibber -
3.600 - trän. St. Kristensson, 
Malmö. 15. Apollo Speed - 3.100 
- Stall Saltvind. 16. Miss Fibber 
- 5.100 - trän. K. Pettersson, 
Malmö. 17. Rubin Speed - 3.100 
- H. Ferdinandsson, Bergfjälla, 
18. Lucifer - 4.100 - trän. Bir
ger Bengtsson, Malmö. 19. Holy 
Fibber - 3.100 - Mälardalens 
Hästägareförening. 20. Princess 
Fibber - osåld. 21. Jens ·Fibber 
- 3.600 - trän. U. Reslow, Sol
valla. 22. Brodd Speed - 2.700 -
S. Johansson, Rölanda. 23. Ruth 
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Smäckra Lilian Speed, en Speed King-dotter, blev dagens näst dyraste häst: 8.500 kr. 

Fibbers och Speed IGngs ättlingar 
lockade till högsta buden på Brodda 

Trettiofem travåringar skulle i går försäljas på Brodda gån:l och följaikfägen var !intresset för den~ 
na auktion mycket stort. Från när och fjärran '.hade travfolk !karnmit oc'h . parkeri'll'gsp•latserna var 
fullsmockade. Intresset för detta evenemang var stort ånte bara hos , travmänni.skor, även Sveriges 
raidi<o hade uppmärksammat auktionen som te~efHmades från början till .slut. Vädret var helt idea
liskt och folk kunde få tillfälle värma sig I ett strålande scrl.sken. Inte bara skåningar hade förres
ten infunnit sig runt den väl tilltagna longergården, man såg b'åd'e danskar, norrm'än och många bå
de tränare och 'hästägare från våra uppsvenska banor. 

Fibber - 3.800 - trän. Bertil 
Jansson, Malmö. 24. Ferrona Fib
ber - 7.000 - trän. K. Petters
son, Malmö. 25 . Bradford Speed 
- osåld. 26. Joy Fibber - 4.700 
- trän. Freddi Sölberg, Köpen-
hamn. 27. Lil! Speed - 3.600 -
S. Reuter, Svanskog. 28. Dusty 
Inez - 2.000 - B. Stedt, Karlst. 29. 
Vimont Speed - 4.100 - trän. A. 
Krook, Axvalla. 30. Will Fibber -
9.000 - trän. Nilsson, Göteborg. 
31. Speed Fibber - osåld. 32. Boy 
Rutherford - 4.200 - fru Diet.el, 
Stockholm. 33. Lee Fibber -
2.600 - trän. Erik Nilsson, Mal
mö. 34. Mustang Speed - 7.100 

B. Barkinge, Karlstad. 35. 
Dusty Don - osåld. AJAC 

-----------~Intresset var det al·ltså intet fel· 
på, me<l köplusten var däremot 
något .sämre än vä!lltat. Kan det 
månde h·a varit gårdagen.s valre
sultat som gjorde folk mera för
siktiga, när det gällde placera 
penningar på de unga travarna? 
Pä Fortunaauktiohen för en tid 
sedan blev priserna faktiskt ge
nomsnittligt 'högre. Vid vissa till
fällen bjöds det sålunda trögt, 
trot.s att det var goda h'ästar som 
såldes, och trots 1att såväl roparen 
hr E. Grönva;IJ som speakern 0. 
von Rosen laJC!e in a.IJ s4n kända 
energi och sakkunskap. Dess
emellan bjöds det emenertird bå
de högt och friskt, och d'å sprang 
också 'buden raskt i höjden. 
Inalles såldes trettio å1iingar -

fem för'blev under själva auktio
nen inte sälda - och för dessa 

I betalades 134.700 kronor, således 
ett medelpri-s på 4.490 kr. Sämre 
än i fjol alltså. Men därför inte 
direkit; dåMgt. Dyraste hästen blev 
inte oväntat en F1ilbberavkomma 
- Fibber är ju Brodda stuteriets 
från Amertlta importerade nyför
värv - k!atalognummer 30 Wil'l 
Filbber, som av göt1eborgsträna
ren Ture Nilsson inropaides för 
9.000 kr. Herr Rune Ribjer, Öre
bro, försäkraJC!e sig även denna 
gång för flera hästar, däribland 
auiktion:ens näst dyraste Speed 

(Forts. å sista sidan) 
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Stl andar mål gör Skurup här efter hörna mot Rydsgård. Slutresultatet blev 4-1. 

enhetsskola Skurups 
segrade zonfinalen 

Skurups enhetsskola hemförde på fredagen en meriterande seger i 
SkD:s zonfinal för skollag genom att besegra grannarna frän Ryds
gårds folkskola med 4-1. Skurupspojkama startade i ett bra tempo 
och bemästrade det hala väglaget med fin balans och teknik. Att tek
niken i detta väglag skulle bli avgörande för matchens utgång kunde 
man genast konstatera. 

Rydsgård tilltvingade sig i första fot på bollen och räddade. I 7;e min. 
minuten en hörna som dock blev blev det dock 2-0 genom vy. Gert 
resultatlös. I 3:e min. sågade sig Olsson på hörna. Rydsgårds målvakt 
Skurupsgrabbarna fram i ett flott schabblade med bollen i greppögon
anfall där Tommy Olsson slog bollen blicket och kvickt som en vessla såg 
i nät utan chans för Rydsgårdsmål- Gert sin chans, hoppade och satte 
vakten. I 5:e min. trodde man att det huvudet på bollen som flög rakt upp 
var klart för en 2-0-ledning men i ribbans underkant. 
Rydsgärds ch. fick i sista stund en Rydsgård stack emellan med några 

ströanfall. Särskilt farligt såg det ut 
i lO:e min., men Galll'up i målburen 
räddade med en väl avvägd utrus
ning. I l6:e min. var det klart för 
3-0 då Skurup tilldömdes en straff 
efter det att Rydsgårds ch. krokat 
en Skurupsforward. Straffen slogs 
säkert och elegant in av målvakten 
Gam·up, varför Skurup kunde gå till 
halvtidsvila med en betryggande 
3-0-ledning. 

I 1dra halvlek böljade spelet fram 
och tillbaka utan någon egentlig me
niI _·, men Rydsgård tilldömdes en 
straff i 12:e min. Rolf Ryden gjorde 
inget misstag. 3-1. I 19:e min. fast
ställdes slulresultatet till 4-1 ge
nom Gert Åke Olsson. 

Utmärkt domare var Ove Håkans
son, Skurup. - --- -

1-'r. , .. Hckr. ]{arl BerntSHOD, rektor Olof Lemne, studiesekr. Jng(\r s,·ens ... 
•011, rektor Gunnar :Knutsson och studierektor Karl Högemark. 

Nya studieformer behövs 
fastslog Skurup-konferens 

Skänes distrikt av SLS har 
avhållit en viktig stud,iekonf e-
1·ens på Skurnps Lantmanna
skolq, där ?nan ställt studiefor· 
meffllt och studien'iaterialet in
om den fria bildningsverksam
heten under diskus.~ion. Ut
formningen av tudieplanerna 
kom särskilt i förgrunden och 
det frwmhölls, att de borde gö
ras kortare och mera omväx
lande och med stimulerande in
slag som filmvisningar, stud,ie
besök, föredrag, fältvandring
ar m. in. 

-~·-,~---

Det var en mycket representativ 
skara studiefolk som SLS-distrik
tets ordf. John Ekelund kunde häl
sa välkomna. Från centralt håll 
deltog studierektol' Karl Höge
mark, SLS, rektor Olof Lemne, 
LTK, samt sekr. Karl Berntsson, 
RLF. Från distriktet deltog repre
sentanter för bl. a. SLKF, RLF, 
Husl<tållningssällskapcts handels
trädgårclsmästareförbuncl. 

Gör studiearbetet 
lockande! 

Huvudpunkten på programmet 
var ett estradsamtal kring studie
frågor med inledningsanförande 
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[ ~ skups&ygå11n J 
Förtjiinstmedaljer utdelades 

vid Sl(urupsskyttarnas fest 

Fr. v. Otto Johan.sson, ordf. N. 0. Jönsson, Edvin Jönsson och Benny 
.___ önsson samt förbundsordf. Folke Rolff. 

På lördagen samlades Sku.ru.psskyttarna titt sin traditionella a.vslu.t
ningsfest med prisu.tdelning. Ett stort antal skyttar hade mött u.pp i 
den hemtrevliga skyttepaviljongen, där Elva och Otto Johansson stod 
för kosthållet. 

Skytteföreningens ordförande dis-,lämnade kapten Folke Rolff, Malmö
ponent Nils 0 . Jönsson hälsade skyt- hus läns skytteförbunds förtjän~tme
tarna välkomna och vände sig sär- dalj till lantbrukare Benny Jönsson 
skilt till Malmöhus läns skytteför- och chaufför Otto Johansson. Båda 
hunds ordförande kapten Folke Rolff, 
Ystad och föreningens hedersordför- dessa skurupsskyttar har under 25 år 
ande direktör Edvin öhner. Ordför- tillhört Skurups skytteförenings sty
anden .gjorde en tillbakablick på det relse och nedlagt ett stort arbete till 
gångna skytteåret och .. konstaterade gagn för skytterörelsen. Vidare över-
a tt skurupsskyttarna skott sig allde- .. .. .. .. 
les utmärkt. 4 vandringspris har un- lamnades Malmohus lans skyttefor-
der året vunnits vid förbundstäv- hunds minnesmedalj till lantbrukare 
lingarna, vidare segrade Skurup i Edvin Jönsson. Vid upprepade till
förbundets divisionstävling i såväl fällen har Edvin Jönsson upplåtit 
skol- som fältskjutning. Vemmen- sina marker till föreningens fält
högspokalen har också erövrats av skjutningar. Vidare har Skurups 
Skurup och årets Vemmenhögsmäs- skytteförening haft nöjet att motta 
tare blev Sven E. Rödseth. Uno Roos priser vid flera tillfällen. Skytteför
och Gösta Kvant har vid flera stor- bundets ordförande utbringade ett 
tävlingar under året gjort många leve för medaljörerna. Disponent N. 
fina resultat, och Waldemp.r Johans- 0. Jönsson överlämnade Skurups 
son har i veteranklassen vunnit 3 skytteförenings förtjänstmedalj till 
kretstävlingar. banmästare Martin Nilsson för hans 
Innan prisutdelningen började över- intresserade arbete för Skurups skyt-

teförening. Köpman Nils E. Jönsson 
erhöll också föreningens förtjänst
medalj men var tyvärr förhindrad 
att närvara vid utdelningen. Skurups 
skytteförening har under många år 
haft sin pistolbana på Jönssons ägor. 

Efter medaljutdelningen utdelades 
priserna från avslutningstävlingarna 
och höstfältskjutningen. Vid det ef
terföljande samkvämet visade bank
direktör Detlof Andersson en film 
där skyttarna själva medverkade. 
Filmen var tagen ute vid fältskjut
ningar och vid festligare tillfällen 
som skyttarna anordnat. Kapten 
Folke Rolff tackade på gästernas 
vägnar och utbringade ett leve för 
skytterörelsen. 
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Kapten Folke Rolf! överlä1"nnar Malmöhus läns skytteförbunds 
förtjänstmedaljer till Zantbr. Benny Jönsson och chaufför Otto 

Johansson. 

Jubileumsskyttar i Skurup 
fick förbundets medaljer 

På lördagen samlades skurup~skyttarna till sin traditionella av· 
slutningsfest med prisutdelning. Ett stort anta l skyttar hade 
mött upp i den hemtrevliga skyttepaviljongen, där Elva och Otto 
Johansson stod för kosthå.llet. Skytteföreningens ordförande, dis
ponent Nils 0. Jönsson hä lsade skyttarna vä lkomna och vände sig 
särskilt till Malmöhus läns skytteförbunds ordförande, kapten Fol
ke Rolff, Ystad och föreningens hedersordförande, direktör Edvin 
öhnner. 

Ordföranden g jorde en tillbaka
blick på. det gå.ngna skytteåret 
och konstaterade att skurupsskyt
tarna skött sig alldeles utmärkt. 
Fyra vandringspris har under året 
vunnits vid förbundstävlingarna, 
vidare segrade Skurup i förbun
dets divisionstävling i så.väl skol
som fältskjutning. Vemmenhögs
pokalen har 00kså erövrats av 
Skurup och å.rets Vemmen'högs
mästare blev Sven E. Rödseth. 
Uno Roos och Gösta Kvant har 
vid flera s tortävlingar under året 
gjort många fina resultat, 
och Waldemar Johansson har i 
veteranklassen vunnit 3 kretstäv
!ingar. 
Innan prisutdelningen börja

de överläimna:de ordföranden or
det till k apten Rolff som över
lämnade Skytteförbundets för
tjänstmedalj till lantbrukare 
Benny Jönsson och chaufför Otto 
Johansson. B åda dessa skurups
skyttar har under 25 år tillhört 
Skurups skytteförenings styrel
se och nedlagt ett stort arbete till 
gagn för skytterörelsen. 
Vidare överlämnades Skytteför

bundets minnesmedalj till lant
brukare Edvin Jönsson. Vid upp
r epade tillfällen ha r Edvin Jöns
sons upplå tit sina marker till 
föreningens fältskjutningar. Vi
dare har Skurups skytteförening 
haft nöjet att mottaga priser vid 
flera tillfällen. Skytteförbundets 
ordförande utbringade ett leve för 

man Nils E . Jönsson erhöll ock
så föreningens förtjänstmedalj 
men var tyvärr förhindrad att 
närvara vid utdelningen. Skurups 
Skytteförening har under . många 
år haft sin pistolbana på Jönssons 
ägor. 
Efter medaljutdelningen utdela

des priserna från avslutningstä v
lingarna och höstfältskjutningen. 

Vid det efterföljande samkvämet 
visade bankdirektör Detlof An
dersson en film, i vilken skyt- ' 
tarna själva ag erade filmstjär
nor. Filmen var upptagen vid 
fältskjutningar och vid festligare 
tillfällen, som skytta rna anord
nat. 
Kapten Rolff tackade på gäster· 

nas vägnar och utbringade ett le
ve för skytterörelsen. 

. Bättre belysning 

blir det I både Torggatan och 1 
Fabriksgatan inom en nära fram
tid eller i varje fall före jul. El
verket är just nu sysselsatt med 
a tt förnya belysningsanordning
arna i bå.da gatorna samt med 
a tt flytta k a belskäp och . kablar. 
På båda stäUen a kommer den nu
varande belysningen a tt ersä ttas 
med ljusrör således i Torgg. frän 
Järnvägsgatan fram till Prästga
tan. Stolparna har reda n res ts och 
övrigt utrustningsarbete pågår. 

l.!=====================================================================~medaljörerna . Härigenom kommer den rätt liv-



Lärare 'Och elever sam lade till en trivsam pratstund efter avslutningen • 

. t\ vslutning med helårsliursen * 
Minneshögtid 

vid Skurups lantmannaskola vid kyrkoherde 
Trots att influensan härjat ganska kraftigt pä Skurups lant
mannaskoHi, och drabbat, bä.de elever, rättare, husmor och lärare 
lyckades det ändä att i vanlig ordning avsluta 1956-1957 ärs hel
årskurs, och de sju eleverna i denna hade samlats tillsam
mans med lärare och personal ti!J avslutningen. 

Rektor Gunnar Knutsson, som 'för kreatursskötsel och växtodling. 
första gängen i egenskap av rek- Driften är helt baserad på. ele
tor höll avslutningstalet kunde till ver och den enda fast anställda 
eleverna framföra sitt och skolans arbetskraften är en rättare, som 
tack för ett gott arbete. De för- samtidigt fungerar som instruk
väntnningar man ställt på kur - tör. Detta gör att eleverna verk
sen hade infriats och bä.de det !igen får en a llsidig och grundlig 
praktiska arbetet och studierna utbildning, d{t de själva får utfö
hade klarats fint . Bland de kurs- ra och ta ansvaret fhr alla fa
former som stär till buds vid ser i jordbruksdriften. Jämsides 
Skurups lantmann!l1skola är hel- med praktiken får eleverna en 
årskursen den mest värdefulla . 
Skoljordbruket omfattar nu 110 
tunnland åker med en intensiv 

omfattande teoretisk utbildning. 
Rektor Knutsson tolkade kolle

giets välgångsönskningar t ill ele
verna och önskade dem framgäng 

Boströms grav 
Framlidne kyrkoherde Paul Bo
ström, som var kyrkoherde i Sku
r up 1919- 1948 skulle pä freda
gen ha fyllt 75 är. Som ett ut
tryck för den tacksamhet för vad 
den bortgångne uträttat hade kyr
korä den i Solberga, Skurup och 
Hassle-Bösarp på fredagen sam
lats vid graven. Kyrkovärdarna i 
de tre församlingarna nedlade 
kransar och kyrkoherde Gunnar 
Wallin tala de om kyrkoherde Bo
ströms prä sterliga gärning. Hans 
maka fru Thea Boström var när
varande vid högtidligheten jämte 
församlingarnas k antorer. Vid gra
ven sjöngs ps 244 :5- 8 och 144. 

Gör de 
bekvä 
för Erf 

i deras gärning. Elevernas tack 
till lärare och personal inte minst 
t ill skolinstruktören John Magnus- / 
son framfördes av Josef Svensson! 
som dä också. överlämnade blom
mor". Man samlades sedan kring 
kaffeborden. där en av skolans 
äldste lärare agronom Elof Pers
son gav sina åhörare åtskilliga 
glimtar frän sin mångäriga 
tjänstgöring vid lantbr uksskolan. 
De avgående eleverna var Kjell 
Ahlgren, Vellinge, Jan-Erik An
selmsson, Skegr ie, Gunnar Ehn, 
Svedala, Gert Mattisson, Ystad, 

_, Ingvar Olsson, Kävlinge, Per
. Erik Persson, Ryd.sgård, och . Jo

/;$ 
1 

sef Svensson, Anderslöv. 
Följande elever· erhöll premier 

Ingvar Olsson .75 kr, ur Hult
bergs fond, Per-Erik Persson 75 
kr ur Toftebods fond och Jan
E r ik Anselmsson, minnesgåva. 

Ljussmyckade gravar 

Seden att vid stora minneshög
t ider smycka de avlidnas gravar 
med lyktor t ycks bli alltmer om
fattande . På Skur ups gamla kyr
kogård hade så.ledes inte mindre 
än 240 gravlyktor placerats ut I 
den vackra senhöstkvällen på sön-

~pn. Pä~~ak~~g~~ndpl =====================================~ ett tjugotal lyktor. '= 



Rektor Guniwr Knutsson och agronom Alf Holtermann hälsar tvd 
av eleverna, Gotthard Kläden och Ake Persson, Rydsgård, väl

komna till den nya kursen. 

5 10:e vinterkursen välliomnad 
vid Skurups lantmannasliola 

I måndags tog vinterkursen vid Skurups lantmannaskola sin bör
jan . Rektor Knutsson framhöll i ett hälsningstal att kursen i år 
passerar en viktig milstolpe i sin utveckling. 1908 började Sk u
rups lantmannaskola sin verksamhet och 1957 till 1958 års vinter
kurs är alltså den 50 :e i ordningeJJ.. 

Sa mma år som lantbruksun- nämligen agronom Alf Bjelke
dervisningen togs upp i Sku- Holtermann och husmor, inter
rup nedlades Trelleborgs lant- natföreståndarinnan Vera From. 
bruksskola och dess samlingar Agronom Holtermann, som av
och undervisningsmateriel över- lagt agronomexamen såväl på 
fördes i samband därmed till maskin- som jordbrukslinjen, I 
Skurup. Man kan så.ledes säga att har under flera är varit anställd 
lantmannaskolan i Skurup bildar vid Jordbrukstekniska institutet 
en "direkt fortsättning pä den i Uppsala. ·Närmast kommer han 
verksamhet som bedrevs vid den frän en lärartjänst vid Nuntorps 
gamla välkända lantbruksskolan i lantmannaskola. Efter uppropet 
Trelleborg. Skolan har också un- samlades man till kaffedrickning 
der sin 50-äriga tillvaro i hög i skolans matsal där läroböcker 
grad varit en bygdeskola .och det och undervisningsmaterial utd·e
är många jordbrukare från de lades. · 
närmaste häraderna samt frän 'Den 25 november börjar en t io
hela länet som här fätt en grund- veckors kurs i maskinskötsel och 
läggande jordbruksutbildning. maskinvärd och under vinterns 
Aven elever frän andra landskap lopp kommer ytterligare k orta 
har besökt skolan. Av de nuva- kurser i olika ämnen att hä llas . 
r ande 33 eleverna i vinterkursen Namnen på. vinterkursens elever 
är det tre som har sina hem utan- införes senare. 
fÖr länet. 
Rektor hälsade de nya eleverna 

välkomna till skolan och uttalade 
förhoppningen att de skulle tri
vas och fä nytta av den utbild
ning de erhöll. I samband med 
uppropet hälsades även ett par 

Lnya befattningshavare välkomna, 

11 

Ändrad föreläsning 

Istället för lektor Granvik förelä
ser pä torsdagen missionär fru 
Agnes Diehl, Lund i fo lkskolans 
aula. Ämnet är "Frän Indiens 
kvinnovärld" med färgbilder. 
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Skurups bridgesällskap 

I 
spelade i måndags en tototävling 
där följande bästa resultat upp
nåddes: 1) Ståhle/Ståhle 153 
poäng, 2) Andersson/Anders
son 141, 3) Sjösten/Järdler 131, 
4 : Allerman/N'ilsson 129, 5) 
Harnby/J önsson 128, 6) Trenk 
/Mårtensson 117. 

S~urups 
Föreläsningstörening · 

I stället för lektor Granvik, som 
insjuknat, föreläser missionär fru 
Agnes Diehl, Lund torsd. 7 nov. 
kl. 19.00 pä folkskolan.s aula över I 
ämnet: "Från Indiens kvinno
värld" . (Färgbilder) . 

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

[ @ Skunlpsbygdm J 
Skurups lantmannaskola har i 

börja t sin 50:de vinterkurs 

Rektor G. Kn utsson och nye läraren agronom Alf Holterman hälsar ett 

p ar elever välkomna till skolan 

På måndagen tog vinterkursen sin början vid Skurups lantmanna
skola. Rektor framhöll i sitt hälsningstal till eleverna att med den 
innevarande kursen passerar skolan en viktig milstolpe i sin utveck
ling. 1908 började Skurups lantmannaskola sin verksamhet och 1957-58 

års vinterkurs är alltså den 50:de i ordningen. 

-/f 



[ Skurupsbygden J 
Maskindemorislration på lanlmannaskolan 

STOLL-maski nen i arbete 

Demonstration av moderna betskördemaskiner ägde på fredagen 
rum å Skurups Lantmanna.skola. Det var AVA-verkens BS Triumf 
och den tyska Stoll som var- i aktioq. Upptagningen försiggick på ett 
betfält norr om skolan. 

Området var torrt, väderleken traktorns lyft. Wickströms Maskin
lämplig och jordmånen god föi· ar- affär i Skurup hade ställt Stoll-ma-

. skinen till förfogande. Bland de när-
betet. Resultatet av betupptagrungen varande märktes direktör Inge The-
blev också lyckat. Båda maskinerna ander, Wickströms Maskinaffär, och 
utförde ett gott arbete, blastade av direktör Trulsson för A VA-verken. 
och tog upp betorna samt lade dem Sockerbolaget representerades av 
i högar. Stoll-maskinen har som ny- agronom Per ~ylvan.,. Den mtressar:-

. ta demon,strat10nen overvars av la-
het en anordning som avputsa.r bet- rare rektor och elever vid lantman-
nacken noggrant. AVA Triumf ärlnaskolan samt ett antal intresserade 
som bekant en upptagare placerad på lantbrukar · rten. 
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Demonstration av 

överst ses Arvikaverkens betskördemaskin i arbete och därunder 
är det Ston, som är i aktion. 

Skurups lantmannaskola hade igår 
anordnat en lyckad demonstration 
av betupptagning på sitt skoljord
bruk. Det var två av de ~ena.st 

utexperimenterade maskintyper
na som förevisades nämligen, Ar
vika Triumf BS och den kända 
tyska maskinkonstruktionen Stoll 
Demonstrationen ägde rum på 
ett betfält strax norr om lant
manna.skolan och under eftermid
dagstimmarna utvecklade de båda 

' maskinerna en imponerande ar
betskapacitet. Såvitt man kunde 
bedöma arbetade de båda ma
skintyperna jämt och bra och av
la:stade både betor och blast med 
stor precision. 
Demonstrationen beskå.dades ut

om av skolans rektor, lärare och 
elever även av en del lantbruka
re från orten och som represen
tant för Svenska sockerbruksak
tiebolagets experimentalavdel
ning var agronom Per Sylvan. när
varande. Dessutom fanns repre
sentanter för de båda firmorna, 

dir. Inge Theander från Wick
ströms Maskinaffär och dir. 
Trulsson från Arvikaverken. En
ligt de uppgifter som lämnades 
förmår de bå.da maskinerna avver
ka drygt två tunnland per dag 
och båda maskintyperna represen
terar en del finesser på det tek
niska området. Således är Arvi
ka.upptagaren den enda maskin 
som hänger på traktorns tre
punktslyft. Den tyska maskinty
pen har en bemärkansvärd detalj 
som kallas dubbelputsare, vilken 
utför en omsorgsflill nackning av 
betan, varigenom den befrias från 
alla grönskott. 
De båda maskinfirmornas repre

sentanter uttryckte sin belåten
het med de betfält som ställts 
till förfogande, även om proven 
blev i lättaste laget .tack vare det 
vackra vädret och fältens jämna 
markyta. Ett betydligt svårare 
prov ha.de de båda maskinerna ny
ligen genomgått på Västra.by gård 
i nordvästra Skåne, där de måst 
arbeta på styv och uppblött ler
jord. 



o s t e n Fredagen den 8 november 1957 

Foto~urs med färg i Malmö 

I • fiirgfotograferingens a!!a mysterier inviger hiir y rkesskolwns fotograf och 
liirare K. G. Berglund yrkesfotograferna från Malmö, Ystad, Landskrona, 

Kar!sli:rona och Skurup 

Med tanke på färgfotografins ena-1 la teknik som laboratoriearbetets al
stående frammarsch - inte minst la faser. Kurser av detta slag har ti
inom reklambranschen - har i Mal- digare arrangerats endast i Stock
mö Yrkesskolors regi anordnats en holm och Sydsveriges yrkesfotogra
sexveckors kvällskurs . i färgfotogra- fer är att lyckönska till kursen. Lä-

raren K. G. Berglund, som i sin 
fering för yrkesfotografer. Utbild- dagliga gärning är lärare på foto-
ningen är en fortsättningskurs för grafskolan vid Malmö Yrkesskolor, 
de fotografer som redan sysslar med har som ~venska Fotografernas För
denna fotograferingsform men ön- hunds stipendiat haft tillfälle att i 
skar tillägna sig de senaste rönen. utlandet följa yrkets senaste land-

Kursen ' avser att deltagarna skall vinningar och genom kontakt med 
lära sig såväl upptagningens speciel- såväl framstående yrkesmän som le

dande fabrikanter bildat sig en upp-1 
fattning av situationen på färgfron
ten. Tio deltagare har kµrsen, som] 
kommer att upprepas i början av 

1nästa år. 
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En fotokurs med färg 

Fotograferna Hans Sernert, Skurup, och Gunnar Harnesk, Ystad, 
ses här få tips av kursläraren K. G. Berglund. 

Med tanke på färgfotografins ena
stående frammarsch - inte minst 
inom reklambranschen - har 
i Malmö Yrkesskolors regi anord
nats en sexveckors kvällskurs 1 
färgfotografering för yrkesfoto
grafer. Utbildningen är en fort
bildningskurs för de fotografer 
-som redan sysslar med denna fo
tograferingsform men önskar till
ägna sig de senaste rönen inom 
detta gebiet och då särskilt med 
det just till Sverige inkomna ame
rikanska materialet. Kursen avser 
att deltagarna skola lära sig så
väl upptagningens speciella tek
nik som laboratoriearbetets alla 
faser med negativframkallning 
och framställning av såväl pap
persbilder som positiva färgfilms
kopior för både privat och in
dustriellt bruk. Färgkurser av det-

ta slag har tidigare endast arran
gerats i Stockholm och Sydsveri
ges yrkesfotografer äro att lyck
önska till kursen och läraren K. 
G. Betglund, som i sin dagliga 
gärning är lärare på fotografsko
lan å Malmö Yrkesskolor. Herr 
Berglund . har, som Svenska Fo
tografernas Förbunds stipendiat, 
haft tillfälle att i Utlandet följa 
yrkets senaste landvinningar och 
genom kontakt med såväl fram
stående yrkesmän som ledande 
fabrikanter bildat sig en uppfatt
ning av situationen på färgfron
ten ·som just nu befinner sig i 
en kraftig- expansion. 
Bland kursens 10 deltagare mär

kes fotograferna Hans Sernert, 
Skurup, och Gunnar Harnesk, 
Ystad. 



Kyrkliga syföreningen 

hade i torsdags sin årligen åter
kommande försäljningsafton på 
folkskolans aula, till vilken · ett 
stort antal församlingsmedlem
mar infunnit sig. Dessa hälsades 
välkomna av kyrkoherde Gunnar 
Wallin, . som även vände sig till 
kvällens föredragshållare förste 
universitetsassistent Ragnar 
Kvarnström, Lund. Denne höll 
därefter ett timslångt, intressant 
och · givande föredrag om det ur
k ristna fö rsamlingslivet. 

Kyrkoherde Wallin frambar au
ditoriets varma tack,. Därefter vid
tog autktion på den stora mängd 
gåvor som av föreningsmedlem
mar och föreningens gynnare 
ställts till förfogande. Med kantor 
Anton Ryberg Solberga, som ru
tinerad och stimulerande utropa
re lyckades det att överlag upp
nå goda priser på varorna som 
inbringade 1.810 kr. Från fyra lot
terier blev inkomsten 375 kr var
för föräljningen inbringade en 
vacker summa till bidrag åt ett 
planerat församlingshem bch till 
kyrkans prydande. Därefter in
togs gemensamt kaffe, varefter 
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Bo Widerberg 
talar på Bokens Dag .. onsdagen den 20 å Folkskolans aula. 

Reklamvecka 18·23 nov. 
Vid köp av 1,i resp. 1h kg kaffe erhåller Ni gratis 

1 st. kaffeburk med skruvlock. 
JöNNBO SPECERIER) SKURUP. 

kyrkoherde Wallin avslutade den 
lyckade sammankomsten med ett 
tack till alla som bidragit till att 
göra kvällen vacker och stäm
ningsfull. Som avslutning sjöngs 
unisont ps "Hene signe Du och 
rå.de". 

Skurups husmod~rsförening 

har haft ett välbesökt mänadsmö
te på hotellet. Ordföranden, fru 
Margareta Sylvan, hälsade alla 
välkomna och vände sig särskilt 
till dagens föredragshållare, för
fattaren Karl-Henrik Ottosson. 
På ett medryckande sätt berät

tade hr Ottosson om sina upple
velser från resor i Afrikas inre 

och gav målande skildringar frå.n 
infödingarnas liv. Föredraget led• 
sagades av vackra och vältagna 
färgbilder och ordföranden fram• 
förde deltagarnas tack. 
Till de Blindas talbok beslöt 

man överlämna 500 kr. Husmo• 
dersföreningen understöder dess• 
utom lekskolan med 500 kr inne• 
varande år. Under mötet disku• 
terades villkoren och kostnaderna 
för frivillig husmoder sförsäkring, 
De närvarande fick ocksä lyssna 
till en återgivning a v sångkörens 
tidigare sångprogram, vilket upp• 
tagits på band. Föreningens Lu• 
ciafest kommer att äga rum deD 
11 dec. 

Tvåvecl{orsl{urs • 
I kundservice avslutad 

Kursdeltagarna ses. här, tillsammans med sin lärare Roine Eriksson (stående längst t i ll höger). 

Som tidigare meddelats har Sku
rups köpmannaklubb anordnat en 
tvåveckorskurs i textilkännedom 
och kundservice, vilken har letts 
av .handelslärare Roine Eriksson 
från Köpmannainstitutet. Kursen 
har samlat ett stort antal delta
gare, inte mindre än 45 stycken. 
Som jämföre1'se upplyste instruk
tören att en liknande kurs i Bo
rås endast samlat 29 deltagare. 
Lektionerna har ägt rum på Sku
rups hotell, där lokal upplåtits 
och deltagarna har samt och syn-

nerligen visat stort intresse för 
de problem som under lektioner
na framlagts. 
Hr Eriksson har särskilt lagt an 

på att bibringa sina elever en 
praktisk förbättring av säljandets 
svåra konst -0ch lämplig kundser
vice samt sökt framhålla att för
säljarna måste göra försäljningen 
levande och lockande för kunder
na. Också kursen i textilkänne
dom har rönt livligt deltagande 
och även om elevantalet till störs
ta delen utgjorts av yngre affärs
anställda har även en del äldre 
och chefer på företagen deltagit. 

Kursen avslutades i gå r kväll 
med sista lektionen i kundservice 
varefter köpmannainstitutet ha
de inbjudit samtliga elever till 
kaffe. Från Skurups köpmanna
klubb, som tagit initiativet till 
kursen, överlämnades av dess 
ordförande, köpman Ove Wick· 
man, ett bokverk till handelslä· 
rare Eriksson. varjämte ordföran
den uttalade sitt och deltagarnas 
varma tack för de utmärkta och 
inspirerande sätt varpå hr Eriks· 
son lett kursen och uttalade för
hoppningen att dylika kurser skul· 
le kunna återupprepas. 
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Några av maskinkursens elever ät· hcir ·i färd med att ute på fältet lära sig effektiv jordbearbetning. 

Stort intresse bland la.n.tbrukarna 
för maskinkurs på la.ntrnannaskolan 

Förra veckan rådde det en febril verksamhet på lantmannaskolans fält. Inte mindre än sju ekipage 
har varit sysselsatta med plöjning. Orsaken bil den intensiva jordbearbetningen är att årets 10-vec
kors maskinkurs tagit sin början på Skurups lant~1annaskola. Hela förnta vec'kan har ägnats åt 
plöjningens teon och praktik och varje elev har från grunden fått gå igenom och lära sig hur denna 
utomordentligt betydelsefulla jord,bearbetningsåtgärd skall utföras. Samtidigt har man också fått 
tillfälle att bekanta sig med våra vanligaste förekommande plog- och traktortyper som välvilligt 
ställts till förfogande av ol'ika maskinfirmor. 

Huvudlärare vid mas·kinkursen är 
agronom Birger Jonsson och det 
är också. han som lagt upp plöj
ningRQvningarna. Dessa avsluta
des med en plöjningstävling där 
ung3fär hälten av deltagarna plöj
de och de· övriga fungerwde som 
domare. Här kunde man också 
konstatera mycket goda frarnsteg 
under kursen. En för många av 
deltagarna ny och mycket trev
lig bekantskap var den rotorkul
tivator, som man också hade till
fälle att pröva i prakfärk · drift 
under denna första vecka. 

Jordbruket behöver 

fektiv undervisning v~d övningar 
i exempelvis svetsning, maskin
reparationer, plöjning osv är att 
man ej har för många deltagare. 

Ekonomisk planering 

Beträffande det fortsatta pro
grammet framhå'ller agronom B. 
Jonsson att kursen är upplagd 

liggande industri·er och gårdar 
besöks för att man skal'! kunna 
studera tillverkning av maskiner, 
torkanläggningar, gårdsverkstä
der m m samt inte minst för att 
få diskutera med maskinmän och 
jordbrukare som är intresserade 
av jordbrukets rnaskinproblem, 

som en påbyggnad på tidigare 
lantmannaskoleutbildning. Syf- Centralskolan bör uppföras 
tet är att ge eleverna en inblick snarast 
i vilka möjligheter en jordbruka- Skolövj;rstyrelsen förordar hos 
re har att varda och underh·ä!la regeringen statsbidrag med 
sina maskiner för att minska si- 670.000 kr till den planerade cen
na ma:skinkostnader samt medde- tralskolan i Skurup. Byggnads-

k · k' k'"t la en ingående kännedom om ma- kostnaderna är beräknade till 
unmga mas ms 0 are. skinernas skötsel. Kursen inleds 2.746.000 kr, vartill bl a kommer 

I sin välkomsthälsning till ele- med utbildning i tekniska ämnen SO.OOO j{r för utvändiga ledningar 
verna kunde rektor Knutsson kon- såsom svetsning, motorlära och och planering. Företaget beteck
statera att maskinkursen rönt ett lantbru'ksmaskiner men dessutom nas som synnerligen angeläget 
synnerligen stort intresse och att läggs myclrnt stor vikt vid ma- och bör få påbörjas omedelbart. 
kursen mycket snabbt blivit full- sldnanvändningens ekonomi. Ele- De nuvarande sko'llokalerna är 
tecknad. Detta tyder på att det verna får bl a för en gård som de otillräckliga och delvis bristfälli-
allt mera börjar stå. klart för 

1 

känner till planera maskinan- ga. 
jordbrukarna att de många frå- skaffning och även undersöka vil
gorna som sammanhänger med ka möjligheter som stär till buds 
jordbrukets maskiner behöver för maskinvärd och hur de själva Skurups kyrkl. ungdomskrets 
specialut-bilclning. Inte bara när skulle vilja utforma ett verk- anordnar auktion i folkhögskolans 
det• g:tlter maskirrern-as skötsel o. statlsutrymme med verk gsut- gymnastiksal i morgon onsdag 'kl 
vård utan också hur man skal'! rustning på ifrågavarande gård. 19. Ersta-filmen "Kyrkan kallar" 
planera mekanisering och ma- Senare delen av kursen ägnas visas och kaffe serveras, varefter 
skinanskaffning på ett ekono- ät instruktion i maskinernas funk- förnäliningen tar vid. Gåvor ti'll 
miskt sätt. tion samt reparation och under- försäljningen mottages tacksamt 
Elevantalet i maskinkursen har häll av traktorer och lantbruks- i gymnastiksalen efter kl 17. Be

begriinsats till fjorton och detta maskiner. Vid 'iiessa övningar har hållningen går till ungdomskret
sammanhänger med att kursen eleverna möjlighet att reparera sens arbete, till aktion "Talboken" 
har ·en mycket stark praktisk an- sina egna maskiner. 

1 

för de blinde. och till blivande 
knytning, Och förutsättningen för Under kurstiden läggs en hel församlingshem. Allmänheten häl
att man verkligen skall få en ef- del studieresor in i schemat. Nä!'- sas hjärtligt välkommen. 
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l--~-=·=--;_s_k_u_ru_rp_sb_~_~_J,_n_· ____,JJ _ S 
Maskin~urs i Skurup ger 
päby[}'gnad _till tidigare 
lantmannaskoleutbildni~g 

Traktorekipagen klara för plöjning • . 

Den gångna veckan har det varit en febril verksamhet på Iant
mannaskolans fält. Inte mindre än sju ekipage har varit sysselsatta 
med plöjning, Orsaken till den intensiva jordbearbetningen är att 
årets 10-veckors maskinkurs tagit sin början på Skurups Lantman
naskola. 

Hela första veckan har ägnats åt maskinanskaffning och även under
plöjningens teori och praktik ovh söka vilka möjligheter som står till 
varje elev har från grunden fått gå buds för maskinvård och hur de 
igenom och lära sig hur denna utom- själva skulle vilja utforma ett verk
ordentligt betydelsefulla jordbearbet- stadsutrymme med verktygsuppsätt
ningsåtg.ärd skall utföras. Men sam- ning på ifrågavarande gård. 
tidigt har man fått tillfälle att be- Senare delen av. kursen ägnas At 
kanta sig med våra vanligaste före- instruktion i maskinernas funktion 
kommande plog- och traktortyper samt reparation och underhåll av 
som välvilligt ställts till förfogande traktorer och lantbruksmaskiner. Vid · 
av olika maskinfirmor. dessa övningar har eleverna möjlig-

Huvudlärare vid maskinkursen är het at reparera sina egna maskiner. 
agronom Birger Jonsson och det är Under kurstiden lägges en hel del 
också han som lagt upp plöjnings- studieresor in i schemat. Närliggan
övningarna. Dessa avslutades med en de industrier och gårdar besöks för · 
plöjningstävllng där ungefär hälften att man skall kunna studera till
av deltagarna plöjde och de övriga v~rkning av maskiner, torkanlägg-. 
fungerade som domare. Här kunde i:ungar,. gård?.verkstäder m. m. samt 
man också konstatera mycket goda mte ~ID?.t for at.t få diskutera med 
framsteg under kursen. En för många .~askmman och Jordbrukare som är 
av deltagarna ny oc)1 mycket trev- mtresserade av jordbrukets maskin
lig bekantskap var den rotorkultiva- problem. 
tor, som man också hade tillfälle att 
prova i praktisk drift under denna 
första vecka. 

I sin välkomsthälsning till elever
na kunde rektor Knutsson konstatera 
at maskinkursen rönt ett synnerligen 
stort intr"esse och att kursen mycket 
snabbt blivit fulltecknad. Detta ty
der på att det allt mera börjar stå 
klart för jordbrukarna att de i 
många frågor som sammanhänger 
med jordbrukets maskiner behöver 

Skurups kyrkliga urtgdomskrets an
or~nar a~ktion i morgon onsdag kl. ' 
19 i folkhogskolans gymnastiksal. Det 
blir visning av Ersta-filmen "Kyrkan' 
kallar", kaffeservering och därefter 
försäljning. Gåvor till tlenna emotta
gas tacksamt efter kl. 17. Behållnin
gen går till ungdomskretsens arbete 
talboken för de blinda samt till det· 
blivande församlingshemmet. 

specialutbildning. Inte bara när det Statsbidrag till Skurups 
gäller maskinernas skötsel och vård centralskola 
utan c:ck~.å hur man ~kall plan~ra Skolöverstyrelsen förordar hos re
mekamser mg och m_askmanskaffnmg geringen statsbidrag med 670 000 kri 
på ett ekonony.iskt satt. til'. den planerade centralsk~lan i 
.~levanta.let i.11;askmkursen har be- Skurup. Byggnadskostnaderna är be-· 

grans~ts t'.ll fJorton och. detta sam- räknade till 2.746.000 kr, vartill bl. a. 
manhanger med att kur sen har en kommer 80 000 kr r t .. d · 1 d 
mycket .. star.k praktisk .. anknytning. ningar och ·planerin~~ u van iga e -
Och forutsattnmgen for att man Företaget beteck 1· 
verklig k 11 få ff l t' d nas som synner 1-. . en .s a.. . en e . e t iv un er- gen angeläget och bör få åbörj ' 

I 
v1snm~ vid ovi;mgar i . exempel:':'!s omedelbart. De nuvarande skollok~ 
s':'etsmng, Iha~kmreparat10n:er, plo.~- lerna är otillräckliga och del · b · t-
mng o. s. v. ar att man eJ har for fälli a vis ris 
många deltagare. g · 

Skyltsöndagen 

upprann med sämsta tänkbara 
decemberväder, strilande regn 
och dimma, som med korta mel
lanrum höll i sig hela dagen till 
frampä kvällen och gjorde att de 
verkligt vackra gatudekorationer
na och smakfulla skyltningar
na inte kom helt till sin rätt. 

Som vanligt hade skurupsköp
männen gjort sig mycken möda 
med skyltningen och Wick
ströms järnhandel hade anordnat 
en hel varieteföreställning med 
artister pä hotellets stora sal, där 
tre föreställningar gavs inför en 
förtjust och delvis mycket ung
domlig publik. Sigvard Wallen
berg var en outtröttlig conferen
cier, som sjöng, talade och spela
de i alla tonarter. Musikkapellet 
spelade moderna melodier, och 
makarna Alstedt uppträdde som 
calypsopar och gjorde stor lycka. 
Dessutom förekom diverse skämt
tävlingar bl a en ballongtävling 
när det gällde att blåsa upp bal
longer till största möjliga volym, 
vilket· givetvis väckte jubel hos 
den ungdomliga publiken. De som 
lyckats fä de största ballongerna 
erhöll nyttiga premier frän järn· 
handeln, vilket tilldelades bå.de 
vuxna och barn. Medan detta pä
gick inne pä hotellet, hade publik
tillströmningen ute pä gatorna 
blivit allt större, och en hel del 
folk. ~rän landsbygden hade trots 
det träkiga vädret infunnit sig. 
Utanför bokhandeln blev det tid
vis kö, dä Chap!in pä sk1·idskor 
visades på film. 
.Även uppe vid Wickströms järn

handel var det trängsel, och där 
utdelade ett par jultomtar giv· 
milt ballonger till en stor del av 
kÖpingens ungar. Skyltninf?en var 
som sagt överallt trevhg och 
smakfull, och särskilt kan kanske 
framhävas Lindskogs blomsteraf· 
fär, som förvandlat hela utställ· 
ningslokalen till ett stort blo~
landskap genomkorsat av en rin
nande bäck med naturtrogen 
.brol:'fyggnad . .Även mejeriet .. h~de 
arrangerat en trevlig utstallnmg 
med dukat tomtejulbord, där me
jeriets }mvudprodukter, smör och 
ost, dominerade. 
Polisen var inte riktigt nöjd med 

att bilförarna inte efterkommit 
uppmaningen att parkera sina for
don på. torget och parkeringsplat
serna. En del lät istället sina bi
lar stå. kvar på. gatorna vilket in
te var till gångtrafikanternas 
bästa. 

Bättre gatubelysning 

nya gatubelysningen färdig i föl
jande av 1köpingens centrala ga
tor: Torggatan, Trädgårdsgatan 
och Västergatan frän hörnet vid 
bokhij.ndelen och fram till Söder
gatifn. Belysningen, som emane
rar från ljusrör, i a.llt 17 stycken, 
tändes för första gången i fre
dagskväll och visade sig äga god 
ljusstyrka var både efterlängtad 
och behövlig. 

Enhetsskolan i Skurup 

E~ a:djunkt Greta Sandström har 
utsetts trn ordinarie adjunkt i Ao 
21 i engelska och tyska vid en. 
hetsskolans !högstadium i Skurup. 

Män med stege på.körda 

Pä lördagskvällen ungefär vid 
20-30-tiden inträffade tvä trafik
olyckor ungefär samtidigt pä två 
av köpingens huvudgator. En 
bärgningsbil, som kom söder
ifrån räkade vid Kyrkogatans 
mynnig i Femkorset, då den skul
le väja för en mötande bil, köra 
på. ett par arbetare, som höll på 
att hänga upp girlanger. Den ene 
av männen stod överst pä ste
gen, och den andra nere på. gatan 
för att stödja stegen. Den man, 
som stod pä gatan kastade om
kul av bilen, varigenom även ste
gen kom i rörelse och kamraten 
föll tll1 marken, varvid stegen 
bröts och träffade vederbörande i 
ryggen. Den andre arbetaren kla
gade över smärtor i högra foten 
och båda forslades i bil till lä
kare i Svedala, då provinsiallä ka
ren i Skurup inte hade jouren. 
Föraren av bärgningsbilen förkla
rade att han haft sin uppmärk
samhet riktad mot den mötande 
bilen och därför inte observerat 
männen med stegen förrän det 
var för sent. 

Den andra bllolyckan inträf
fade vid busshällplatsen vid Kul
lenbergs järnhandel. En person
bil kom österifrän mot Söderga
tan för att fortsätta norrut, och 
en annan personbil var på. väg sö
der!frän. Bå.da bilarna -körde ihop 
i gatukorsningen och ådrog sig en 
del skador på. dörrar, fotsteg och 
stänkskärmar men kunde ta sig 
frän platsen för egen maskin. 

Inga arvsfondsanspråk 

skal1 enligt beslut av kammar~.d
vokatfi·sk'alsämbetet framsta.1-
las 'beträlffande den till 11.130 '.kr 
uppgå.ende behällningen i boet 
efter avlidna f. stickerskan Ker
stin Mänsson frän Skurup. Enligt 
testarrn:ente som alltsä g~dkänts, 
kommer b~hällningen att tillfal
la Sv. israielsmissionen, Stock
holm. 

Precis lagom till stora skyltsön
dagen fick Tekniska verken den 

1 ;p ff;~ 



I lekskolan berättar man sagor och gör gester till, och det tycker 
Ann-Christini Wickman, Dag Eiderbrant och, Ann-Charlotte Ser-

/;!;;;;": ;=1-
Skurupsbygden 

Ny frisersalong i Rydsgård 

Interiör av den nya salongen. 

I dagarna öppnar frisörmästare 
Göte Nordgren ny frisersalong i 
Rydsgård. Den nya salongen har 
ett centralt läge mitt i samhället 
och alldeles intill dr Roths mot· 
tagning. 
Inredningen är aT modernaste slag. 

De nya frisörstolarna är hydrauliskt 
sänk- och höjbara samt lättmanövre
rade. Kunderna sitter bekvämt och 
frisörmästaren har goda arbetsmöj
ligheter. Möblerna är i · ljus teak, 
arbetsborden klädda med svart mar
mormosaik i rutmönster. Tvättställen 
är av gult Iföporslin, utrustade med 
tre kranar, hakdusch och handdusch. 
En väldig spegel av belgiskt kristall-

glas är placerad framför frisörsto
larna. Belysningen är den bästa 
tänkbara, väl avskärmad men effek
tiv. I ett hörn har väntande kunder 
bekväma sittplatser. Inredning och 
färgsättning är tilltalande och den 
nya frisersalongen gör intryck av 
trevnad, hygien och ändamålsenlig
het. 

Frisörmästare Göte Nordgren har 
genomgått en grundlig yrkesutbild
ning, erhöll gesällbrev år 1955 och 
diplom för berömlig yrkeskunnighet 
samma år. Under åtta år har han 
praktiserat i yrket hos Lindskog & 
Åkesson i Skurup. Den elektriska 
installationen och armaturen har 
monterats av G. Håkanssons El
firma, Rydsgård. 
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Festlig julshow roade 
tusentalet Skurupshor 

Publiken hade hjärtligt roligt åt vad som bjöds från scenen. 

Skyltsöndage11 ingick med mulen himmel och hällande regn. Upp
åt eftermiddagen blev dock . väderleken bättre och mot kvällen var 
det uppehållsväder. Massor av människor var i rörelse 1,>å Skurups 
gator, och tillfarande från landsbygden fyllde snart tillgängliga parke
ringsplatser. 

De många besökarna fick god be- tagande. Skånska Dagbladets repre
hållning av skyltsöndagen. Kö_pmän- sentant Linden tog till orda härom 
pen hade som vanligt lagt ned myc- och bad de · närvarande skänka en 
ken möda och omsorg på att åstad- slant till Skånska Dagbladets insam
komma en vacker skyltning. Skylt- ling till behövande. Därefter vidtog 
fönstren strålade i ljus och de expo- insamling på bössor. De medverkan
nerade varorna hade arrangerats de artisterna hyllades med blommor. 
smakfullt och tilltalande. Skyltning- Ute i samhället fanns flera torn
en i Skurup väcker alltid beundran. bolor som anordnats för att stödja 
Den goda smak som visas och det olika ideella syften. Varm korv och 
artistiska sinne varom allt vittnar potatismos utdelades av Skurups
gör det till ett nöje att gå omkring !ottor till närmare tusentalet perso
och se. Bättre än vad skyltningen ner, som varit förtänksamma nog att 
är här kan den inte vara i någon i tid skaffa sig gratisbiljett till den
stad. Detta gäller inte bara för na förmån hos Wickströms Järn • . 
arrangemangen i och för sig utan över de viktigaste affärsgatorna 
även de utställda varornas kvalite hade hängts grangirlander med tusen
och mångfald. Just detta att få all- tals lysande lampor. I år var det 
mänheten att i eget intresse beakta inte bara Kyrkogatan och Södergatan 
den fördel det erbjuder att handla som illuminerats, utan även Järn· 
i Skurup, är köpmännens strävan, vägsgatan och St. . Torggatan. De 
och till detta är skyltningen ett me- kommunala julgranarna vid Buss· 
del. Köp i Skurup bjuder dessutom hållplatsen och på Torget var tända 
fördelen av att man känner den som och även privata affärsföretag hade 
säljer och den som säljer har ett satt upp stora granar på öppna 
personligt ansvar för sin kund. platser. 

Just i syfte att främja en personlig -------------
kontakt mellan köpenskapens repre-
sentanter och den köpande allmän
heten har man på sina håll, och 
främst i Skurup, funnit på en ny 
form som introduktion till julmark
naden. I spetsen härför står dispo
n1mt Olle Axling i Wickströms Järn, 
El & Kyl. På hotellet hade anord
nats en julshow, och mer än 900 per

. soner besökte den på söndagen. Att 
I presentera en vara, visa dess för
delar och användbarhet och göra 
detta på ett roande och underhållan
de sätt var målet, och det måste sä
gas, att julshowen blev en strålande 
reklam för vad marknaden kan bju
da av olika nyttiga ting och dess
utom ett sådant nöje för deltagarna, 
att applåderna och glädjeyttringarna 
fölide varandra i e t. 

Disponent Olle Axling hälsade a a 
välkomna. Med den kända radio
stjärnan Sigvard Wallenberg som 
konferencier följde därefter ett om
växlande och ril,<:t underhållnings
program. Stort jubel blev det kring 
den ballongtävling som anordnades. 
Pristagarna fick komma upp på 
estraden och erhöll priser i form av 
varor från Wickströms Järn eller 
något annat. Sångarparet Elsie och 
Leif Ahlstedt gladde med vacker 
sång, den förundedige "J erry Le- I 
wis" väckte stor glädje med sin kost
bara mimik, men de yngre i audito
riet fröjdade sig nog ändå mest över 
den eleganta och vackra lek med 
rock'n rollringar, som lille Otto 
Manninge från Hälsingborg visade 
upp. Underhållningsmusik utfördes 
av Riesbecks kvartett, Malmö. Så
som det bör vara, då julen närmar 
sigi skall man också tänka på de 
olyckliga, som inte ens om julen har 
det bra och känner värme och del-

/ 2- ,,, ~1 
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Lucia och hennes tärnor. 

Gäster irån Vanlöse vid 
Skurups husmödrars Lucia 

Skurups Husmodersförening hade på onsdagen en talrikt besökt 
Luciahögtid på Skurups hotell. Sammankomsten fick en särskilt hög. 
tidlig prägel av att representanter från Vanlöse 1wamode,.sfö7'en.i71g l 
Danmark gästade Skurupsföreningen. 

De danska gästerna anlände redan Ordf. fru Sylvan meddelade att 
på morgonen och togs om hand av tack ingått för det anslag å 500 kr 
sina respektive värdinnor. Under ~a- föreningen lämnat till talboken. Fru 
gens lopp besågs Skurup och sar- .. . . 
skilt kyrkan och Svaneholms slott. Olga Hansson lamnade or1entenng 
Besökarna frapperades av de många om en för husmödrarna viktig fråga, 
drag skånsk kultur på olika områden nämligen hur husmödrarna genon\ 
har gemensam med landet på and- frivillig försäkring ska kunna utfå 
ra sidan Sundet. högre bidrag än de tre kr pr dag 

Vid mötet på hotellet hälsade ordf. som nu utgår. 
fru Margareta Sylvan, Svaneholms Så kom jultomten och delade ut 
gård, alla välkomna. Ett vackert Lu- paket till alla. Sångkören under led· 
ciatåg med Lucia Sylvan främst ning av kyrkomusiker Hanna Leion 
jämte stjärngossar och tärnor drog utförde ett program med flera jul· 
genom salen och sjöng sångerna om såhger och slutade med Stilla natt. 
helgonet. Lucia Sylvan sjöng solo Ordf. fru Sylvan tackade· alla med. 
Gläns över sjö och strand. Tillsam- verkanae. Fru Pedersen, Vanlöse, 
man sjöng därefter flickorna några tackade för det hjärtliga mottagande 
julsånger ackompanjerade av Solveig I som beretts besökarna från Vanlöse, 

I
Almkvist. Fru Ingrid Lindskog läste o~ ~bjöd S~urups Husmodersföre
med djup känsla en dikt. nmg till Vanlose kommande sommar. 

r 
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Lantmannas kolan 
fick TV-apparat 

i Skurup 
0 

som gava 

Dillponent O. Axling överlämnar TV-apparaten till rektor G. 
K nutsson ( t v) och agronom E. Möller . . 

Från Wickströms järnhandel i Skurup har Skurups la ntmannasko
la genom disponent O. Axling som gåva erhållit en stor .. TV-appa
rat. Med anledning därav hade skolans elever , rektor, lararkår o. 
representanter för skolans styrelse i går samlats i skolans stora 
sal där överlämnandet av gå.van ägde r um. 

. /J) /f IJ/;l -ff-
1 / -

Skurups lantmannaskola fick 
televisionsapparat som gåva 

Skurups Lantmannaskola. fick på torsdagen motta en vacke1' gåva. 
Dd. överlämnade nämligen Wickströms Järn, El & Kyl genom affärs• 
chefen disponent Olle Axling en större televisionsapparat till skola.1l. 
överlämnandet skedde i närvaro av rektor, lärare och elevkd.r sa.mt 
som representant för skolstyrelsen agronom Ernst Möller, Örs;ö boBtiille 

Fr. v. ses rektor Knutsson, disponent Axling och agronom Möller 
kring den fina apparaten. 

Rektor Gunnar Knutsson uttryckte 

sin glädje över gåvan och över det 

goda samförstånd skolan alltid kun. 

nat upprätthålla med näringslivets 
representanter. Den gåva som skolan 
fått motta är ett uttryck för en ge

menskap i strävan mellan människor 
i samma bygd. Disponent Olle Ax
ling talade om den viktiga uppgift 
Lantmannaskolan har och hoppades 
att televisionsapparaten skulle bli till 
både nytta och nöje. Agronom Ernst 
Möller, örsjö boställe, tackade å sty
celsens vägnar och uttalade att sko
lans uppgift och strävan underlättas 
genom det intresse, som visas från 
olika håll, och genom de ökade möj
ligheter skolan får att driva sin un
dervisning. Att televisionen är en god 
fritidsförnöjelse är klart, men den 
kommer också att berika undervis
ningen, allteftersom programmen 
lägges tillrätta för bestämda syften 
i undervisningens tjänst. Efteråt sam
lades a lla till gemensamt kaffe. 
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Julhandeln i Skurupsaffäret•n,a · 

Södergalans juleklärering sedd från järnvägsövergången. 

Allt finns att få i samhället 
Betjäningen den ~lira bästa 

Vid j~ltiden kulminerar affärslivet. För Skurups vidkommande har det redan 
börjat bli fart i inköpen. Söndagen den 8 dec. var sfora skyltsöndagen, då affärsmän
nen i Skurup visade vad de har att sälja. Det blev en strålande upptakt till julens 
köpenskap. De mest skiftande varor i olika branscher utställdes. Allt . exponerades 
med smak och artistiskt raffinemang. Man fick se, hur vissa varor kom till sin rätt 
genom massverkan: Apelsiner i hela berg, blommor, som likt en matta klädde ett 
helt golv. 

Jul, ljus och 
julgranar 

Ljus, mern ljus! är et.t bevingat 
ord, som en gång uttalades av en 
stor man, då det skymde över hans 
livsväg. I denna dystra och kulna 
decembertid längtar vi också alla 
-efter ljus. Vi slösar med ljuset, vi 
tänder adventsljus, och bereder oss 
till julen med ljusstöpning, ser över 
el-ljuset till granen och· överallt på 
gator och i skyltfönster drives mörk
ret pa flykten genom ett rikt flö
dande Hus. 
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Skönabäcks säteri en idyll 
på Romeleåsens sydsluttning 

Skönabilcks fasad mot väster. 

I nvid allmänna vägen mot Veberöd c:a sju km. non
om Skurups köping ligger Skönabäcks gård. Romele

åsen höjer sig i mjuka stigningar åt nordöst men åt 
söder och väster öppnar sig trakten i dalgångar och 
slättområden. Den vackra manbyggnadens vita fasad 
tecknar sig skarpt mot de i decemberljuset mörknande, 
avlövade skogarna. Mäktiga avenbokshäckar, ett par, 
tre m. höga, kanta uppfarten till herrgården. Mittför 
huvudbyggnad~n bildar häckama en hjärtformig figur 
kring vilken man kör upp till stora trappan. 

Herrgården ~r vacker och ornglv- den hördes bruset av det fr.amfoc
mngarn:a tilltailanK:le även nu då trä- sande vattnet. Strömmen gick n~r · 
dens gren'!erk utgör bakg:rund, men över landsvägen och rev upp vägba- · 
riktigt roylliskt ter siig aRtsamman, nan, ängarna ställdes under vatten, 
då skog.a!rna står giröna <Xm somma- hela småsjöar med kr~ngsimmande 
ren, buskpartier lyser i olika :färger .gädd'Or bildades på åkirarn·a, oc:h någ
och gräsmattorna breder sin vida r.a kalvai· kom i största fara, dar de 
matta kring hyg.grraden. stod med vattnet upp till halsen. 

F\rån a~tanen :framför manbyg.gna- Ekon~mn'byggnodema vid gården var 
dens västra fasa~ ser man ut ö.ver kiringfilutna av vatten. 
åkrar <>ch ängar, och ·en originelilit Annars är sjön en tråvsam plat-s 
utformad paJI'kanläggning faller när- oc:h dess stränd'er upplåtes gärna tihl 
mast i blkkfå'l!Jget. BDiklsta:vJ.i.gen bad både for giuidens follc och and
mitt i anlä:ggntingens "h~ä:rta" finns ra från orten. Nuvarande ägaren av 
en swimmingpool med härligt lclairt Skönabäck :tiriherr.innan Erna a•f 
och firiskt vatten som under den va;i.·- Ugglas är en vidsynt, socialt intres
ma årstiden lockar ti11 bad. Bassäng- serad! dam, «om gärna ser, ett den 
en är så stor, aott man kan träna. va~ naturen kring gården: och sjön 
iångdistlmssimning i den: De våil- beso'ltes och användes till rekreation. 
diga d'llbbla häckar, s<Jom avgränsar Hennies :Dca:mJ:idne make cyttmästaren 
området åt alla sid~r g.er lä och :tirfäeure Gustaf a·f Ugglas, som avled 
skydd m'Ot insyn. å t· 1954 hade samma instä!l!lning och 

Allra vackrast är dock omgivning- gjorde allt han k-unde i medib<l!r.gerlig 
arna på östra sidan. Där brede.i· sig anda. Bland hans sista åtgärder 
en ganska stor sjö. I vikar <ich ud- före sin boNgån.g var att upplåta 
dar gålr' strandlinjen fram. Vas61rug- ma.1:k för den st.o:r.artadie mstäHning 
gar står täta och den 'U>ppstigantle SLU-avdelnin-gairna i orten &n"aoge
strandsl.uttnin-gen klä<les med här-Jig rade. Med fiiiherrinnan af Ugglas 
-lövskog. En båttur på sjön. är en benägrui. rnedgi-va:nde och hjälp har 
upplevelse. Det .fi.'lllllJS go-tt om gäd- in~a-de personer byg.gt en bad
dor i den och även ål samt andra brygga och en enkel trampoli<DJ vid 

l.'====1fiskar. s trand-en av sjön. Sommm-tiden är det 
Det ät· en på sät t o.ch vis ganska ett muntert badliv på denna plats. 

uncilediga sjö. Ursprungligen var den. 

Nuvarande häl'$k11rinnen på Skönabiick, friherrinnan Erna af Ugglas. · 
Fotot !~get i den s. k. Guldsalongen med förgyllda .möbler och skåp 

innehållande släktklenoder. 



• Originella torpnamn 
Sköna.bäck är en ;nyskapelse, irela

ti vt sett. Före 1812 faill!lS d!eSS mtmn 
ej på Jmrtan. Namnet . åt säteriet 
gaivs av dess skapaire lanitrådet Sjö
krona, -0eh det ä:r lätt att :fö1'Btå. att 
hans eget nia.ron ingår i gåil'dens. 
Äldre namn i ti:akten h&r också an~ 
kny.tning till kända per.>0ner. Så
lunda .grundade Rutger Mai:klean, 

- som en t id förvaltade nuvaTande 
ägor och ghdar kring Sköna!bäck för 
sin broder, nya torp och gav dem 
godt yckliga namn ef.ter eget skön, 
såsum Stockholm, Hamburg, Lybeck, 
Berg, Ryk osv. Andl!'a underlli.ga 
namn på gårdar här är Pinan, .För
därvet Bäckenfält, P antarhuset, 
m. fl. ' Av äldre datum ä:r tydligen 
sådana namn som Käfäsmaden, 
Wandsbäck, Skallstorp osv. 

Efter lantrådet Sjökronas död in
nehades Skönabäck av hans efterle
vande fram till 1853, da andra ägare ) 
förvärvade egendomen. Bland de 
många soin under tidens gång ägt 
Skoobäck är länsgrevinnan Luise 
Chris-ti.ne Danner !i Kapenhamn en av 

Läns9revinnan Luise Danner, som de märkligaste. Hon tillhand:lade si'g 
ägde och bebodde Skönabäck egencfomen av j•uris kandidaten G us-

1865-1 874. tav .Smith för 480.000 riksdaler riks-
. mynt, och e1·höll 1865 svenske ko-

h 1 b . .. · .J n=gens tillstånd att äga och besi<tta 
e t o etydlig. Nedstrommanue _vat- f stigheten ehuru hon var dansk un

ten från Romeleå.sen samlades i en da . "te 
liten däld och rann dä>ritrå.n vida:re ersa · 

• En drottning- utan 
krona 

genom bäckar, dels åt söd'er för att 
småningom leta sig fram till Skdv
arpsån, som här har sin upprinnelse, 
dels åt väster genom att annat ut
fil.öde, som leder til!l Häckebergasj1ön. Med ilä:nsgrevinn~wJJ Daraier kom en 
Som ihili-av framgår finns vid Skönia- fläkt från stora varlden till det av
bäck en vattendelare, som avskiljer 1ägsna Skön:abäck. Hon vair som _be
Romeleå.sen.s nedströmmande vatten kant Ftredl!'ik den Vll:s morganati:ska 
åt o1ika väderstreck. gemål, fönmäild med honom på 

"venstre ha·and'' som det hette och 
v atr så.J unda "drottning utan krona". 
Dock torde ihon ha betytt mer än 

• Delning· på 1800-talet 
När lantrådet Cornelius Alexan- någon amian kvinna för den folk

der Sjökrona i början av 1800-tail.et käre kungen , som gav sitt fol!k 
blev ägare till Brodrla, beslöt han gÖ- Gnmdlloven. Hermes .inflytande över 
ra en uppdelcing av ägorna. Till den momli!'ken var dock en nagel i ögat 
sydligare delen behöH han säteriet på de hög.re hlasseri:m. De kunde 
Brodda, meda n en nordligare del a1.diri.g förgäta ihellilieS förflutna. Mo
kom att utgöra huvuddelen och inne- dern hade vari.t tvätterska. och hon 
fattade åtskilliga frälsehemman och själv började i Köpen;}-iamn som I 
andra egendomax- samlade kring trak- "Figurinde" vid en teater. Aldrig 
ten av Kläg.geröd. Denllllll senare del upphörde smädev.i.sorna och för 
av godset omskapades till Sköna- ofämpningama mot henne "och värst 
bärks räteri. Stora :förändringar var det i Köpenha·mn. Utländska h ov 1 
skedde. Lantrådet Sjökirona var en vilJe ej veia av henne, olika länd~ 
god ekonom och förstod värdet av beskiclmin.gar ignorerade henne och ·I 

vattenikraft. Han lät därför invalla endast Sveriges monark vatr mera 
ett stort område nedanför åsen. V al- hövlig och tole1'ant. Vänskapen var J 

larna går fram på västra och södira stor mellan Karl XV och Fredrik VII. 
sidan. Genom invailnii:ngen. uppsam- Det var ju i skandinavismens tid. 
1ades vattnet från den s. k . Smedrän- En gäng ämnade kung Fredx.i.k VII 
nan och en hel sjö skapades jämte gäs ta Karl XV på Bäckaskog men 
en med denna kommunicerande efter tidigare bittra erfarenheter i 
kvarndamm. Vidare byggdes såg umgänget med andra regerande furs-

1 och kvarn för att utnyttja_ vatten- tar ansåg han det bäst :fråga om han 
kraften. Vallarna ätr breda och mäk- fick " ta sin kone med". T elegrafiskt 
tiga. Skönabäcks mangåTdsbyggnad svar säges ha kommit omgående: 
har två våningar mot väster men "Ta så många koner med Du vill." 
batra en mot sjösidan. Byggnaden Om historien äir sarm kon ej garan
ligger nämligen intill vaHen och öv- teras. Emellertid synes i våra da
re våningen haT direkt utgång till gar länsgrevinrum värderas på ett 
vallens översida med sjön på några annat sätt. Hennes- outtröttliga strä
m avstånd firån dörrarna, medan hu- van a.tt hå.Ha den ganska obalansera
vudentren på motsa-tta sidan ligger de och omåttlige kungens dryckes
i ett annat plan långt under sjöns vanor inom rimliga gränser har beak-
nivå. tats. Hennes liv har i en historisk I 

rom an · skiJ.drats av Carl EwaJd. 
• Sjön kan svämma över Olika skäl kan ha förmått grevin- ! 

nan Danner att förvärva Skönaibäck. 
Det kan ha sina sidar med en så

dan konstgjord sjö. Allt hänger ju 
på att vail<n:na håller. Man måste 
passa på. vid starka .regn och regle
t·a vattenstånd et med hjälp av damm
luckor invid sjöns blida utlopp. Än
då kan det gå ill a Vid några till
fällen har skyfall orsa kat så vå ld
samma flöden att sjön stigit över 
vallaa·na och i forsande lopp drä.nlct 
lågområdena med vatten. Så. .inträf
fade senast år 1942 dagen före Sjö
bo marknad. Ett åskväder med åt
följande skyfail.I drog över Romele
å.sen. Bäckarna fylkles snabbt. Bru 
$ande gick vattnet i;renom dälclern a 
ned til~ sjön vid Skönabli ck Det 
hjälpte i.:nlte att luckorna öppnades. 
Vattnet gick över vallaIDna och bröt 
igenom. Ända till en Jon från går -

Det kan ha varit ekonomiska skäl. 1 
Hon fruktade kanske att hennes oer
hörda förmögenhet skulle tas i be
slag efter FredTik VII:s död. Hon I 
önskade möj•ligen också finna en fri
stad undan all gemenhet, som mötte 
henne i hemlandet. Mycket är ej 
a tt omtala fu-ån hennes tio ih på I 
Sköna bäck. 

Friherrinnan Erna at Uggl as be
rättar nå.got: Enligt vad som berättas 
bodde hon på Sköna.bäck tillsamman 
med sin danske arrendator. Hon var . 
mycket demokl"atisk, alla i huset åt 
vid samma bord. Hon uppträdde fullt 
't<'mclsmä igt Barne11 Beck-FriiF på 
Bön·inge hade sett hennes fyrspann 
med många efterfolja.'1.de packv agnar, 
d'å. hon ikom från Ma!lmö mot Sköna
bäck. Det VaT en syn, som gjor.de 
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j A nnors diklarerar 
j An:wrs , kommer ing i stuan, 

minen e så all1Jarsam, 
po en kråg han hänger huan , 
plockar nånna papper fram , 
sin han låser te k on tored , 
där han 8ät ter si ve bored. 

Mor, som sidder där å stickar, 
vågar ente si itt knyst, 
de e väll, add klockan tickar, 
eLlens 1'a. här himskt å tyst. 
Mor får än dånn va här inge, 
tJ.e kan klickfL. hanses minge. 

" Pemto.n grisa, sa Du Lotta, 
sålde v i te Jeppa-sme , 
jrL har bårra/ skre·ved åtta, 
de får varra nåck me de, 
Du tar te de rent fåTT m ied, 
en ska ente va så hied. 

Ja .. sd så lde v i en kvia, 
den som to sd höja hopp, 
me de köved ska jq tia. 
ingentin g å skriva opp, 
Ja får ändånn ente glimma 
koen. som ld do här him ml) " 

Lotta nickar, men hon tier. 
hon har ingenting d si, 
hin ges gamla hjarta svier, 
orätt kan hon ente li . 
Ud te köked hon spasser(J.r: 
"Bäst Du ena diklarerar." 

GERDA AKESSON 
~ 



:;J--u~ag-tanen 
De va. !iiie Ju!acifta.n, o snien lå vid, 
överal]t va de stilLa, övera.Llt va de frid 
men de va rätt mårrt, norr ja kom inga.d i skåuen 
sä ja n<ira hade trilla.d, norr ja to ett skutt över grc:iuen. 

Men va jn 1iu ena? Jci sto rätt så tusst 
så ja to min usse som ja. slivad litt fusst. 
Där står ju en som e tämelä.tt grann! 
Den hugger j.a åu o tar him om ja kan. 

Så bö1·ja ja hugga så spånerna. ven, 
men v.a. vn de? Där knejtes jo en gren. 
A, de e väl en mickel som e ude o snöjer, 
ska ja hugga igen Ja, ja tror ja försöjer. 

Ja to så niin gran o härja o lua 
men mitt i mod mej sto skåuvejtaren o trua. 
Han sa ti!! si säll, ja. motte se fel, 
add di li!le JuLaaftan e ude o sje!. 

SHiuvejta.1·en ble arri, han bårja o Tåua.: 
JCirr ente om dittci, de får du mi liiua! 
Va skul!e ja jorra.? Ja sto dä.r en stong 
sa. drev ja mod himimed som eii vader biinhong. 

Norr sä jci kom him ja försö'jte o siiua., 
men de va riitt svårt, ja tutte skåuvejtaren han råua.: 
Nu tar ja dej me te polisen, 
så går du misste om Julen o maden åu grisen. 

Sii vci de Juhdasmaren o ja fick fort opp o skotta 
sen ja skött litt omkring, mor o ja gick ti otta. 
Norr ja sudded litt i kjoi·ka.n ja öjenen stängde 
forr mitt i mod mej sadd skåuvajtaren o blängde. 

Den clan har jet särskilt i minged 
ja to mi en jöj, de liasoon lätta i singed 
de va ju krigstid så ja fick främimcid frä stan 
o di fråga mi al!e: Har du ingen Julagran? 

Jet kände i synen a.dd ja ble Tätt så rö 
ja bårj.a snatlca. om a.nned, om himma.ba.kt brö 
jci gänui ville siijt: La maden täppn mongen! 
Ja. visste ju a.dd granen den lå i skåudongen. 

HARALD THELANDER 
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I 

En Skurupsbygdens målare' 

Harald Th~lander vid staffliet med ett natlmotiv med Rutger MacLeans 
staty ,vid Svaneholm i förgrunden. 

V emmenhögs häTad prisas med rätta för sin skönhet. De stora sve-
pamde linjerna. i landskapets utfonnning, slättens rikedom och Rome

leåsens skogk!äclda sluttningar, ättehögaTna, pileva!larna och havets 
buktande stTändeT har varit motiv i konst och diktning. Till slott 
och gårdaT knytes minnen och händelser, som, gett diktarna. stoff, och 
de växlande scenerierna har lockat konstnärer att p{i duken bevara 
skönhetsintrycken. 

Både kä.n<la dikta!l:e och berömda I bandet vid Östersjön, vid någon .gård 
konstnarer har utgMt från denna på slätten, eller uppe i Asens skogs

bygd. Trots allt tal om skåningens 1:egioner. Hans dukar har något att 
tröghet och lugna oberördhet finns säga en vare sig han väljer en gam

det i hans h1ärta en skönihetslängtan mal · pilaföo\ en gammal stuga eller 
och ett finstämt e;inne för just det några ekar vid en sjöstrand till mo
vackr": hans egen bygd äger. Kär-le: ;tiv. Zimmermansbackens mäktiga 
)<en till hemby,gden lever stark i 
skänmgens sinne. Han tyck!er om !krön alkleles intill Skurup har han 
att se konst med motiv från sin:a egna: ofta måiait. Hain har på dukar åter
hemtrak.ter. Gärna vill bonden på gett mäkt~ga k1rad';J;ers spel 1 storm 
Söd'erslätt ha en tavla av den egna över ihavet och ry>kande fly.gsand el
gården. Förr var det nog inte ovan~ ler sk.hl.drat den stilla ron i en by 
~·i:gt att dessa a'Vbil:dningar i aljefärg på slätten. Det a·tmosfäa-iska livet 
fick en om den s. k. hötorgsl<onsten med seglande moln på ett himlavalv 
staxkt påminnande prägel. I våra i skiftanide färg.spel återger han på 
dagar har mani an<lira ikrav på den ett förträfflig1t sätt. Thelanders tav-· 
som skali måla.. Man vi11 i tavlan se ior tillhör in1le den stora konsten 
en stämning, som man upplevat men de är goda arbeten av en begå
många gånger, i sköroetiden., i vårens vad amatör med · konstnärliga ambi
arbete på åkern, i tid.en för frukt- tioner, och som håller sig till de ut-

- - ----!,. trädens blomning. Det är glädjande trycksmedel han behärskar. 
att i Skurup ;finns en målare, som 
alltid väljer skånska motiv, som tyc- I sin lilla _ate1je vid Sandgatan i 
ker bäst om att måla å. dlen egna S<kiurup v1sar The1ander vad han I 
hembygden och som använder ett åstadkommit. Han sysslai· också 
maner och uttryckssätt som slättbon med: a~~ form.a i lera,. och man läg-
6å väl förstår och uppskattar. ,ger marke till prydliga vaser, ett 

gubbhuvud m. m. Musiken är ock
Det är bokbindare H<m"~d Thelan- så ett friti<lsnöje för Thelander och 

:ler i Skuvup, som åsyftas. Som han är på detta område absolut ori
·redan framgår av yrkestiteln ar han ginell. Hian har själv gjo.rt ett väl
:amatör på konstens område, men hani klingande instrument med en sträng 
har sinne för form och fä~er, har bara, spänd längs en gardinstång och 
utbildat sig vid Skånska mälarskolan arrangerad tillsamman med ett bil
och lJJ.åla,t tavlor med moti.v fr~ hom och en grammofondosa. Han 
hembygtlen sedan ett 15-tal år till.- spelar förtjusande melö.diier på denna 
haka. AH sin fritid anivänd'er han "monofon" och kan även musisera 
till att måla. Under semestern finner på cy>kelpump, såg och 3 sm mun
man honom med sitt staffili i kust- spel 
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Småskolan i Skurup har nu fått 
samrealskolan som eget skolhus 

Fröken Kerstin Jönsson handleder intresserade b&rn i en rolig arbetsövning. 

Inn,evarånde höst har en del genomgripande förändringar inträffat på skolväsen
dets område. Organisationen av enhetssko lans högstadium har genomförts för klass 
sju, som i Skurup omfattar fyra avdelningar. Därmed är första steget taget i en 
utveckling, som går vidare varje år intill dess enhetsskolan helt övertagit den nuva
rande samrealskolans uppgifter. Men utom 9essa ändringar i organisatoriskt hän
seende har skett en omdisposition av tillgängliga lokaler. 

) 
Förstaklassaren Tim Hansson tyc-

ker det är roligt att, läsa. 

fritid och åtskillig möd:a. på att ~
reda sig för den utvidgade underv1s
TJJi.ngsskyailigh.et som Mägges dem ~e
nom att Sk'llll'Up är försöksdistrikt, 
och ~ de .kirav som stä:lls i samband 
härmed. God väg!edning har getts 
av experter och. lronsuiljmter. Karin 
Hörberg, Lund, och Ester Börjesson, 
Lomma, hall" rett en studiecill"k~l, va.ri 
samiliga lärrar.innor på lågstadiet del
tagit. Många. kvällstirmmar ägnad~ 
åt att tränga in i och. bemästra de 
problem som möte'l." i modersmålsun• 
d~Jsnin,glen och fu-aimför allt l hem
bygdSkunsk.ap i kl.ass 3, som j.u för 
d'e :filesta småskoillärarinn-0r vair ett 
nyitt arbetisområde. 

Efterhand kommer också rAOOn<le 
olägenheter vid småskolans placering 
i samreailsk-0lan att avhjälpas. F!I"ämst 
gäller detta gymnastiken. Småsk<>rlan 
saknair för tillfället gymnastiksall.. Då 
väderleken tiJ.låter har man övning-



Skolan väl lämpad 
Trots att skolan byggdes för 50 år E · 'kt' t b f t 

sedan är den väl bibehållen och J rl Ig O as a 
klassrummens proportioner lämpJMa Riktigt bofasta blir varken lärarin
för småskolestadiet. Tillsamman :Ilar nor eller barn i den till småskola , 
nu 115 barn i klass 1 och 2 tak över upplåtna samrealskolan. Bara klass 
huvudet i skolan. Fyra lärosalar 1 och 2 undervisas där men små
fanns förut, men två till har utan skollärarinnorna ska j~ tjänstgöra 
mera genomgripande ändringar kun- på hela lågstadiet och alltså tiHsam
Il:'.lt inredas. Nf.a p~äktiga perspektiv- mans med sina respektive klassavdel
fonster hade fore overlåtelsen insatts ningar vid uppgång i "trean" :fil.ytta 
ti~l ~assrummen ... Ljus finns till- över till folkskolan. Så blir det där
r~ckligt, utrymmet' ar gott, uppvärm- efter för lärarinnan att ta emot en 
mng o~ ~ely.sning t;i:llfr~.sställande. ny klass på "samreal", men då åter
Nat'!rl~gtv1s ar de.t onskväirt att ha fåir hon ej sitt förra klassrum. Det 
s~l in 1 rum.t_nen till barn och fram- blir på så vis en i lindrigaste måill 
foraillt barn 1 denna ålder. Det har nomadiserande tillvaro melil.an olika 
man ~ckså i de .. fy.ra klassrumn:ien; klassrum. Roligt är d'et just inte, 
men i de båda ovriga kommer mte tycker man men man vänjer sig vid 
solen, förrän arbetsdagen är slul allting. ' 

Från vart och ett av klassrummen Annars är det frapperande vilken 
har man vacker utsikt. Både åt nord- arbetsglädje och entusiasm, som mö
öst _i:ned Rom~!eåsen i bakgrunden, åt ter bland både lärarinnor och bann. 
sydost .. oc~ s?der med landsbY'gden Det är alldeles tydlliigt, att barnen 
o0 trad 1 blick.~ånget samt även åt trivs i skolan. Lärarinnorna går med 
vaster och n_ord.ost har man en till- energi och glädje in för sin uppgift. 
tall;mde omg1vnmg. Det kan också De hM allesamman offrat mycken 

Det är roligt med advenlsalmanacka. 
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Hela samrealskolans lärarkår, och behövas, ty särskilt vackira är ej in
eleverna i de tre återstående klasser- teriärerna. Barn och lärarinnor, som 
na av skolan har flyttat över till flyttade från folskolan med dess lju
folkskolan och där fått klassrum, sa väggtoner möttes här i samreal
kemi-, och fysiksal, tillgång till gym- skolan av panelväggar, målade i en 
nastiksal och skrivsal m. m. Lägsta- g<!'äslig, brun fär.g, som dödar all 
diet, klassel:'na 1 och 2, tillsamman glädje, Att i alla fall väggarna ger 
sex läraravdelningar, har i stället ett ljust och livfullt intryck kom
överförts till samreal~kolans bygg- mer sig av den rika dekor ba<rnen 
n:ad i hörnet mellan Tegelgatan och själva skapat. Glada teckningar, klipp 
Kungsgatan. i olika färger och format, roliga gub-

Starka och vägande skäl kunde an- bar och allehanda av barnen förfär
föras för förändringen. Den gamla digade enkla prydnadsting samt all 
samrealskolans lärosalar och korri- den materiel för läsning och räkning 
dorer var för små för vuxna elever som finns uthängd, förta den bruna 
men bjöd tillräcklig plats för barn grundfärgens nedstämmande inver
i småskolan. Sådana nödvändiga kan. Det kommer väl att bli en lju
specialsalar som kemi- och fysiksal sare och vänligaire färgsättning vid 
kunde ej tillfredsställande inredas i nästa målning av lokalerna, får man 
gamla "sarnreal" och skrivningar för- hoppas. 
siggick under förhållanden, som läm- I övrigt är lärosalarna välrustade 
nade mycket övrigt att önska, sam- med den materiel, som behövs. Till 
lingssal saknades osv. Utan tvivel hela skolan finns emellertid bara två 
har samrealskoJ.an och enhetsskolan tvättstä1l, vilket får anses för litet. 
högstadium fått det bra genom för- De elever, som stannar i skolan un
ändringen. Hur är det för små- der frukostrasten kan sitta vid bord 
skolan? och äta sina smörgåsar antingen i 

Det kan då först konstateras att nedre eller övre våningens hall. 
småskolan nu fått ett eget skolhus, Trappan mellan våningarna har 
egen lekplats och detta i ett· bostads- högre steghöjd än på folkskolan men 
område, som lig;ger väl avskilt från detta generair dock ej barnen. Vlll'.re 
genomfairtstrafik och störande gatu- är att trappan är en vinke1troppa med 
buller. Byggnadens exteriör är ock- risk för dem, som tränges ut :firån 
så vacker. Skolan är ett slutet, har- väggen. 

Konstigt, tyckte 
lärarinnorna 

moniskt helt, som mera ger intryck 
a'V ett privathem och passar synnerli
gen väl för det åldersstadium den nu 
upplåtits för. Skolan ritades på sin 
tid av arkitekt Kumlien, som var 
bror till den rektor Kumlien, som Ett lärarrum finns för de sex lä.-
förestod den dåvarande femåriga ~åinnlär~ma. Di.t hartf~~tsf·~~1{!~ 
samskolan. "' n armnerllllU!1e .,.. ~., 

. och de passar bra i rummet, men ett 
Bygget kom till år lOOS och skolan jättestort bokskåp i tråkig, pompös 

är sålun~. nu 50 år gamn:ial. ~a~?m stil går ej alls ihop med den övriga 
~yggnadsforetaget stod pnvat lllitia- möbleringen. Tydligen har allt än
ti_v. Grosshandlare J. Nyberg och nu inte kommit på sin rätta plat_,, 
disponent N. Aug. Andersson bekos- Lite konstigt kändes det tycker lära
tade det hela och upplät skolan hy- rinnorna att lämna toi.kskol.an och 
resfrit~. under filera år. Sedermera flytta till samrealskolan, men illJl1 h.ar 
blev här kommunal mellanskola, o~.h man funnit sig til!1 ·rätta och triw 
A-: 193~. ~realskola. Skurups k?,- bra. Det känns lugnt och tryggt att 
pmg ~o:varva<;le skolan år 1917 for ha de små barnen för si,g själva in
det billiga priset av 25.000 kr. En om detta avskilda fridfulla område 
vel:'k~ ti~ång var d~t. för köpingen Do<'.k har man ett'bestämt önskemål: 
att har i å: kunn:a mrymma sex Inhägnaden, som nu skyddar på a1l.a 
klasser och ~till så .:m~a kostnad. De sidor, borde också gå fram utmed 
prtSer, som i fortsattningen. kommer tomtens sida mot Tegelgatan. Barn 
att betalas .. pr klassrum blir mång- i denna ålder är :alltför lekfulla och 
dubbelt storre. obetänksamma för att kunna vistas 

I 
inom ett område, som ej är betryg
gand'e avskilt från gatan. 



Böcker till Skurups gamla 

Från vänster pensionär Bengt Bengtsson, folkpensionärsföreningens 
ordf E. Ekdahl, hemmets föreståndarinna Elna Ekvall, socialnämndens 
ordf Algot Nilsson och pensionärsföreningens kassör Alfred Norling, 

alla med famnen full av böcker. 

I måndagskväll besöktes Skurups nisation och Folket i Bilds bokför
norra ålderdomshem av represen.., lag. Ett riksomfattande lotteri inom 

f .. Sk p · ·· f"" riksorganisationen i samarbete med 
tanter or.. urups . ens1onars ore- Fib har gjort det möjligt, att till 
nmg, ordforande Emil Ekdahl, kas- ålderdomshemmen, pensionärshem 
sör Alfred Norling, Ida Ekdahl och kronikerhem m fl inrättningar 
och Ellen Ekström, samt social- överlämna • bokverk. Under ett 
nämndens ordförande Algot Nilsson. kaffosamkväm överlämnade Emil 

'

De kom för att till hemmet över- Ekdahl den del av böckerna, som 
lämna ett fång böcker skänkta av kommer norra hemmet till del. Res
Sveriges Folkpensionärers riksorga- ten skall placeras i södra hemmet. 

;/~/&) / ftl. - /7°1-

• 
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Skurup 

Folkets park i Skurup rustar 
1till julfest 

I FoJ!ets park i Skurup har till 
julhelg vidtagits omfattande åtgär
der för att göra lokalerna trivsamma. 
Stilfulla juldekorationer har satts 
upp och dessutom bjudes 8llmänhe
ten på '.trevlig underhållning under 
julen. Aiinandag jul spelar Lööws 
kvintett '"och den 29 december blir 
det dans efter musik av Sunny Staars. 

På bilden ses park.ens ordförande 
nämndeman Börje Linden och vakt
mästare Kjell Jönsson smycka jul
granen på dansrotundan. 

Vägomläggningen Stenbäck
Svaneholm. 

Länsstyrelsen hemställer hos väg
och vattenbyggnadsstyrelsen att den 
av vägnämnden tillstyrkta planen för 
ombyggnad av väg 34 på delen Sten
bäck-Svaneholm fastställes. Läns
styrelsen tillstyrker också att de de
lar av nuvarande allmän väg, som 
icke kommer att sammanfalla med 
den blivande sträckningen indragas 
från allmänt_ underhåll med undan
tag för den del, som kommer ' att 
förena väg 790 med den blivande 
sträckningen av väg 34 . 

Jullnblåming 
ägde på 111öndagen rum på torget. 
Vädret var ruskigt och väglaget där
efter. Endast ett fåtal personer hade 
infunnit sig för att höra Sagostun
dernas hornorkester under ledning 
av musiksergeant Valter Strömblad 
spela julen.s melodier, marscher och 
potpurrmz-. Orkestern spelade ut
mär~t, och konse*n blev trots de 
ogynn8amma yttre omständigheterna 
en- stäznningsfull inledning till julfi
randet. 

Vid en trafikkontroll 
som polisen i Skurup föret.o~ natten 
till söndagen uppdagades eJ några 
svårare trafikförseelser. DAremot 
uppträdde ett pojkgäng störande och 
brände av knallskott på Kyrkogatan. 
Polisen avstyrde vidare ofog och, tog 
hand om pojkarnas förråd av "smäl
lare". 

Skurups ma1tliga gymnastikklubb 
har haft årsmöte på hotellet under 
or-0.förandeskap av landsfiskal E. 
Malmberg. Till styrelseledamöter 
omvaldes E. Malmberg, ordf., Gustav 
Malmkvist, sekr., samt nyvaldes Jan 
Bökman. Till ny styrelsesUppleant 
utsågs Claes Knut.son, Slimmingeby. 
Revisorerna Gösta Kvant och Bror 
Andersson omvaldes. Flitpriser till
delades Gunnar Jönsson, K. G. 
Kruus, Gustav Malmkvist, Bror An
dersson, Valter Andersson och Claes 
Knutson. . 

Klubbens större avdelning har 35 
aktiva medlemmar och har haft 389 
övningstimmai·. Den under höstter
minen påbörjade motionsgyrnnastiken 
för äldre har samlat ett dussintal 
deltagare, som varit med om ett 
hundratal övningstimmai·. Efter för- 1 
handlingarna följde samkväm, varvid 
ordf. frambar gymnasternas tack till 
ledaren K. G. Sandgren. Vårtermi
nen börjar den 10 jan., då nya med- j 
lemmar mottas. 

Julfest i Filadelfiaförsamlingen 
På söndagen hölls i FiladelfiakYT

kan i Skurup en synnerligen trevlig 
julfest för söndagsskolan under 1'€d
ning av dess föreståndare hr Julius 
Carlsson. Det var en hel rad av oli
ka programpunkter och de små del
tagarna skilde sig från sina uppdrag 
på ett i allo hedrande sätt. Rektor 
Filip Eidebrant talade till de ä!l.dire 
och pastor Nils Lagergreen ta.lade till 
barnen om den sto1·a händelsen i Bet
lehem. Han tackade också lära·ma 
för deras in.sats i söndagsskolan. Pas
tor Lagergreen läste upp ett brev 
från församlingens missionär i Ja
pan, Greta Chrisander, där åhörar
na fick del av hur man har det på 
en julfest i Japan. 

Sångarna utförde flera sånger och 
duettsång utfördes av fru Linnea 
W aildeck och köpman N'atanael Pal
mer. Alla undfägnades med kaffe 
och barnen erhöll premieböcker och 
tidningar och gottepAs,ar. Den välbe
sökta festen avslutades med bön 
och uniSont sjöngs ps. "Herre, signe 
Du och råde". 
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