


Dir. Andersson avskedshyllad 

Den avgående sparbanksdirektören Detlof Andersson, tv, avtac
kas här av sparbankens ordf. nämndeman Herman Truedsson. 

Med anledning av att sparbanks
direktör Detlof Andersson vid års
skiftet avgått med pension efter 
nära 50 års tjänstgöring, hade 
sparbanken och dess styrelse och 
revisorer anordtiat en avskedsfest 
för ihonom, vilken hölls i bankens 
direktionsrum. 
Sparbankens ordförande, nämn

deman Herman Truedsson, hyllade 
i ett tal den avgående sparbanks
direktören och tackade för nans 
mångåriga gagnerika arbete i 
spal'banken samt överlämnade 
som gåva ett i olja utfört porträtt 
av honom, utfört av konstnären 
A. Larsen, ·Ystad. Porträttet 
kommer att få sin plats bredvid 
de andra d'irektörsporträtten 
sparbankens lokaler. 
Ordföranden framförde även en 

v'älkomstihälsning till den nye 
sparbank~direktören Ake Bokan
der och hans maka från Tome
lilla och uttalade förhoppningen 
om att de måtte trivas på den 
nya verksamhetsplatsen. Frän 
styrelsemedlemmar och revisorer 
öve1'lämnade vidare ordföranden 
ett större silverfat på vars fram-

sida bilden av sparbanksbyggne.
den ingraverats och på ba!ksidan 
givarnas namn. Den av·g'ående 
direktören hyllades vidare med 
tal av v. ordf., direktör E. öhnner 
och av revisorer och siffergrans
kare, vars talan fördes av rektor 
Stig Lundgren och agronom Elof 
Persson, D'irektör Andersson tac
kade rörd på sina egna och ma
kans vägnar för all den hyllning 
som kommit honom tm del. 

I mi·ddagen efteråt deltog utom: 
fcstföremålet och hans maka den 
nye sparbanksdirektören o. hans 
fru, styrelsens medlemmar oc'h 
revisorer samt 'bankens båda 
kamrerare, Ingvar Andersson i 
Skurup och Bengt Bingsmark l 
Rydsgård. Efter middagen vidtog 
ett animerat samkväl.ln. 

Sparbankens personal hyl'lade på 
nyärskvällen sin avhållne chef 
vid en sammankomst varvid per
sonalens talan fördes av kamrer 
Ingvar Andersson som på deras 
och egna vägnar överl'ämnade en 
gåva bestående av en Orrefors
lampa. 
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l ~ Skurupsbygden J 
Porträtt av avgående 

sparbanksdirektören 

Fr. v. nämndeman Herman Truedsson, direktör Åke Bokander och 
avgående direktören Deflof Andersson. 

Då d1rektör Detlof ·Andersson vid givarnas namn och b.ankens exteriör. 
· ·· d · 46 år. Vice ordf. direktör E. öhnner hyl-

åi·sskiftet fråntrad e sm - iga lade ytterligare direktör Andersson 
tjänst i Skurups sparbank ):>lev han i ett tal och likaså rektor Stig Lund• 
livligt hyllad. Personalen i banken gren, Folkhögskolan, och agronom 
framförde ~1tt tack nyårsafton. På Elof Persson, Sar1tslöv. Direktör An
de anställdas vä.gnar talade kamrer dersson tackade rörd för alla bevis 
Ingvax Andersson till direktör An- på uppskattning och vänskap han fått 
dersson om det goda samarbete som röna och för de goda år han haft I 
Irått, tackade för de g~ngna åren .<:>ch i Skurup med gott samarbete, hjälp 
önskade lycka och trivsel i fortsatt- och förståelse från alla han som 
ningen. Till direktör Andersson bankman kommit i beröring med. I 
överräck.tes från personalen en Orre- __ _ 
forslampa. 

På torsdagskvällen bringade ban- Arbetena i Skurups kyrka 
kens styrelse och revisorer sin av- Riksantikvarien samtycker till att 
slredshyllning till direktör Anders~ byggnadsstyrelsen lämnar Skurups 
son vid en högtidlig sammankomst 1 församling tillstånd att i sin kyrka 
sparbankens direktionsru.m. Till av- insätta nya dörrar, fönster och trap
skedsfesten hade utom festföremålet pa enligt av ark. Torsten Leon-Nils
direktör Andersson med fru inbju- son, Ingnaberga, uppgjort förslag. 
dits den nye direktören. Ake Bokan-

Venunenhögs-Ljunits blind-
kommitte 

har hållit sammanträde under ord- . 
förandeskap av kontraktsprosten 
Er.nst Landgren, Gärdslöv. Medel till 
hjälp åt blinda 'hade från olika delar 
av häraderna inkommit genom för
säljni'1g av blindblommor, almanac
kor m. m., som förfärdigats av blin
da. Kommitten beslöt utdela sam
manlagt 835 kr., som fördelas mellan 
åtta blinda i verksamhetsområdet. 
För allt arbete till hjälp åt de blin
da uttalar kommitten ett varmt tack. 

der med maka, bankens båda kamre
rare Bengt Andersson, Rydsgård, och 
Ingvar Andersson, · Skurup, m. fl. 
Ordf. i bankens styrelse nämndeman 
Herman Truedsson; Sar1tslöv, höll 
högtidstalet, tackade direktör An
dersson för de manga årens trogna 
tjänst och underströk; den betydelse 
hans insatser haft for bankens ut
veckling. Därpå överlämnade ordf. 
som en gärd av tacksamhet och upp
skattnin.g ett porträtt i olja av di'.ek
tör Andersson, målat av framlidne 
konstnären Albert Larsen, Ystad. 
Porträttet är en gåva av Skurups 
sparbank och kommer att hänga i 
styrelserummet bland de porträtt av Storsputnik .. 
män som leitt och stött banken under iakttogs på fredagen ~l. . 16.45_ over 
tidigare år. Till direktör Andersson Skurup. Den befann sig i • zemt och 
överräckte ordf. på styrels~ns, sty- , rf!rde sig i nordostli~ riktmng. Sput
rel.sesupplearuternas och rev15orernas nik kunde observeras under unge-
vägnar ett silverfat graverat med fär en m_in~u_t_. _ ____ _ __ _ 
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Skurups nye provinsialläkare trivs 
trots hårt arbete i stort distrikt 

Bygdens folk~ uppsk:attar 
att lälcarfrågan nu lösts 

Sedan den 1 nov. 1%7 har Skurups köping sin läkarfråga löst. Då 
kom dr Pc:~ Erik Rlugberg som P.rovinsialläkare till Skurup. Länge 
hade samhallet haft b"kymmer for att tillgodose behovet av läkare. 
Det kändes för allmänheten och för de styrande som en stor lättnad, 
att Skurup äntligen fick provinsialläkaretjänsten besatt med meri
t~rad innehavar~ . . Till frågans lösning bidrog att samhället efter upp
forande av fastigheten Skurupshcm vid Torget kunde stalla såväl 
bostad som mottagniug till provinsialläkarens förfogande. 

Vid ett samtal med SkD förklarar Har då provinsiallakaren aldrig 
sig d1· Ringberg mycket nöjd med någon ledig tid? Jo. Varannan vecka 
såväl bostaden som lokalerna för har han fritt frän lördagen kl. 13 
mottagning, barnavård c;ch mödra- över söndagen. LedighPi.en ordnas 
vård. I allt disponeras för de senare genom jourtjenst i byte med Vebe
omkring 120 kvm golv:i-ta. Samtliga röds distrikt. Man förstå1· ,att ledig
utrymmen är tillräckligt stora, väl heten är välkommen. 
ventilerade, ljusa ocn tilltalande. 
Alla behövliga hygieniska anord
ningar finns och de olika lokaliterna 
kommunicerar med varandra på ett 
för arbetet lämpligt sätt. Utom större 
rum för mottagning och mödravård, 
rep. barnavård, finns särskilt be
handlingsrum, laboratorium, rönt
genbebandling, steriliseringsrum, 
mörkrum ,m. m. Köpingen har be
kostat utrustningen för röntgenun
dersökning och en apparat för un
dersökning av hjärtsjukdomar, en 
s. k. Mingograf, som automatiskt re
gistrerar hjärtats funktion 

2.000 patienter på 
10 veckor 

Omfattande mödra-
och barnavårcl 

Emellertid har pro\'ir.sialläkaren 
åtskilligt annat att ta h<.nd om och 
ansvara för. l samarbete med di-

striktsjuksköterskan GUI:hild Mar- ~!111111111111 tini har doktorn varannan onsdag ~ 
speciell mottagning för barnavård. 
Då företages kontinuerlig vaccine
ring mot smittkoppor. S. k. tripel
vaccinering mot difteri, stelkramp 
och kikhosta utföres även från bar
nens späda ålder. Dessa förmåner 
ges kostnadsfritt och är till stor väl
signelse. Vidare sker allmän under
sökning av barnens hälsotillstånd och 

SGU :s midvinte1·ting 
Skåne- Hallands- och Blekingedi

strikten av SGU har hållit sitt tra
ditionella Midvinterting i Hälsing
borg under Trettonhelgen. Nära 300 
godtemplarungdomar från södJ:a Sve
rige deltog i arrangemangen. 

Tinget inleddes på lördagen med 
ett s. k. "lnsparkningsskutt" på Kon
sumsalen med dans till Lasse Fri
stedts populära orkester. En under
hållningspatrull från Hälsingborgs 
Ungdomsråd svarade på ett utmärkt 
sätt för underhållningen. Senare på 
natten hölls "Nattine" på Eline
bergsgården, och här framträdde ett 
flertal SGU-förmågor från de del
tagande distrikten i ett bejublat pro
gram. 

Söndagen var v1kt för kurser i 
bl. a. ungdomspsykologi och mötes
teknik. Kursledare var distriktsord
föranden i Skåne, Ingvar Pernebo, 
och som instruktörer hade man lyc
kats få Sune Persson från Köping, 
mera känd som chef för SGU För
lags AB. Han delgav på ett med
ryckande sätt kursdeltagarna sina 
samlade erfarenheter från en mång
årig tidigare verksamhet som in
st.ruktör inom förbundet. 

Tinget avslutades på Trettondags
afton med en festlighet på Flickläro
verket, där Hälsingborgsavdelningens 
teateramatörer gav en strålande ca
bare. Dessutom gjorde avdelningens 
16 mans jazzkör, The Highliners, ett 
populärt framträdande. 

I Distriktsordföranden i Blekinge 
SGU-distrikt Sven Persson, uttalade 
under kvällen gästernas tack till det 
arrangerande distriktet och Hälsing
borgsavdelningcn, samt inbjöd till 
nästa års midvinterting, som kommer 
att förläggas till Blekinge. 

Mellan kl. 9 och 12 varje söckendag lämnas rådgivning. Provrnsialläkaren 
har provinsialläkaren mottagning. tar dessutom emot blivande mödrar 
Sedan den 1 nov. har dr Ringberg varannan onsdag och assisteras i 
haft bortåt 2.000 patienkr. Somliga denna förebyggande vård av barn
dagar kommer ända till '/O personer morskan Lilly Olsson, Jordberga. 
och begär läkarvård. Många fall av Därutöver har provinsialläkaren 
influensa inträffade före jul. Efter både mödravård och barnavård en 
mottagningstiden har liikaren 4-5 gång i månaden i Skivar::> och Ryds
sjukresor att företaga. Det kan bli gå1·d, varvid respektive mottagningar 
ganska långt att köra, ty provinsial- för distriktssjuksköterskorna anlitas. 
läkardistriktet omfattar både Skurup, Till provinsialläkarens urpgifter hör 
Rydsgård, Villie, Skivarp och Vem- också att vara läkare fOi· Länssjuk
menhög. I området bo!" c:a 12.000 hemmet i Skurup, för Skm:ups båda 
människor. Både till orte-c uppåt Ro- ålderdomshem och för ålderdoms
meleåsen och vid Östersjökusten kan hemmen i Skivarp, Svenstorp och 
provinialläkaren få fö1·ctaga sjuk- Slimminge. Uppgiften som skolläkare 
resor. Till allt detta k•>mmer tele- för hundratals barn i distriktet tar 
fonsamtalen ,som tar en stor del av sin tid och provinsialläkaren svarar 
läkarens tids i anspråk och ideligen dessutom för läkru:vård åt åtskilliga I 
tvingar honom att m0bilisera sin verk, telegrafverket, posten ,lärarna, 
kunskap och sitt omdöme. Många vägförvaltningen m . fl. En stor ·upp
dagar har doktorn ett 50-tal telefon- gift väntar i febr. då manga hundra I 
samtal angående patienter och sjuk- barn för tredje gi:mgen vaccineras 
domsfall. Som synes ha·: provinsial- mot polio. I åtskilliga ~ociala nämn
läkaren mycket att göra, och hans <ler är provinsialläkaren självskriven 
arbetsdag torde vara tyngre än de ledamot. Till alla de mångfaldiga 
flesta. Dr Ringberg är mycket belå- uppgifterna för provinsialläkaren 
ten med befolkningen i orten och kommer ytterligare rent kamerala 
uppskattar särskilt ,att m:.n ej i otid åligganden med bokfö~-ing och arki
begär provinsialläkarens hjälp natte- vering angående sjukdomsfall. .Även 
tid. I själva verket är det mycket fä på detta område har elen s. k. pap
sjukdomsfall, som kräver omedelbar persexercisen år Iran 111 blivit mer 

Fr. v. syster Gunhild M11rlini, dr Ringberg med Mals Thörn 
och I. h. fru Gun-Britt Thörn. 

famnen 

läkarbehandling om natten. I betungande. 

I 
1//-/ff'I 
/ 



{ Arbetsförmedlingen i Skurup 1 

har nu fått sina nya lokaler 
Då man i Skurup planerade uppförande av stiftelsehuset Skurups

hem vid Torget reserverades visst utrymme för arbetsfö1medlingen~ 
lokalbehov. Visserligen hade arbetsförmedlingen användbata lokaler I 
kommunalhuset, r.1en dessa behövdes tas i anspråk av kommunalkon-' 
toret, som var alltför. trångbott. 

Sedan en tid har ar~t~förmedling-,ansvarskännande folk, som kommer 
en verkat i sina nya lokaler. För~- och ~öker arb~tl'.. J~ mer :r.iäringsli
ståndue Anders Ståhle uttalar sm vet 1 orten blivit differentierat och 
tillfredsstiillelse med förhållandena industrialiserat, desto mer har ar
på den nya platsen. Väntrummet är betsförmedlingen fått att göra. 
tillräckligt stort och trotvligt inrett. 
Expeditionslokalen är 11us och luf
tig. På grund av kvarterets utform-

Sta1·k förskjutning 
ning bildar huset en spetsig vinkel, mellan yrkena 
som tränger ihop ena hörnet av rum- De gångna åren visar en stark för-
met. Den ofördelaktiga inverkan skjutning mellan olika ~ rken. :j:..ant-
hä1:av elimineras gl'.!1on~. kl?k möl>- bruket har genomfört rationalisering 
11'.rmg oc!~ lycka~. fargsattnmg, v:i-r- och mekanisering, som minskat be-
".~d de motan~.e vl!-ggytorna fått olika hovet av arbetskraft. Chaufförer och ' 
fargtor.er. Sarskilt .. uppskattar hr traktorkörare har blivit vanliga yr-1 

jStåhle? att ~e a~·betssokar;?e nu !tom- ken. De s. k. service-yrii:ena ,bllrepa-
mer direkt m till ~rbet.~formedlrrmen ratöi:er, bensinförsäljare m. fl. krä- ; 
genon:i huvudentren från Va~tg~tan ver nu många arbetare. Inom vissa 
och el som :på forra .. plats~n hanvisas hantverksyrken märks en tillbaka-
att komma m bakvagen over gårds- gång genom byggnadsindustriens ra- . 
platsen. Hr Ståhle hoppas få nå_~ot tionalisering. Fäi·digbyg~da, monte-
konstverk att pryda :le na.J:ma . vag- ringsfärdiga hus, bjälklag och vägg-
garna med. Fornmmnesforerungen partier i olika material färdiga från 
har halvt om halvt lovat deponera en fabrik, hela köksinredningar färdiga 
tavla .. från _Svaneholms slott på ar- in i minsta detalj, målacle och ytbe-
betsformedlmgen. .. .. handlade dörrar m. m. har skapat 

Under 18 år har hr ~~hle som fo~ sämre arbetstillfällen för snickare, 
restAndare lett arbetsformedllnge~ l målare m. fl. 
Skurup. Han ~ar idel ~ott .. att saga Mera säsongmässig övedlyt~g 
om de arbetssokande. D<!t ar hyfsat, av arbetskraft i större skala före-

kommer nu ej så mycket. Ännu på 
--------------- 40-talet kom hela kontingenter arbe

tare, både män och kvinnor från I 
Småland och Norrland för att arbe- 1 
ta på skånska betfält. Ofta miss
lyckades de och gav upp. Det tunga 
slitet med betupptagning klarar skå
ningar bäst. Endast c:a 40-50 % av 
de "utsocknes" klarade uppgiften 

UTFÖRSÄLJES 
POJKKOSTYMER 30:-
YNGLING 35: -
JACKOR . . . . . . . . . • . . • • 30: -
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C. E. Lindells Herr- riktigt bra. Emellertid minns hr •--------·------
Ståhle en finne, som varje år vid jul- . . . 

ekipering o. Cigarr
affär 

Tel. Ystad 400 80 

1/ 
/11.ve· 

/;-n 

Lantbrukare Lars A. 
Nilsson, Kongsmarken, 
med maka Gullan, f. 
Gustavsson, V. Vem
menhög. (Foto: Lidberg, 
Skurup.) __ _ 

tiden vände. hem igen efter att en och rationaliserat, så a tt E>rbetskiafts-
väl utförd betsäsong med åtskilliga behovet vid dessa företag minskat. 
hundrnlappar i netto. Nu har bet- Ett yrke som stått sig genom tiderna 
upptagningsmaskinerna till stor del . h ·· b l ' 
ei·satt upptagning för hand. Socker- vunrut anseende oc aven ei a as re-
fabrikerna har också r1oderniserat i lativt b1·a är ladugårdsskotarens. 

Förmedlingsföreslindaren Anders Slåhle. 
---~~---~ ~~~~-~-~ 



[ Skurupsbygden J 
Många duktiga cnjölkskötare 
fick sin belöning i Skurup 

Rektor G. Knutsson, lantmannaskolan, flankerad av systrarna fru Maj
Britl Hansson, Villie 7, och fröken Ulla Olsson, Varmlösa.. 

Mjölkpropagandan hade på fredagen utdelning av· diplom och utmär-' 
kelsetecken till förtjänta mjölkskötare~ Tillslutningen var mycket stor 
både på Biorama, där utdelningen försiggick, och på Skurups hotell, där 
hela stora salen jämte entrehallen togs i bruk för kaffeservering åt de 
hundratals besökarna på inbjudan av_ Sydsv. Skånes mejeriförbund, 

På Biorama hälsade Mjölkpropa- Konsulent östensson höll ett in
gandans konsulent östensson alla struktivt och ~ycket intressant fö-

.. redrag om Frammande smak hos 
välkomna. I den stora skaran av mjölken. Efter föredraget visades' fil. 
duktigt folk på mjölkbehandlingens merna "Bort med råttorna" och 
område märktes nestorn och den "Hästen i centrum". Utdelningen av 
framgångsrikaste bland dem alla diplom och utmärkelsetecken förrät
lantbrukare Nils Nilsson, Dalslund, tades av rektor Gunnar Knutsson, 
som har mer än 25 år bakom sig Skurups lantmannaskola, i enlighet 
som leverantör av felfri mjölk. med prislista, som var införd i SkD. 
Glädjande var också att se så mån- Rektor Knutsson höll ett inlednings
ga, intresserade ungdomar få sin anförande, vari han framhöll mj,ölk
uppmuntran för god<t insatser som kvalitens stora betydefse för såväl 
mjölkskötare. Både konsulent ös- producenter som konsumenter. 
tensson och rektor Gunnar Knuts- Vid utdelningen fick Nils Nilsson, · 
son, Lantmannaskolan, som förrät- Dalslund, en särskilt hjärtlig applåd, 
tade prisutdelningen framhöll vikten då till honom överlämpades elitmär
av att en uppväxande och komman- ke Il. Han erhöll under nästföre
de generation står redo att fortsätta gående år guldplakett och har under 
och fullkomna arbetet med att göra decennier legat i främsta ledet bland 
mjölken till en högvärdig livsme- mjölkskötare· inom området, till vil- I 
delsprodukt, kanske den viktigaste j ket 'hör leverantörer till Skurups,

1 av alla. Rydsgårds och Skivarps mejerier. 
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Skurups marknad, 
en inlägg 

--, 
Arvikaverken skall I 

ej utvidga i Skurup ' 
Det är med stor undran och för- Ryktena att Arvikaverken i Katri

våning en .. relativt nyinflyttad ser neholm hyser planer på att utvidga 
hur stor moda. och omtanke de kom- företagets fabrik i Skurup, AB Ha
munala__ myndigheterna och nu se- ker är helt gripen ur luften för
nast kopmannaklubbens ordf. ägnar kla;ar kamrern vid Arvikav~rken 
denna gamla kvarleva. För de flesta y· h !dr" , · . 
måste det stå klart att denna form 1 ar a ig ~aft några dylika pla-
av handel ej har minsta existensbe- ner på att utvidga verksamheten åt 
rättigande längre. Att den bofasta I det hållet. Däremot kommer man 
köpmånnakårens ordf. ägnar dessa att bygga en industl'i i Hallsberg, 
"stån<lspersoner" en sådan uppmärk- där man redan reserverat tomtmark. 

mhet och omtanke, för att de så ---
centralt som möjligt skall få full-
följa. sin .. "handel_", är obegrir:iHgt:. Korta kurser vid Skurups 

I . fJor agnade Jag dessa "kopmans" 
utbjudna varor en ingående upp- lantmannaskola 
märksamhet. Och vad var det de Liksom tidigare år kommer un
sålde? Jo, gamla okuranta textilier der de närmaste månaderna att ord
som t!ll kvalite och modell!:~ ej kan nas en rad korta lrnrser vid Sk _ 
uppbringas hos den regulJara han- .. . .. u 
deln i Skurup. "Akta" yllekoftor och rups lantman~askola. ~orJan gores 
roc)l:klänningar som inte ens som av- med en kurs i deklaration och bok
skräckande exempei, skulle få plats färing under veckan 3 till 8 feb
i Skurupsköpmännens lager. Och ruari. Här genomgås och diskuteras 
hemkokta karameller - är det nå- hur en lantbruksbokföring skall 
gon som tror att de tillverkas under läggas upp och hur den skall kun
s~dana hygieniska ~örhåll_anden som na utnyttjas vid deklarationen. De
livsmedelsstadgan foresknver - el- klarationsfrågorna intar även · ·· _ 
ler att stat och kommun kan kon- . . . . i . ov 
trollera inlevererad varu- och in- ngt en viktig plats 1 progranimet 
komstskatt. Nej, förvisso inte! Att o_ch förutom skolans lärare medver
en Skm:upsbo själv bar hem en trä- ka1· också expertis på deklarations
vit trädgårdsmöbel som han inköpt och skattefrågor. 
till ett pris som låg 25 % över gäl- Just nu pågår en 10-veckors kurs I 
10;nde Il!.inutpris ~- . ortens affärer, i maskinreparationer och svetsning 1 gl_orde .. val endast. ~alJaren glad. ~te r ·, skolan och så snart den slutar , 
bar väl någon SJälv hem en trad- d ' 13 f b · åb'" · 
gårdsmöbel inköpt hos ortens köp- en e ru37i P ~l'J~S en . tre- ; 
man? Och så allt tingentangel som veckors k'?·s i mas~l37a, vilken ' 
inte ens den varmaste anhängaren av också den i stor utstrackning sysslar 
marknadsiden kan försvara. med praktiska reparations- och ma- ~ 

Hur skulle det vara att med andra skinvårdsfrågor. I 
medel söka locka folk till Skurups I mitten av mars ordnas en 6-da
festdag?• Medborgarfesten eller nå- gars kurs i traktorlära och traktor
gon _f?rm av Barnens da~ kunde ~äl vård och på den kursen får man 
mobilisera upp ortens ideella for- också mö 'lighet tt r . r . 
eningar, politiska- och idrottsorgani- .. J a av agga prnv 01 

sationer, och Skurupsköpmännen till trak~?r~orkort. 
ett gemensamt program som vore I ovngt kommer det under mars 
värt ett besök. Kanske rent åv kom- månad att ordnas två st. 6-dagars 
munala intressen kunde motivera kurser i r~spektive växtodlings- och 
engagerandet av någon god artist. husdjursfrågor med en rad ·aktuella 
Och varför inte någon form av barn- inslag. I 
karusell eller liknande. Se på bloms- • : 
terfesten i Skivarp, Svaneholmstinget 

' m. fL 
Det finnes förvisso anledning att 

göra minsta möjliga för bevarandet 
av marknadsdagen ur köpmannasyn
punkt, men att i stället med alla 
medel söka få till stånd en värdigare 

""·-----·------

form för samling till nytta och nöje ; 
för våra innevånare Qch organisatio
ner. Till dess denna fråga är löst är 
nog hela marknadens förläggning till 
Folkets park att föredra framför öv
riga förslag. 

Olle Axling 
------~--ir:.___ __ _ 
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I 
Erna af Ugglas I 

Under krigsåren, då maken som j 
gammal statofficer nästan stän
digt var inkallad till militärtjänst, 
fic'k hans maka så gott som en
sam stå för rusthället på. det sto
ra säteriet, ett uppdrag som hon 
enligt samstämmiga vittnesbörd 
skötte perfekt. Makarnas sam- t 

levnad i deras nya skänehem, blev 
tyvärr ej längvarigt, i det Gustaf 
af Ugglas redan på. sommaren 
1954 gick ur tiden efter en kort, 
men svår sjukdom och hans änka 
stod tillbaka med fem oförsörjda 
barn. Svärigheter och 'f!orger har 
också. de följande ären bjudit på., 
men ägarinnan av Skönabeck har 
burit dem me·d den sinnets späns- 1 

tighet och medfödda optimism, 
som förlänats henne i faddergäva. 
Hennes mänga intress·en bl a för 
trädgärdsskötsel och -arkitektur, 
heminredning och hemby,gdsvärd 
har också. bidragit till att hälla 
hennes sinne ungt och spänstigt. 
I det vackra hemmet på. Sköna.
beck och den kringliggande par
ken har hon på. mångfaldigt sätt 
satt en prägel som vittnar om 
hennes goda smak, omdöme och 
stilkänsla. Det är f ö inom en tid- . 
ningsnotis' trå.nga ram svå.rt att 
få. fram en fullständig och rätt
visande bild av den färgstarka, 
originella, och särpräglade per
sonlighet som dagens födelsetlags
barn utgör. Varmhjärtad, i\:iipul
siv, humoristisk och charmfull 
har hon med en aldrig sviktande 
gästfrihet öppnat sitt vackra hem 
för alla vänner och bekanta. Det 
är också. en stor skara av dessa, 
som nu på. halvsekeldagen till
önskar den charmanta ägarinnan 
av Skönabeck en lå.ng rad lycko: 
samma å.r med hälsa och fram
gå.ng för henne själv oOh den när
maste fami'ljekretsen. 0 D· 
'-- 50 år fyller den 21 januari 
föreständaren för taxistationen 

• i Skurup Arvid Friberg. 
.. Han är född i Villie församling 
' och var i unga är ansfälld vid 

jordbruket och en kortare tid vid 
ett industriföretag i Malmö. Un
der en följd av å.r var han en flitig 
och samvetsgrann ortskorrespon
dent. Då. taxibilstationen upprät
tades i Skurup vid mitten av 1940-
talet erhöll Friberg anställning 
som förestå.ndare vid densamma, 
ett uppdrag, som han fortfarande 
innehar och sköter med nit och 
omsorg. 
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-1'!-(J 
Skurups marknad ~V/ I 
Egentligen skulle jag ej behöva 
yttra mig mera. i denna sak. När 
köpmannak•lubbens ordförande 
kan jämföra Skånemässan med 
Skurups marknad förstå.r ju var 
och en att en fortsatt diskussion 
är meningslös. Och när herr 
Wickman inte vill läsa innantill 
är det ju rent omöjligt. Jag av
så.g i mitt förra inlägg att vi e j 
skall stödja denna form av han
del och jag f!'amhärdar i min 
uppfattning att ortens köpmän 
ej skall engagera ·sig i var dessa 

' "ståndspersoner" fär tillstånd 
' driva sin "handel". Men herr 
Wickman är lik den liHe gossen 
som fic1k en riktigt god 'kaka -
han vm: både äta upp den och 
äJndå ha den kvar. Hur allmän 
uppfattningen var på köpmanna
klubbens möte vet jag inte, men 
en1igt vad jag hörj;. skulle det in
te vara så helt med "allmänna 
uppfattningen". 
Och så var det inkomsterna för I 

kommunen. Jag har idag av kom
munalkamreren fått mina miss
tankar bekräftade, att det inte 
var stora belopp. I fjol var kom
munens del av nöje'Sskatten för 

· hela marknaden saJmrrtanlagt 287 
kr. Hyresinkomsten för torget 
var 200 kr. Och utgifterna. Ja, 
tyvärr finns ej dessa tillgängliga i 
omedelbart men de är m ån g a , 
många gå. n ger större. Så 
för kommunen är det en dålig af
fär. Marknaden medför en betyd
ligt utökad köpenskap, skriv·er 
herr Wickman och det är så rätt I 
så. Antag att dessa kringresande 
"affärsmän" tar med sig 30.000 
kr från Skurup då. är köpkraften 
i skurupsaffärerna lika mycket 
mindre. Så för köpmännen här I 
är det en dålig affär. Betr. tra
fikproblemen i Skurups köping 
tycker jag dessa hitintills lösts 
på ett utmärkt bra sätt av dem 
det vederbör, varför vi ej behöver 
ha nå.gra bekymmer därom. Låt 
Torget bli parkeringsplats mark- , 
nadsdagen så gå.r det sä•kert bra! 

Så. till slut. Herr Wickrflan 
överlämnar till allmänheten att 

. avgöra varornas kvalite och vär- , 

1 

de. Om någon fått erfarenhet a.v 
skurupsbornas sinne för kvalite, 
så är det jag. När det gäller kva
lite - just därför behöver vi in-
ga "ständspersoner" i Skurup -
inte ens på marknadsdagen. Men 
än en gång, herr Wickman, låt 
oss enas om en bättre form för 
att bevara det bästa av den 
traditionsrika marknadsdagen. 

OLLE AXLING 

Skurupsavd. av Rädda Barnen 

börjar årets verksamhet med •ar· 
betsmöte hos ordföranden fru Sel
ma He·rvidsson I morgon kl 19. 

ORDET FRITT 
Skurups Marknad 

Må det tillåtas även underteck
nad att göra ett litet inlägg · i 
denna fråga. Om marknaden lig
ger kvar på. torget eller på någon 
annan plats i samhället har, en
ligt min åsikt, inte Köpmanna
föreningen något som helst med 
att göra. Det finns nämligen af
färsmän mer än vid torget och 
angränsande gator, även om ma- . 
joriteten av köpmannaförenin
gens styrelse bor i torgets när- . 
het. Betr. herr Ove Wickmans ' 
yttrande om mötet den 12 novem
ber 1956 så var undertecknad 
närvarande på detta möte och om 
jag ej minnes fel, höjdes redan 
då röster på att förlägga mark
naden till någon annan plats, tex 
på Erikstorget eller vid Folkets 
Park, så beslutet var visst inte 
så enhälligt på. detta · möte med 
Köpmannaföreningen som herr 
W!.ckma'n vill göra gätlande. Vad 
det gäller herr Wickmans farhå.· 
gor för trafiken å. Fabriksgatan 
så. hå.ller köpingen ju som bäst 
på att iordningställa denna gata. 
Vid ett tillfälle som marknads
dagen 'kan man ju göra här, lik· 
som man nu får göra vid torget, 
man avstänger trafiken för mci-

1 torfordon. Om marknaden förläg
ges till området vid Folkets Park 
blir ju torget en utmärkt parke
ringsplats, vilket gör att många 

' marknadsbesökare kommer att 
: cirkulera i gatorna kring tor
get, till fromma för de köpmän, 
som bor där, och som även då 

· säkert kan avläsa ökade försälj· 
ningssummor marknadsd(lgen. 
Lösningen på denna så omdisku
terade fråga skall ju till slut av
göras av kommunalfullmäkti&"e 
men att förlägga marknaden till 
området vid Folkets Park anser 
underte~knad vara den ur alla 
synpunkter både bästa och rätta 
och i detta instämmer många 
medlemmar av K?pmannaföre-
11ingen i Skurup . 

Skurup den 18 januari 1958 

Börje Lind~n 



va ra traditionen av marknaden 
som samlingsplats för Vem
menhögsbygdens folk med stör
sta möjliga publiktillströmning 
inte endast till m arknadspla tsen 
utan till hela samhället som så
dant. 
Det är möjligt, att hr Ax ling 

ha r en viss erfarenhet av Sku
rupsbornas sinne för k valite, men 
erfarenheten kan ju knappast va
ra långvarig, då han ju, som han 
sj älv tidigare påpekat , ä r r ela tivt 
nyinflytta d. Det finns massor av 
affäre r , sam har 10- 20- ja, 50-
årig erfa ren'het av att folket i 
Skurupsbygden kan bedöma va
rornas värde. Dä rför t ror jag ej, 
att det på sjä lva ma rknadspla t- 1 
sen görs särskilt stora affäre r, 
utan här träffas allmänheten 
rent t raditionsmässig t för a tt 
prata och seda n under dagens 
lopp göra sina m era betydelseful
la inköp i de bofasta enskilda af 
färer , som har ansvar inför sina 
kunder och vill ge dem bästa 
möjliga service. 
Som avslutning på. dctla ytter

liga re klarläggande i d iskussio- , 
nen om Skurups marknad vill I 
jag m eddela hr Axling, att jag 
ej kommer att offra mera tid på. 
a t t bemöta verklighetsfrä m
mande påståenden, utan jag har 
så klart som möjlig t försökt 
fram ställa köpmannaklubbens 
prakti~kt t aget enhäll iga objek
tiva uppfattning om marknadens 
bestånd samt dess mening om 
lämpligaste plats för markna dens 
läge. 

Skurup den 20 jan. 1958 

Ove Wickman 
Ordfande i Skurupsortens 

Köpmannaklubb . 

Skurups köpings lönenämnd 
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ORDET FRITT . '// vl'9 
Skurups marknad t I' 
Samhällsutvecklingen med hög
re 1evnadsstandard och utjämnin
gen av förmögenhets- och in
komstförhå.llanden har medfört 
en strukturförändring av han
deln, som medfört nya inköpsva
nor hos värt folk . Detta är en 
realitet, som vi ej kan blunda för. 
Utvecklingen påverkas av många 
faktorer och är olika i skilda de 
!ar av vårt land. Störst är skill
naden mellan stad och landsbygd. 
Skurups marknad h a r fyllt en 
uppgift i en tid som varit. Men 
att bevara den som någon sorts 
handelns kulturminne är enligt 
min mening ej motiverat. Men 

1 
när herr Wickman ej med ett en
da ord berörde det som jag an
såg väsentligast i min första ar
tikel, försökte jag ytterligare 
klarlägga min inställning. Men 
då börjar han tala om saklighet 
oc<h uppl"ändskt temperament. Hr 
Wickman förstod ej min liknelse, 
och det är jag uppriktigt ledsen 
för. Det skulle vara mig fjärran 
att ironisera om yttre storhet el
ler litenhet, det få r den göra som 
finner det förenligt med sin ställ- I 
ning, att så. göra. Jag föredrar !' 
dock yttre storhet framför inre 
stöddiglhet. Jag- menar, att man 
inte i ena andetaget kan önska 
"stä.ndspersonerna" välkomna till I 
Slmrup och i det andra önska att 
ingen skall handla av dem. Det 
är därför jag ej vill medverka i 
den välkomstkören. 

Hyresinkomsten för kommunen 
för torget minskade frå.n 1956 till 

1 1957 sannolikt beroende på. flytt
ningen till Folkets park, skriver 
hr Wic~man. Det är klart att den 
inkomsten tillföll Fol•kets park! 
Men det är väl ingen som miss
unnar dem det? Folkets park in
levererade i fjol inte mindre än 
9.500 kr i nöjesskatt. 
Upplät g·ärna skoltomten t'ill en 

mässa i likhet med Skå.nemässan 
men i n t e till tingeltangel ! 

, marknadsstil. Nog är det vä1 än
då. en rätt väsentlig skil1nad mel
lan en bra varumässa och en då.
Hg marknad ? ! Hr Wickman er
känner ju att någon handel i 

1 egentlig mening ej förekommer 
på marknadsplatsen utan mera 

, är en träffpunkt för bygdens 
' folk, där man traditionsmässigt 
träffas och resonJlrar om varje
handa. Det är den möjligheten 
jag vill vara med om att bevara 
men inte · under marknadsfor
mer utan med program av värde, 
exponerandet av varor frå.n 
ledande företag av ortens både 
enskilda, jordbrukskooperativa 
och kooperativa butiker. 
Jag respekterar hr Wickman, 

I 
när han i egenskap av ordföran
de i Skurupsortens Köpmanna
klubb tager dess medlemmars in

' tressen till vara men ansvaret 
mot kunden är inte nå.got som en 

, viss form av handeln har mono-, 
po1 på.. Det beror på inställnin
gen både hos den enskHde hand-1 
!aren och hos andra affärsfor
mer, vilket må l de siktar mot. 
Marknadsgycklarnas må.I sam
manfaller i n t e med värt mål. 

Skurup den 24 januari 1958 
Olle Axllng 

~lahnöhus län intar en 
särställning 

Speciellt framhöll man, att just 
undervisningsanstalten för kvinn
lig 1andsbygdsungdom är av syn
nerligt behov påkallat. Inom pa
rentes bör nämnas att den pla
nerade lanthushållsskolan 1956 
kostna<lsberäknats till 1,1 milj kr 
och rektor Sigfrid Larsson, Sva
löv förklarade att man när man , 
bedömer denna fråga må.ste se 1 
hela det aktuella områ.dets bety- · 
delse ur jordbrukets synpunkt och 
antalet skolor inom länet sa mt 
att Malmöhus län i det avseendet 
tntar en särställning. Det betona
des också under diskussionens 
gång, att skolorna i Skåne får 
må.nga elever från andra delar av 
landet varför man i flera fall 
gott kan tala om "riksskolor" me
dan det samtidigt är mera ovan
ligt att t ex en flicka, som vill 
få utbildning vid en lanthushå.lls
skola, söker sig till undervis
ningsanstalter uppå.t landet. 

Riksdagsman Stig F . Hansson i 
önnarp ansåg, att man inte fick 
blanda ihop pojkarnas och flic
kornas utbildningsmöjligheter och 
att knappast nå.got annat län, när 
det gäller flickornas utbildnings
möjligheter, har så då.liga förut
sättningar, som just i Malmöhus 
län. 

Landshövding Widell, som fung
erande ordf., kunde i sin sam
manfattning konstatera att även 
om man inte kommit till några 
konkreta resultat så hade man 
dock fått en klar utgå.ngspunkt. 
Man har också. få.tt en klar blick 
över att det finns en stor enig
het om att frå.gan om en ny 
lanthushållsskola inom länet var 
ett synnerligen angeläget önske
mål som på. nå.got sätt må.ste 
bringas till en snar lösning. 
Efter sammanträdet bjöds gäs

terna på. middag och efterå.t be
siktigades lantmannaskolans lo
kaler. 

har hållit sitt fö rsta samman
t1,äde för i år. En framställning 
fiirelå.g från rek~or F . Eiderbrand==================================d 



Allvarligt men inte pessimistiskt sdg nämndeman H. Truedsson, 
landshövding Widell och dir. Sam, B. Norup pd frågan om lant

hushdllsskolan i Skurup. 

Enighet om att Skurup 
bör få larithushållsskola 

En rad framstående företrädare för jt'lrdbruksnäringen med 
landshövding G. A. Widel1 och generaldirektör Sam B. Norup i I 
spetsen var i måndags samlade till en synnerliigen animerad över
läggning på Skurups lantmannaskola om möjligheterna att åstad
komma en ny lanthu~hå:Jlsskola inom länet. Det var Vemmenhögs 
m fl häraders lantmanna-och lanthustlållssko'leförening, som stod 
som värd för sammankomsten. 

Från lant'bruksstyrelsen peltog slag och begärd~ att få på:börja ! 
förutom generaldirektör Sam B. byggandet av en lanthushållssko- · 
Norup, byråchef Arne P:son Ar- la. Under årens lopp har det 
negren och byråinspektör Bengt sedan skett en rad uppvaktnin
Stensiö. Hela förvaltningsutskot- gar och fra!IIlställningar till myn
tet inom länets hushållningssäll- digheterna att få skolan ti'll stånd. 
skap var också närvarande samt (Forts. å sista sidan) 

' representanter från landstinget ----~ 
med ordf. i förvaltningsutskottet 

, rilksdagsman Emil Ahlquist samt 
Stig F. Hansson, önnarp, i spet-
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Frå.gan om att bygga en lanthus
hål'lsskola i Skurup har varit ak
tuell mycket länge och förts fram 
i mänga sa!IIlmanhang. Alldeles 
nyligen har "länskomanitten för 
yrkesutbildning och skola i Mal
möhus län" i sitt betänkande myc
ket starkt tryckt pä nödvändig
heten av att utbildningsmöjlighe
terna för deµ kv~nnliga lands
bygdsungdomen måste bringas till \ 
en lösning och man slår här fast 
att den planerade lanthushållssko
lan · i Skurup måste förverkligas 
med det allra snaraste. 

Ordförande i 'denna utredning 
1 har varit riksdagsman Nils Pers
son i Svensköp och han påvisade 
oc!kså vid sammanträdet de syn
nerligen tungt vägande skäl sam 
ligger bakom kommittens ställ
ningstagande. Härv. sekunderades 
•han av f. ecklesiastikministern 
Ivar Persson i Skabersjö som 
satt med i den kommitte, som ut- I 
redde lantbruksunderV'isn<ingen i 
länet i början på. 1940-ta'~et. Här I 
fastslog man år 1945 att en av 
de aUra angelägnaste uppgifterna · 
när det gällde att ordna yrkes
utibildningen i länet var att till
godose landsbygdsflickornas ut
bildningsmöjligheter. Den gängen 
bedömde man behovet av elev
platser för länet till 200. På den 
enda lanthushåUsskolan inom lä
net Akersberg kunde man ta emot 
60 e'lever per år och därtill lig
ger denna skola i norra länsdelen 
och mycket nära gränsen till 
Kristianstads län. I 
Redan 1944 fattade landstinget 

principbeslut om att förlägga en 1 
lanthushållsskola till Skurup. 
Tomt har inköpts intill lantman
naskolans och redan 1947 sökte 
lanthush.-skoleföreningen statsan-

Enighet om ••• 
-------- från sidan ett 

I detta har int-e :minst bygden 
engagerat sig. Ansträngn~ngarna 
har eme1'lertrd alltid strandat på 
det s k statsfinansiella fäget ocih 
de stafäga myndigheterna har ej 
ansett sig ha möjligheter att an
slå. 'behövliga medel. 

Minskade anslag 
väcker missnöje 

Måndagens missnöje gav vid 
handen att läget knappast för
bättrats när det gällde statens 
ekonomiska resurser. General- ' 
direktör Norup kunde sålunda 
meddela att i årets statsV'erks
proposiUon har anslagen till ny
byggna:der vid lantbrukets under
visningsanstalter skurits ner från 
2,5 ti11 1,5 miljoner kronor per 
å.r. Därtill kommer att utbetal
ningarna till redan byggda sko
lor l mycket hög gra:d släpar 
efter. 

Generaldirektör Norup var dock 
liksom övriga representanter för 
lantbruksstyrelsen helt ens.e om 
att byggnadet av ny lanthushä.lls
skola i Malmöhus l'än var syn
nerligen angel'ägen och att kna
past nä.got län var så dåligt till
godosett som Malmöhus. Och även 
om man för dagen ej kunde ge 

· några bestämda utfästelser om 
när statsanslag kan väntas var 
man mycket positiv till att på 
allt sätt söka bidra till att frågan 
kunde lösas. 
Frän många håll beklagades I 

mycket starkt att man från stats- I 
makternas sida ansett sig kunna J 

så radikalt skära ner de redan 
förut otiI!räckliga anslagen för I 
landsbygdens undervisningsanstal- 1 
ter och man uttalade den för
hoppningen att man moti-onsvä
gen skulle kunna åstadkomma en 
rättelse. Om så kunde ske skulle 
inte minst förverkligandet av 
S·kurups lanthushållsskola kom
ma i ett avsevärt gynnsammare 
läge. 
Man pekade också på möjlighe

terna att länet tar saken i egna 
händer och att landsting och hus
hållningssällskap var på sitt sätt 
bidrar till att skolan kommer till 
stånd i avvaktan på statens an
slag. Så har skett inom många 
andra landstingsområ'den. 
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Lantbrukare på deklarationskurs 

Några av deltagarna i den välbesökta deklarationskursen. 

Vemmenhögs härads ortsförbund 
av RILF hade i går på. Lantman
naskolan anordnat sin ärligen 
återkommande kurs i deklaration 
för traktens jordbrukare. Anslut
ningen !blev som vanligt stor i 

1 det ett 70-tal intresserade, mest 
1 egna jordbrukare hade infun
' nit sig. Dessutom deltog även 
•några av skolans egna elever. 
Kursen, som började vid 13-tiden 
och tog hela eftermiddagen i an
språk, bevistades även av skolans 
rektor Gunnar Knutsson jämte 
representanter för lärarekåren. 
och Skurupsortens bokföringsför
ening. Ledare för kursen var en 

I erkänd fackman på. området ag-

ronom Hugo Jeppsson, förestän
dare för lantbruksförbundets 
driftsbyrä. 
Innan kursen började hälsade 

ortsförbundets ordf. agronom 
Ernst Möller, örsjö boställe, samt
liga deltagare välkomna och rik
tade en särskild välkomsthälsning 
till kursledaren och skolans led
ning. Dessa kurser har blivit nå
got av en tradition för ortens 
jordbrukare, sade agronom 'Möl
ler. De har pägätt ett flertal år 
och alltid samlat mänga deltaga
re. Sä är ookså fallet i år och 
vi, som planlagt dessa kurser, ser 
däri ett bevis på att de blivit 
populära och väl fyllt sin åsyf
tade uppgift. Som det nu är ställt 

med vårt deklarationsystem här 
i landet, där nya bestämmelser 
och nya blankettformulär vart 
år dyker upp, är det helt en
kelt nödvändigt för en jordbruka
re av i dag att vara väl insatt 
i allt detta, så. att han förmår 
avge en riktigt ifylld och kor
rekt utförd deklarationsuppgift 
till gagn bä.de för sig själv och 
det allmänna. 
Efter ordf:s hälsningtal vidtog 

kursen, 'som omfattades med liv
ligt intresse, och efter denna !ölj
de en livlig diskussion varunder 
kursledaren fick besvara en hel , 
del skattetekniska frågor. Slutli- · 
gen samlades man till ett gemen
samt kaffesamkväm. 



Fr. v. ag ronom Hugo Jeppsson, lantbr. Hugo Månsson, Elinelund, 
och agro nom Ernst Möller, Örsjö boställe. 

På onsdagen hölls en synnerligen aktuell kurs på Skurups lant
mannaskola. Det var Vemmenhögs Ortsförbund av RLF, som fullfölj
de en mångårig tradition genom att kalla bygdens jordbrukare till 
information om deklaration och skattefrågor. Att ämnet väckte in
tresse hos dtm vet vederbör visades därav, att skolans rymliga och 
vackra hörsal var helt fylld av lantvtckra hörsal var helt fylld av lantb 

rukare och även andra intresserade. 

Ordf. i Vemmenhögs Ortsförbund sovårdsnämnd utdömer ett avlopp, 
av RLF, agronom Ernst Möller, örsjö, är detta då tillräcklig grund att räk
bostäl~~· hälsade alla välkomna. Han na kostnaden som avdragsgill? Agro
framholl vilken betydelse det har nom Jeposson förmenade att så borde 
för jordbrukaren att ha en klar över- vara fallet men framhöll å andra 
blick över .. sin f7.kon?mi. Därvidlag sidan att i dylika frågor "allting 
fyller: bokformgsfoi:emngarna en .. s~or flyter" och endast prövning i högre 
uppgift. J.'.'le1:talet Jordbrukare folJer instans kan ge säkert besked. 
kontantprmc1p.en .. men 1. synnerhet Efter kaffepaus fortsattes kursen 
~gre ocl1; nytilltrada.nde JOrdbruka:,e med grundlig genomgång av blanket
o:vergå'.. t!ll deklaration efter b?kf~- ten samt kontantkontroll av samtliga 
rmgs1'.1ass1ga grunder. Emellertid . ar inkomster och utgifter. Många goda 1 

det eJ nog med. att ha reda på m- råd lämnades lantbrukarna. Talaren • 
koms.ter oc:~ u.tgifter S.å att .dez:i. elrn- gav till sist en orienttring om nyhe- 1 
nomiska .ställnmgen vid varJe tilUalle ter i taxeringsorganisationen. Bl. a. I 

•kan bes~mas. Skattelagarna ar ett nämndes att deklaranlen nu har bätt- . 
1s.värt . kap1ttl. Tolk11;mgen av ~agen re rätt än tidigare. Han har sålunda I 

l
ar skiftande, och vid deklarationen besvärsrätt oavsett om dekl. kommit 
måJte man i mycket ta hänsyn till in i tid eller ej. Han får vara närva
preju dikat och _utslag i höi::re in.stan- rande i prövningsnämnden och tave
ser. ~en enslnlde kan eJ );>eh~.rs~a ringsintendenten får ej tala i ett skat
~etta mvecklade P~.o~lem, o~h darfo~ teärende, där deklaranten ej deltager 
a1: det en stor gladJe att 1 dag fa vid behandlingen. Till sist behandla
~alsa en sådan skatte- och deklara- des den vanskliga frågan om skatte
, t10nSexpert S<?;1ll agronom Hu.!(O Jepps- fri realisation. För att sådant avdrag 
soi:, chef for 1:-.antbruksforbun,dets ska få göras, måste styrkas att drifts
driftsbyrå, Malmo, sade hr Moller. omläggning av bestående karaktär ' 
. Rek~oi: G:~ar Knut~n uttryckte ge1;10mföres. Riksskattenämndsbesked I 

sm !(ladJe ove1:. a.tt få hals~. så måni::a finns i mängd, men dock kan man i 
av Jordbruksnarmgens uto".are val- detta spörsmål ej generalisera. 
komna till skolan. Det glader oss Lantbrukaren Eric Johnsson Bac
alltid_ att ~olk vill l~ra och. vi på sko- kagården, framförde åhörarn~ tack 
Ian vill gora vad vi kan for att med- till rektor G. Knutsson för gästfritt 
dela k unskaper. I sammanhanget upp- mottagande och till föredragshållaren 
lyste rektorn att en kurs på en _vecka för de klarläggande och betydelseful

l anordnas vid skolan 3--8 febr. 1 syfte la upplysningar som getts under kur-
att ge en mera fördjupad insikt i bok- sen. ' 
färings- och skattefrågor samt dekla- ____ _____ __, 
ration. Ledare för kursen blir agro-
nom Bjtrstedt. 
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.det -Torsdagen den 30 jan. 1958 -------

( ~ Skurupsbygdm J 
Deklarationskurs i Skurup 
för Vemmenhögslantbrukare 

Skurups AIF 

har haft årsmöte på Skurups hotell 
Rättsfall ofta under stor tillslutning. Ordf. John 

d 
Nyberg hälsade alla välkomna och 

a vgö1·an e framhöll att det gångna året varit 
Agronom Hugo Jeppsson tog där- g:ott både ur ekonomisk som idrotts-

efter till orda. Som sig bör hade hg :5Yf1PUnkt. .. 
varje mötesdeltagare försetts med Till ord~. omvaldes ko~man John 
den aktuella deklarationsblanketten Nyberg. T~ styrelseled:imoter omval
jämte bilaga, men därjämte erhållit des Sven Lid~.erg, v_. 01df., Arne An-

t ·1e d f' teckning över ett dersson, kassor, Stig Strand, sekr., 
en s e~c.i ra or samt Knut Nilsson, Lennart Aker
e:cemphfierat fall upptagaude å ena berg och Sture Månsson. Mångårige 
sidan. alla kontantutgifter 0 .ch å and- sekr. Nils Kvist hade avsagt sig. Ars
ra sidan alla kontar,ita . inkomster. mötet beslöt enhälligt kalla honom 
Denna senare kom val till pass se- till föreningens hedersledamot och 
nare på dagen, då frå!fa blev om ordf. tackade honom för 34-årigt väl 
koz:i.tantk.ontroll av .. uppra~ta~ dekla- utfört arbete. 
rat10n for att upptacka forbiseenden I nöjeskommitten invaldes Erik 
eller fel. Helgesson i st. f. Kjell Trenk, som 

F öredragshållaren behandlade de avflytat. Till ledare för reservlaget 
olika punkterna i jordbruksbilagan utsågs Ernst Nilsson med Bror An
och lämnade talrika exempel på hur dersson som ersättare. I fotbollssek
uppkomna rättsfall avgjorts. Ahörar- tionen invaldes Knut Nilsson, E. Bre
na fick följa besvärsärendens gång land, Arne Andersson. Ledare för A
från taxeringsnämnd, genom pröv- laget E. Breland. I friidrottssektio
ningsnämnd, ända upp i regerings- nen invaldes M. Månsson, Gustav 
rätten. Bland exemplen nämndes Malmkvist, Knut Ekblad, Knut An
som avdragsgilla kosnader för repa- dersson, Bertil Högberg, Olof Röst
ration av byggnader, såsom insätt- berg. 
n ing av nya fönster, dörrar, målning Av verksamhetsberättelsen må föl
etc. men ej ny mur. Avgörandetj lig- jande anföras: A-laget spelade 17 se
ger härvid om omarbttet skall räk- riematcher, tre cupmatcher samt 17 
nas som ombyggnad eller reparation. vänskapsmatcher. Av 37 spelade mat
Någon klar linje för vad som kallas cher har 22 vunnits, 3 oavgjorda och 
reparation och således får avdragas, 12 förlorats. I juni reste fotbollslaget 
gives inte. Tak får man cJra ab för utomlands och spelade i Tyskland. 
i den mån det nya ersätter gam- MFF:s guldlag besökte Skurup den 

; malt av samma slag. Arrendatorer 27 juni och då var även det tyska la-

1 

bör begära avdrag för allt, både get Bielefeld idrottsföreningens gäs
reparationer och ombyggnad, ty för ter. Efter höstsäsongens slut leder 
dem tillämpas annan praxis än äga- Skurup serien med en poäng före 
ren. Brunnsborrning har behandlats Esperöd. I 

!välvilligt av skattemyndigheterna och Reservlaget spelade sju vänskaps
: kostnaden har godkänts som avdrag, matcher och 8 ·seriematcher. Genom 
men eJ· vid anläggniRgen installerad seger i div. Il sydskånska reservlags- I 

serien har laget kvalificerat sig för 
hydro:for. Dikningskostnader godkän- div. I. Juniorlaget spelade tre mat
nas för avdrag om de ersätter ett cher, en vänskapsmatch. I DM spela
befintligt ej längre fungerande sy- des mot Janstorps juniorlag. Mat
stem. chen slöt med 4-1 till Skurup. · 

Beträffande avdrag för dikeskost- Räkenskaperna föredrogs och an
nader, som går över mer än ett år, svarsfrihet beviljades. I kassan fanns 
får man dra av först då arbetet är överskott på 479 kr. Utgifterna hade 
slutfört och debiteringslangd fast- kunnat nedbringas med 1200 kr jäm-
ställd. fört med tidigare. 

Efter föredraget följde diskussion. Lagledaren för friidrotten Masse 
Lantbr . Herved Möller, Börringe, Månsson framhöll att löparbanorna 
drog upp frågan om avdrag, då för- är i dåligt skick. Antalet häckar är 
bättringar göres av driftsekonomien för litet för reglementerade häcklopp. 
och ans!i.g det felaktigt, att läntbrn- Träning :för spjutkastning är det svårt 
karen ej fick göra sådant. Lantbru- finna lämplig plats för, ansåg han. 
kare Eric J ohnsson, Backagården, Ordf. lovade fästa idrottsnämndens 
ventilerade frågan om när inkomster, uppmärksamhet på förhållandena 
som visserligen av företag räknats Efter förhandlingarna följde sam
höra till år 1957 men ej utbetalas kväm. 
förrän 1958, ska deklareras. Härtill 
upplystes att inkomst ej tages med Skurups Barnfilmklubb 
förrän den är kommen fordringsäga- har i dag torsdag sin första föreställ
ren tillhanda. Lantbr. Eric M~gnus- ning för hästterminen. Som vanligt 

. son, J anstorp, drog upp e~t mtr~s- I visas filmerna på folkskolans aulå 
sant r ättsfall. Om exempelvis en hal- med början kl. 16.30. Programmet 

I upptar: 1) Zansabella, en historia om 
..-..,,.. björnar; 2) Vårat gäng som teater

amatörer; 3) Unga cowboys; 4) Med 



Malmöh,uslänet behöver 
en ny lanthushållsskola 

En rad framstående företrädare för jordbruksnäringen med lands
hövding G. A. Widell och generaldirektör Sam B. Norup i spetsen har • 
varit samlade tHl en animerad överläggning på Skurups lantmanna
skola om möjligheterna att åstadkomma en ny lanthushållsskola in
om länet. Det var Vemmenhögs m. fl. häraders lantmanna- och Iant
hushållsskoleförening, som stod som värd för sammankomsten. Från 
lanthruksstyrelsen deltog förutom generaldirektör Sam B. Norup byrå
chef Arne P:son Arnegren och byråinspektör Bengt Stensiö. 

ha möjligheter att anslå behövliga 
medel. 

/ 

Hela förvaltningsutskottet inom lä
nets hushållningssällskap var också 
närvarande samt representanter från 
landstinget med ordf. i förvaltnings
utskottet riksdagsman Emil Ahlquist 
och Stig F. Hansson i önnarp i spet
sen. 

Frågan om att bygga en lanthus
hållsskola i Skurup har varit aik.'tuell 
länge och förts fram i många sam
manhang. Alldeles nyligen har 
"Länskommitten för yrkesutbildning 

' oC!h skola i Malmöhus län" i sitt be-

Diskussion gav vid handen att lä
get knappast förbättrats när det gäll
de statens ekonomiska resurser. Ge- , 
neral<li.rektör Norup kuntle sålunda 
meddela att i årets statsverkspropo- \ 
sition har anslagen till nybyggnader I 
vid lantbrukets undervisningsanstal- 1 
ter skurits ned från 2,5 till 1,5 milj. , 
kr. per år. Därtill loommer att utbe
talningarna till redan byggda sko
lor i hög grad släpar efter. 

tänkande starkt tryckt på nödvändig
heten av att utbildningsmöjlighe'ter
na för den kvinnliga landsbygdsung
domen måste bringas till en lösning 
och man slår här fast att den plane
rade lanthushållsskoJ.an i Skurup 
måste förverkligas med det allra 
snaraste. 

Ordförande i denna utredning riks
dagsman Nils Persson i Svensköp 
påvisade vid sammanträdet de skäl 
som ligger bakom komm'iottens ställ

. ningstagande. Härvid sekonderades 
han av f. ecklesiastrkministern Ivar 
Persson i Skabersjö som satt med i 
den kommitte, som utredde la.11t
bruksundervisningen i länet i början 
på 1940-talet. Här fastslog man år 
1945 att en av de allra angelägnaste 
uppgif'terna när det gällde att ordna 
yJ!kesutbildningen i länet var att till
godose landsbyg<lsflickornas utPild-

1 
ningsmöjligheter. Den gången bedöm
de man behovet av elevplatser för 
länet till 200. På den enda lanthus
hållsskolan inom länet Akersberg 
kunde man ta emot 60 elever per år 
och därtill ligger deillll.a skola i nor

, ra länsdelen och nära gränsen •till. 
Kristianstads län. 

Redan 1944 fattade landstinget prin
cipbeslut om vtt förlägga en lant
hushållsskola till Skurup. Tomt har 
inköpts intill lantmami.askolans och 
redan 1947 sökte lanfuushållsskole-

Generaldirektör Norup var dock 
liksom övriga representanter för 
lantbruksstyrelsen helt ense om att 
byggandet av ny lanthushållsskola 
i Malmöhus län var angelägen och 
att knappast något län var så dåligt 
tillgodosett som Malmöhus. Och 
även om man för dagen ej kunde 
ge några bestämda utfästelser om 
när statsanslag kan väntas, var man 
positi'V till att på allt sätt söka bi
dra till att frågan kunde lösas . 
Från många håll beklagades starkt 

att man från statsmakternas sida an
sett sig kunna så radikalt skära ned 
de redan förut otillräckliga anslagen 
för landsbygdens undervisningsan
stalter och man U'ttalade den för
hoppningen att man motionsvägen 
skulle kunna åstacJ!komma en rättel
se. Om så kunde ske skulle inte 
minst förverkligandet av Skurups 
lanthushållsSkola komma i ett gynn
sammare läge. Man peikade också på 
möjligheterna att länet tar saken i 
egna händer och att landsting och 
hushåilningssällskap var på sitt sätt 
bidrar ~ill att skolan k.ommer till 
stånd i avvaktan på statens anslag. 
Så har skett inom många andra 
landstingsområden. 

Det utspann sig en livlig diskus
sion omkring dessa · frågor med 
många inlägg och landshövding G. A. 

Fr. v. nämndema.n Herma.n Truedsson, landshövding G. A. Wide!! 
och genera,!direktör Sam Norup 

föi'eningen statsanslag och begärde Widell, som fungerade som ordf., 
att få påbörja byggandet av en lant- kunde i sin sammanfattning konsta
hushållsskola. Under årens lopp har tera att även om man ej komm1t •bill 
det sedan skett en rad uppvaktning- några konkreta resultat, så hade man 
ar och framställningar till myndig- dock fått en klar utgång.5pun:kt. Man · 
heterna att få skolan ·till stånd. I har också fått en hlar blick över 
detta har inte minst bygden enga- att det fanns en slior enighet om 
gerat sig. Ansträngningarna hax att frågan om en ny lanthushållssko-
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Tvättmästare Rolf Malm, Vallösa, 
med maka Ma.iken, f. Holmgren. 

(Foto: Lidbergs Foto, Skurup.) 

lBlöjdlii,an E""'' ""''"~' sk~ I 
rup, med maka Maj-Britt, / Karl-
stedt. 

Hr Egon Thell, Vemmenhög med I 
maka Elsa,. f. Johansson, Skurup. 

(Foto: L1dbergs Foto, Skurup.) 

emellertid al1tid strandat oc..'1 de stat- la inom länet var ett angeläget öns- ========================================::::!J 
liga myndigheterna har ej anse'tt sig kemål. 



S kurupsbygden 

Bild från auktionen på Norra Olstorp i Skurup. 

A velsdjursauktionen på 
N. Olstorp gav bra prise1· 

Avelsdjursauktionen på N. Olstorps gärd i Skurup hade samlat en 
talrik och sakkunnig publik, som infann sig i god tid före auktio
tionens början och tog djuren i besiktning med ledning av katalogen. 
Vädret var hyggligt då auktionspnbliken samlade!I, ,men efter hand 
blev det snöglopp och stormvindar. 

Ingen lät dock avskräcka sig härav. Sandström, Torkelstorp. E_n ettåri~ 
Inne på den rymliga gården hade en tjur rusade o~kring i rmgen P.a 

rock'n roll-maner och klubba·des for 
visningsring anordnats med djup l.~00 kr. Ägare blev lantbr. Gott
halmbeklädnad. Där var det någor- hkrd Jönsson, TrelJ.eborg. 
lunda lä för blåsten och f ö följde Ett parti hö såldes för 25 öre pr 

' ' kg, kålrötter kostade 6.50 kr pr 100 
man auktionens gång från öppna la- kg. • 
dor och logar. De verkligt köpintres- Efter auktionens slut bjöd gårds
serade, och de var många, vek dock ägaren lantbrukare Jarl Chrisander 
inte från de spända repen. och hans maka besökarna på kaffe i 

gårdens gillesstuga, som inretts med 
Först kom 26 kor, därefter sex två- allmogemöblemang i källarvåningen. 

årskvigor och sist två tjurar. Dju- Lantbruka·re Chrisander ämnar ej 
ren var i prima kondition, yra av att övergå till kreaturslöst jordbrllk. 

Auklionsropare E. Ekblad 

Han har kvar ett 6(}-tal ungdjur och 
ha kommit ut, dansade de omkring ämnar efter hand öka detta antal. 
i ringen med sin skötare, vilka se- Norra Olstorp har stora ängsmarker 
nare dock hade god hand med dem och lämpar sig därför för ungdjul's
och klara<le sin uppgift fint. Fran och slaktdjursuppfödning, anser hr 
den o·bligatoriska auktionsvagnen Chrisande·r. 
ledde auktionsförrättaren näm.nde- 1--~-~-~--~~-= --~--- ~--=--
man Herman Truedsson, Saritslöv, 
det hela, och ropa.ren Alwln Ek
blad, Dybeck, skötte klubban med 
sedvanlig rutin. På något mer än 
en timme såldes alla de 33 djuren 
samtliga reaktionsfria och kastnings
fria, de flesta stamboksförda eller 
därtill berättigade. 

Bra priser betalades för samtliga 
djur. Sex kor gick över 2.000-kr.
strecket, åtta betalades med över 
1.700 och de återstående klubbades 
för 1.300-1.400 pr st. Dyraste kon 
kostade 2.120 kr. Det var Irma, be
dömd me<l 7,0 p. för år 1957 och med 
följande siffror: 5131X4,0=204 kg 
smörfett. Hon gick tilJ. godsägare 1 

Leonard Peterson, Brodda. Lantbru-
kare Albin SörenssO!ll, Skivarp, köp-
te näst dyraste kon nr 165 Specla iör 
2.070 kr. Samtliga tvåårskvigor be-
talades mellan 1.100-1.200 kr med nr 
21 Irma som den dyraste, betald med 
kr 1.340. En ivrig köpare var köPm.an 
Nisse Jönsson, Skurup, som köpte 
fem djur. 

Med lugn .sävlighet förde sig tJU~ 
ren Stein-Rikus i ringen. Han har 
påbrå från Styrman Bouke, är född 
i maj å Torshög, Fjärdingslöv, be
dömd med 7 ,0 p. och såldes nu för 
2.800 kr till lantbrukare Anders 

/ 



Diskussion om maskinkurser • 

Vii·d Skurups lantmannaskola 

På bilden ses från vänster rektor G. Knutsson, kapten Bager, inspektor 
Oddshammer, baron J. Ramel och agronom B. Johnsson. 

Ett 311-tal lantbrukare, inspektorer samt representanter för maskin
firmor, maskinindustri och masklnltandel i Skurup var i går kväll 
Inbjudna till en dlskusslonsafton vid Lantmannaskolan. Anledningen 
till sammankomsten var att rektorn vid skolan, G. Knutsson, gärna 
ville höra de olika representanternas synpunkter på de framtida 
masklnkursemas uppläggning. 

Man samlades i skolans impone
rande maskinhall där samtliga re
presentanter hälsades välkomna av 
hr Knutsson, som därpå överlämnade 
ordet åt agronom B. Johnsson. Den
ne gav en kort orientering om verk
samheten vid skolans maskinavdel
ning. Bl. a . framhöll han att man 
ansett utbildning i svetsning vara så 
nödvändig att man anskaffat tolv 
aggregat. Vidare påpekade. han att 
vid skolan pågår en kraftig expan
sion vad gäller maskinkurserna, och 
förklarade i sambånd därmed vilka 
ändringar som inom den allra när
maste tiden kommer att företagas. 

Deltagarna samlades därefter i sko
lans huvudbyggnad där en livlig dis
kussion om utformningen av ma
skinkursernas uppläggning utspann 
sig. 

Rektor Knutsson inledde med att 
påpeka vikten av anpassningen _till 
de aktuella förhållandena som stan
digt måste ske vid våra lantmanna
skolor. Att vara lärare kan därför 
vara både intressant och stimuleran
de men det fordrar klar blick för 
allt det som är aktuellt. Utveckling
en inom jordbruket har varit revolu
tionerande under de senaste åren, 
framhöll han. Framför allt har den
na gjort sig gällande inom maski_n
parken, vilket gjort att undervJS
ningen kommit att släpa efter. I 
många falll har det kanske berott 
på att resurserna varit för små; sko
lorna har inte räckt till och lärar
kraften har heller inte varit så stor 
som kunnat önskas. Detta problem 
är i dag i stort sett förbi, och vi 
vill därför nu försöka ta upp ma
skinundervisningen i stort på vårt 
program. Vi har funnit att för en 
lantbrukareson är det numera na
turligt att han skall genomgå lant
mannaskola åtminstone en 5-måna
ders somm;rkurs. Detta medför att 
för de allra flesta uppstår gärna 
behov av ytterligare en påbyggnads
kurs, och detta behov har vi ve~at 
tillgodose genom att anordna maskm-
skötarkurser. 

är följancie: Hur mycket bör vi ta 
med av den. teoretiska resp. prak
tiska undervisningen? Skall vi i vå
ra reparationskurser lägga tonvikten 
vid de små bagatellerna eller skall 
vi låta eleverna få undervisning i 
omfattande reparationsarbeten? Och 
slutligen: Vilka kurstyper ha v.i be
hov av när det gäller maskinunder
visningen? 

Vad skall utföras 
på gården? 

Kapten Bager, Petersborg, under
strök betydelsen av att de anställda 
fick en så grundläggande och mång
sidig utbildning som möjligt. Innan 
man dessutom ger sig vidare in på 
frågan bör man ha klart för sig vad 
som egentligen är värt att lära. Detta 
hänger givetvis samman med frågan 
vilka arbeten man själv skall utföra 
på gården och vilka som montorerna 
skall ta hand om. 

Baron J . Ramel, Vida:rp, tyckte att 
maskinutbildningen var utmärkt som 
den var, men frågade . sig hur långt 
utbildningen borde dnvas. Han an
såg i det sammanhanget att verk
sta~sarbetarnas kompetens borde hö
jas samtidigt som vår egen maskin
kännedom borde tillputsas. 

Agronom Rosborg, Ava-verken, an
såg att vad gäller reparationerna, 
kan man inte ge någon generell re
gel för vad som skall göras på går
den eller på verkstaden. Det är be
roende på gårdens verktygsutrust
ning om mera avancerade arbeter; 
kan utföras. 

Dir. Vifot, Skurup, framhöll att 
det håller på att byggas en central 
verkstadsskola i Lund, där det blir 
en avdelning för tvåårig undervis
ning i maskinarbeten. 
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Stort lie ov 
av kurser 

Behovet av kurser för de anställda 
inom jordbruket underströks från l. 
flera håll. Man önskade kurser om 
c:a tre veckors längd där man tog 
upp olika ämnesområden olika år så' 
att man exempelvis ena året tog u pp 
traktorns reparation, andra året lade 
vikt.en vid lantbruksmaskiner o. s. v. 
I detta sammanhang underströks att 
det vai:- v~li.gt. att. den spm vid 
gården bar ansvaret för maskinern;i. 
fick komma på en sådan kurs. För de 
blivande lantbrukarna ansåg man att 
det borde vara rimligt att de efter 
genomgång av vinterkurs eller längre 
kurs på lantinannaskola genomgick 
en specialkurs i mask.inskötsel om c:a 
12r-15 veckor. Ifår skulle då också 
de ekonomiska problemen inta ·· en 
viktig plats. 

Efteråt samlades man i matsalen 
där skolan bjöd samtliga deltagare på 
kaffe. Härvid passade rektorn på att 
tacka för det intresse som visats. Del
tagarnas tack frambars av kapten 
R:<=r 

I Slimminge kyrka · vigdes på lör
dagen godsägare C a r 1 T o r n e r
h j e 1 m, Wrams Gunnarstorp, och 
fröken Mari-Ann af Ugglas, 
dotter till framlidne friherre Gustaf 
af Ugglas, Skönabäck, och hans ma
ka, född Nyman. Medan gästerna 
samlades i templet, spelade kyrko
musiker Hanna Leion, Slimminge, 
musik av Bach, Runbäck och Men
delssohn. Som kyrkomarskalkar fun
gerade godsägare Anders Bergen
gren, Göran Tornerhjelm och fri
herre Hack Stjernblad, St. Markie. 
Brudparet intågade till tonerna av 
Marsch ur Mendelssohns' Midsom
marnattsdröm. Vigseln förrättades av 
kyrkoherde Eric Kastman, Nosaby, 
tidigare kyrkoherde i Slintminge. 
Kyrkomusiker Hanna Leion sjöng 
solo till eget ackompanjemang "I 
himlar, sjungen den eviges ära" av 
L. v. Beethoven. Medan brudparet 
uttågade spelades Kröningsmarsch 
ur operan Profeten av G. Meyerbeer. 
Efter vigseln samlades gästerna till 
middag på Skönabäck. Senare på 
kvällen avreste de nygifta på bröl
lopsresa till Madeira via Paris. 

Den första vi igångsatte omfatta
de tre veckor, men redan då blev vi 
medvetna om att det var under all
deles för kort tid som de grundläg
gande kunskaperna skulle inläras. 
De 10-veckorskurser vi i fjor och nu 
i år anordnat har visat sig vara väl
c;ligt värdefulla. Som kompliment till 
dessa här vi anordnat en- och två
veckorskurser vid vilka eleverna fått 
lära sig svet~ing samt fått en 

grundläggande utbildning i en trak- ===============================================================================================================::::.! - tors funktion och skötsel. De frågor= 
vi i kväll skulle vilja ha svar på --
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Bröllop på Skönabäck 

Bruden Mari-Ann Henryette Gustafsdotter af Ugglas pd väg in i 
kyrkan sällskap med systern Juliana. I bakgrunden skymtar 

brudens moder ffiherrinnan Erna af Ugglas 

Ett högtidligt kyrkbröllop förrät
tades på lördagen i Slirnminge 
kyrka mellan godsägure Carl Tor
nerh jelm, Wrams Gunnarstorp, o. 
modedirektrisen fröken Mari-Ann 
Gustafsdotter af Ugglas, dotter 
till framlidne friherre Gustaf af 
Ugglas och hans maka Erna född 
Nyman, Skönab.1 ek. 

Då. gästerna samlades i kyrkan 
utförde kyrkomusiker Hanna 
Leion orgelmusik av Bach, Run
beck och Mendelssohn. Kyrkan 
hade dekorerats smakfullt med 
äkta mattor, levande ljus, nyut
slagna björkar samt körsbärs- o. 
vå.rblommor. En stor mängd av 
den yngre skånska adeln märktes 
bland gästerna, och damernas 
klädsel och smycken var utsökt 
vackra. Som kyrkomarskalkar 

fungerade godsäg. Anders Bergen• 
gren, Göran Tornerhjelm, en ku
s\n ti'l brudgummen, och friher
re HaC'k Stjernblad, Stora Mar
kie. 
'rill tonerna a" "Bröllopsmarsch" 

ur "En midsomrn>1,rnattsdröm" av 
Mi··nd~lssohn ir.1 i\.gade brudparet. 
Bruden bar •1it duchesseklänniI'!{ 
med f;läktslöja ,,ch brudkrona från 
follrnngarnas ;:id Sedan ps. 306 
sjungits förrättade kyrkoherde 
Eric Kastman, Nosaby, vigseln o. 
höll tal till de unga med utgäng 
från Korinterbrevet. Kyrkomusi
ker Leion sjöng Beethovens Lov-

1 
säng, och akten avslutades med 
ps 238: 1, 2 och 'Kröningsmarsch' 
ur "Profeten" av G. Meyerbeer. 
Efter vigseln g-av brudens moder 

middag på. Skönabäcks gård. 
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( Skurupsbygdett .· ] 
Stora jordmassor rasade 1 

Zimmermansbacken i Skurup 
I 

Sture Jönsson, Hyltaskog, betraktar jordskredet. 

Först .På .~öndag~n upptäcktes att ett jordskred föregående natt ägt 
rum pa vastra .si~an av Zimmermansbacken, som är den högsta 
punkten alideles tntil! norra delen av Sku.ntps tättbebyggda område. 
Tusentals billass hade i 1iattens tystnad rutschat utför västra sidan 
och brett ut sig över en ängsmark nedanför. 

Regn och smältvatten samt tjälloss- ger ensligt. Varken gårdar eller hus 
ning i ffo·ening har vållat att jord- finns i omedelbara närheten, men 
massorna kommit på glid. Nu ser hköptman åNildsso~ bdrukar ofta ha sina 

. • as ar g en e i en mhagnad där 
man I back_en ett gap~nde svar~ sar jordmassorna gled ner, och barn 
och nedanfor breder sig mer än me- brukar ha sina vägar över backen 
tertjockt en ler- och sandmassa på ~å den .. täck.e,s. av snö och ger bra 
omkdng 1000 kvm. På några få rni- lopor for .sk10akarna. Några åsyna 
nuter blev lantbrukare Edvin Jöns- vittnen till händelsen finns inte. 
son, Hyltaskog, av med ett lagom Ingen hörde heller när jordmassan 
stort tomtområde och ett hundratal kom utför branten. 
askträd i treårsåldern följde med i För många år sedan intrilffade ett 
släpet. ~öpman Karl N~lsson, som är liknande jordskred i nordligaste de
granne till Hyltaskog, fick både jord len av Skurup invid den lilla Bocka
och väx~nde. träd, . .men det s~ket sjön, som utgör botten i en ganska 
han satt I gransen dolies av en iord- trång dalsänka. Då lossnade en bred 
mass'.'.'. som på somliga ställen nån strandremsa och åkte på några se
en hoJd _av tre m. Där raset eller kunder ut i sjön och bildar där allt
skredet mträffade är Zimmermans- jämt en liten ö. En man, som stod 
backe~ allra brantast. Norr :om finns på stranden var inte mer än någon 
e~ mi::i~re barrtradsp_~antermg, S?m meter från den spricka, som plötsligt 
eJ ber01des. Platsen for skredet hg- gapade i marken framför honom. 

/ 



Vid Hyltaskog nära Skurup rasade en v ägslänt och förvandlades 
till en lergrop 
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1 usentals kubikmeter jord 
rasade från ås vid Skurup 

Flera tusen kubikmeter jord bytte hastigt och oväntat ägare i 
Skurup pä söndagskvällen. Det stora jordra.set inträffade pä den 
skarpa jordsluttning som begränsar omrädet mellan lantbrukare 
Edvin Jönssons hemman, Hyltaskog, och lantbrukare Karl Nils
sons väster därom belågna. jordbruksfastighet. 

Taggtrådsstängslet som var för
sett med starka ekpålar drogs 
med av raset och påla rna bröts 
som tändstickor. Även stora , yvL 
ga fläderbuskar, som i många år 
stått i gränskanten, rycktes loss. 
Därjämte följde ett hundratal 

unga aspa~ med. Dessa hade för 
nägra år sedan planterats på 
sluttningen. Området där raset 
inträffade bildar, västra gränsen 
till en vattenrik rullstensås, där 
man för övrigt på sin tid, då Sku-

(Forts. ä sista sidan) 

En bi ld fråln raset i Zimmermans backe i Skurup, där jordmassor i rörelse drog m ed sig 
hundratal unga aspar. Rasplatsen ses tm höger på bilden och jor den frci n sluttningen - samt 

asv arna - har flyttats ända ner i bildens /örgrimc'. 



[ ~ . Skurupsbygden J 
20-åring enda kvinnan på 
d~klaralionskurs i Skurup 

På bilden ses kursens. äldsta och yngsta deltagare tillsammans med 
agronom Bjerstedt. 

En synnerligen aktuell kurs har denna vecka hållits på Skurups 
Lantmannaskola. Det har gällt deklarationen för lantbrukare och med 
denna sammanhörande frågor. Kursledaren agronom B. 0. Bjerstedt 
framhåller att de 14 kursdeltagarna Nat ett levande intresse. 

Man har inte bara gått igenom rationen. Äldste deltagaren är 71-
deklarationsblanketten med bilagor årige lantbrukaren och kantorn An
utan även behandlat bokföring, skat- ton Ryberg, Solberga, som även 
tefrågor och skatteberäkning. Delta- deltog i fjorårets kurs. Kursens en
garna tog intresserat del av det nya da kvinnliga deltagare är 20-åriga 
systemet med inventariebok och kas- fröken Birgit Andersson, Anderslöv. 
sabok, som är tillrättalagt för dekla- På fredagen besöktes skolan av ag---------------J ronom Hugo Jeppsson, Malmö, som 

är Lantbruksförbundets expert i skat
tetekniska frågor. Han gav kursdel
tagarna speciell vägledning med ut
gång från rättsfall och besvärsmål 
angående deklarationen. Vid detta 
tillfälle deltog även ett tiotal små
brukare från orten i kursen. I dag 
avslutas kursen. 
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]ubilerande blomsterhandel 

I dag firar Liridskogs blomster
handel och haindelsträdgå.rd jubi
leum. Den nuvarande ägaren har 
nämligen då. innehaft firman i 30 
å.r, men dessförinnan hade träd
gå.rdsmästare P. Andersson på. 
samma plats haft trädgå.rdsod
ling i 25 å.r, varför den kan be
tecknas som. en bland de äldsta 
affärerna i Skurup. Innehavaren 

/ 

kan idag blicka tillbaka på en ut
omordentlig utveckling av företa
get under dessa år. Som motto 
för sin affärsverksamhet har han 
satt "allt för kunden" vilket 
jämte energi, omtanke och goda 
yrkeskunskaper har bidragit till 
att skapa en ständigt ökad kund
krets. 
Under de första verksamhets

å.ren expedierades varorna direkt 
från växthusen, men för att bätt
re kunna betjäna kunderna bygg
des å.r 1936 en välbelägen försälj
ningslokal, som restaurerades 
och utökades 1957, så. att den nu 
fyller allt vad som krävs av er 
modern blomsterhandel, vartil 
kommer att blommorna hämtaE 
direkt från egna odlingar. Orr 
de framalstrade blommornas kv•a. 
lite, vittnar de må.nga guld- ocl' 
silvermedaljer och andra utmär· 
kelser som kommit firman till de' 
vid stoTa blomsterutställningar 
in- och utlandet. För några å.r 
sedan antogs Lindskogs blomster
affär till kunglig hovleverantör, 
firmain är dessutom ansluten till 
Blomsterförmedlingen vilket ut
gör en garanti för god yrkeskun
skap och kundservice. 

Bilden ovan visar ett vackert 1 
hörn i affärslokalen. 



ANTIK RAM och gamla spel· 
sor kringgärdade bruden som 
tog slöjan framför 250.årig 
spegel medan modern, friherr· 
innan Erno af Ugglas, fäste r 
sfäktens lyckobringande oron· 
geblommor och systern Juli . 
ana slötor ut tyllsläpet. 

FINGERFÄRDIG med flugan 
var 10-årigo Juliono i styv· 
stärkt orgondiklänning som 
hjälpte sin 12-årigo bror Gus
taf att få rätt vinkel pli fest· 
rosetten innan det var dags 
att tänka på storasysters 1läp. 

BJÖRICLÖV och girlander griln ~kade I Sllm· 
mlnge kyrka nilr de nygifta gick ut flllfda 
av många meter slllp, tv& brudnllbba r, tre 
kyrkomarskalkar och drllmska sli!ktbllckar. 

ICNUT 11 Pi!rlomhängda fru H. von Po~t 
pratade -ra glister i!n hibtar l'fl9d trav · 
stall· •· godsllgaren L. Pettenon·Brodda. 

Slottsbröllop 
p6 
Sk4neslötten 

VIDE och tulpaner stod på mid
dag1bordet och nyblivne svärso· 
ne11 fann sig 'Yäl tillrlltto trots 
bara två mån. förlovnlngstid . 

KNUT 111 fröken Ellen Nymonn i stork· 
rlltt tiden med årets ballongkjol räkpra· 
lade med middogskovoljeren B. Clousen 

KNUT 1111 fllrtroeliga band mellqn frllken 
Charlotte Reutenwiird och hennes bords· 
och tantokaval(er godsägare Carl Cervln. 

KNUT IV1 Bindel om ögonen när man 
skull .. dansa kronan av bruden knät hen· 
nes faster Brita Nordwall fr. Djursholm. 

FÖR fAMll JEAlBUMET poserade bruden villig t I salonguoffan medan en flitig 
Skurup-fotograf a rrangerade och bllxtrade. T. v. sa mlar sig näbbet Juliana Inför 
dagens vi!rv och bakom stå r Erik Halmgren, konstnärllll hustomte sedan många år. 

, 



Det blev; indå bröllop på lörda• 
i Slimminge kyrka inte · långt från 
gamla Svedala, där godsägare Carl 
Torn erhjeltn från Wrams Gunnarstorp 
sade ja till fröken Mari-Ann af Ugg
las från Skönabäck sä att björklöven 
sprack ut och alla de 113 ljuslågorna 
blinkade och göt tillrande ·stearindrop
par. Men dessförinnan hade bruden 
suttit insnöad 27 timmar, Skönabäcks 
insjö vämmat över så att korna stod 
med vatten upp till mjö'lknivån, dricks
vattnet sinat i brunnen så att tusen li 
ter fick ex trabeställas och samtidigt 
än viktigarr lit.rar till kvällens middag 
kommit på. avvägar. Vilket inte märk
tes ett ögonblick pä värdinnan, fri 
herrinnan Em a af Ugglas, som drape
rat sängkammaren till salong och sig 
själv i gr~skimrande brokad för att 
ta emot de åttio gästerna. Bruden som 
utbildat sig till modedirektris och no
sat på hotellbranschen, hade själv ri
tat sin klänning, som med sitt styva 
doftblanka fras kändes som en blädd
ring i Vogue. På huvudet satt elen 
allrasom sötaste madonnakrona frä n 
1400-talet och i kanten på farmors 
spetsslöj a en kvist torkade orangf'. 
blommor SQm burit s av tre generatio
ner brudar. 

Vid micl~agsdags hade alla samlat~ 
kring borden, som omtänksamt dukat s 

i T- och U-for m, och talen sprudladt' 
ikapp med Henkell Trocken krinii 
sköldpaddssoppa och laxmousse. Bru
den å t uta11 saknad sina självfostrade 
ankor och mottog med fattning e11 
hyllningsså ng frå n sina tre glada kusi
ner Gunilla Norcl-wall , Birgitta Kruse 
och Helena af Ugglas med go tt mi11-
ne för barndom episodn. Medan 
brudgummens svensexe-vänncr äng~ I igt 
unrlrade om nyckeln fo rtfarande skull« 
ligga på sin plats vid \Vrams Gun
narstorps ungkarl s-chateau. 

Sedan brudparet öppnat dansen med 
ett graciöst pas de deux var c~ ~ t i.ritt 
fram på golvet till »Jeppsons ol-tn.o», 
Brilliantaste diademet lyste knng 
grevinnan M a11on of L?ve Laces änn~ 
och bland <lem som vilade hakorna 1 
modell Ä :s styva blllkragar yntes kap
ten Rutger 11011 Post och greve H. G, 
Tro/l e- W ac/1 tmeister. 

Dä klockan sla git midna tt fö rsvann 
- om än något motvilligt - brudpa
ret, risgrynen haglade om örone~ , 
regnet dröp nedåt kragen och eft er bi 
len slängde diverse kärl och galoscher. 
Men vad gör vii l det när ma n är pä 
väg mot Paris, Lissabon och härliga 
solveckor på Madeira! 

Friherrinnan Mari -Ann Tornerhjelm, 
född af Ugg las, maka tiLl godsägare 
Carl Tornerhjelm, Wrams Gunnars-

torp. 
(Foto: Lidberg, Skttrup) 

Fru Mari-Ann 
Tornerhjelm. 

maka till gods-
ägare Carl 

Tornerhjelm. 
Wrams. Gun
narstorp , och 

dotter till 
framlidne fri

herre Gustaf 
af Ugglas . 

Skönabäck . 
och hans 

maka , född 
1 Nyman. 
Lidbergs Foto. 

Skurup. 
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Lindskogs Blomsterhandel 
Skurup 30-års,jubilerar • 1 

En interiör från affärs lokalen. 

Den förste mars 1928 började handelsträdgårdsmästare Hilding 
Lindskog som blomsterodlare l Sku r up. Företaget firar alltså i dag 
30-årsjubileum. Egentligen är r örel sen mycket äldre. Lindskog över
tog nämligen Per Anderssons hand elsträdgård, som grundats 25 år 
tidigare. Under femtiofem år har affären drivits, och den är således 
en av Skurups äldsta. 

De gångna 30 åren har för firman 
Lindskog varit mycket framgångs
rika. Kundkretsen har ständigt ökat, 
och både den stora allmänheten och 
fackmännen har lärt sig uppskatta 
vad som frambringas i företagets sto
ra och efter hand alltmer utbyggda 
växthus. Få torde ha ägt en sådan 
kärlek till yrket som hindskog. Allt 
hans intresse har koncentrerats i att 

'"j).~'~ ~:': ;h 
0/ 

ståtligare blommor. Han har lyckats. 
Utställningar både här hemma och 
i grannländerna har gett Lindskogs 
blommor de främsta utmärkelserna 
och belöningarna. Ar 1954 utnämn
des Hilding Lindskog till kungl. 
hovleverantör. 

De första åren hade företaget små 
resurser. All expedition skedde till 
kunderna direkt från växthusen. Ar 
1936 uppfördes emellertid en försälj
nings- och utställningslokal vid Sö
dergatan i Skurup. Denna restaure
rades och moderniserades sistförflut
na året, och är nu i sådant skick 
som kräves av en tidsenlig blom
sterhandel. Blommorna kan arrang
eras på ett trevl;gt sätt, är synliga 
och tillgängliga för kunderna , som 
kan gå omkring och noga betrakta 
allt som finns i blomsterväg. 

Blommor är dock något som in te 
bara ska vara vackert för dagen. De 
ska hålla sig och glädja dem som 
får dem länge. Detta har för firman 
varit en vägledande princip. Allt som 
utställes och säljes kommer direkt 
från egna växthus. Blommorna är 
alltid fräscha och hållbara. Blom
sterarrangemangen hos Lindskogs vi
sar förmågan hos dem, som ordnar 
utställningen, och innehavarens am
bition och intresse för blomsterod
ling är en borgen för högsta kva
litet. 

Intresset för blommor har ökata 
kolossalt under de gångna 30 åren. 
Att ha blommor även till vardags är 
ett allmänt önskemål. Både hr Lind
skog, hans maka och sonen Hans 
Lindskog, vilken senare nu har <1n
svaret för de omfattande odlingarna 
och försäljn ingen, förenas i en strä
van att alltid ge kunderna det bästa 
som finns att få. De har många lju
sa minnen av den glädje det inne
bär att gå allmänheten tillhanda med 
råd om val av blommor, deras ar
rangemang och skötsel. Sedan många 
år är affären ansluten till Blomster-
förrne·dl!n..:g._e_n_. - ---------
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[ Skurup1bygden 

Imponerande traktorleverans till Skurup 

I I 
Ett ansenligt antal traktorer anlän-1 Traktorerna är sålda för omedelbar ' 

de till Skurup i lördags med adress leverans till lantbrukarna och det 
Kullenbergs Maskinaffär. Det är en I väntade vårbruket. Före leveransen 
leverans från International Harves- kommer traktorerna att genomgå en 
ter Company av Farmall D1430 och noggrann leveransservice och förses 
Farmall B-250 dieseltraktorer. med specialutrustningar. 

Skurups Barnfilmklubb 
har på onsdag .kl. 16.30 föreställning 
på folkskolan. Följande filmer visas: 
1) På skidor med Per och Karin, 
2) Apan Zippan som cirkusdirektör, 
3) Som hjälpredor i köket. Vidare 
blir det lekar, sång och annan un
derhållning. 

Skurupsavdelningen av 
Rädda barnen 

har årsmöte i prästgården på ons
dag kl. 19. Utom förhandlingar blii: 
det underhållning, varvid bl. a. för
samlingssystern Marianne Falk lä
ser dikter av våra mera kända för
fattare. 

SkurupS Lottakår har 
arbetsafton 

i dag tisdag på Lottagården. Därvid 
fortsätter man arbetet med att för
fäFdiga lämpliga vinster för kom
mande lotteri och tombola. 

Legalt från Skurup 
Döda: Pensionär Karin Bergstrand, 

f. Nilsson, å förs., 80 år, f. :>måskol
lärarinnan Gerda Elvira Månsson, 
östberg stg. 265, 79 år, 

Legalt från Solberga: Äktenskaps
betyg har utfärdats för förman Hen
ning Artur Lindskog, Solberga 12:32, 
till äkt. med kontorist Ulla Marga
reta Bengtsson, örsjö förs. 

Husqvamas utställningsbuss 
körde på måndagreftenniddagen in 
på Torget i Skurup. Högtalarmusik 
spelades och i de stora skyltfönstren 
i bussen såg man moderna cyklar, 
mopeder och motorcyklar av årets 
modeller. Snabbt samlatles både 
unga och gamla. 1'Knuttarna" infann 
sig manstar>kt och tog i betraktande 
de olika modellerna. Maskinerna de
monstrerades av sakkunnig personal. 
Tyvärr vållade det hala väglaget, att 
de motorintresserade 'll!Ilgdomar, 
som får köra moped, inte kunde till
låfas pröva tna1Skinema i den ut
sträckning de hoppades och som 
busspersonalen annars gärna hade 
gett tillstånd till. 

jr) Jlj~~i 

-förbereder skolans 50-ärsminne 

Fr. v. rektor G. Knutsson, ordf. Alarik Jönsson och f. rektor 
Albert Olsson. 

Under stor tillslutning höll Lant
mannaskolans elevförbund på lörda
gen årsmöte på Lantmannaskolan. 
Bland de närvarande märktes många 
tidigare elever vid skolan, de nu
varande eleverna, representanter för 
skolstyrelsen, skolans lärarekår med 
damer, förre rektorn vid skolan Al
bert Olsson med fru m. fl. 

larp, och Erik Esbjörnsson, Folkes
torp, med ,suppl. Harry Olsson, Elle
stad. 

Efter förhandlingarna berättade 
komminister Mårten Werner, Malmö, 
om den svenska FN-bataljonen i 
Ghaza. 

Senare följde gemensam middag i 
skolans matsal och därefter filmvis-

ing- och samk\fäm. "Ordf. Alarik 
Jönsson tackade alla d~ som medver
kat till att göra årsmötet till en glad 
fest och en minnesrik högtid. 

- Förbul'ldets ordf, lantbrukare Ala
rik Jönsson, östarp, hälsade alla väl
komna, särskilt hedersledamöterna 
rektor och fru Albert Olsson och 
dagens föredragshållare komminister 
Mårten Werner, Malmö. Han erinra~ 
de också om att sedan sista årsmö- Lokalavdelning av MHF 
tet har rektor Geoi:g Bengtsson fått bildad j Skurup 
befattning som rektor för önnestad 
och till hans efterträdare har utsetts På söndagen hölls ett trafikmöte i 

Skurups Folkets park. Ordf. i Ystads
rektor Gunnar Knutsson. Ordf. fram- avdelningen av Motorförarnas Hel-
förde lyckönskan till rektor Knuts- nykterihetsförbund C. F. Petersen ta
son och hans familj samt välkomna- lade om organisationens verksamhet. I 
de även de nya lärarna vid skolan, MHF har nu i landet omkr. 100.000 
agronom Alf Holteman och husmo- medil.emmar. Talliren hade fått evta, 
dern fröken Ulla From att i Skurupsorten redan .l'anns ett 

Styrelsen för förbund~t har i sam- 40-tal intresserade för bildande av en 
åd d sk Is I h 1.. kå lokalavd. av MHF. Den ökade trafi-

r me .. ? ~yr; se oc arare r ken kräver ansvar av förarna, och 
dr-y_fta~ ~ogtidhghallande av skolans talaren uttryckte förhoppningen att 
50-arSJubileum. Lantmannaskolan helnykitra bilförare skulle medverka 
grundades som bekant år 1908. Ordf. till större säkerhet i trafiken. Riks
informerade om förslag till utgivan- instruktör Hjalmar Rimby talade 
de av en minnesskrift och vädjade därefter om de stora offer vårdslös
till medlemmarna att genom abonne- het och ouppmärksamhet i trafiken 
mang på skriften stödja företaget. I metlfo.r och propagerade för nykter-
f" ta h d k ll . k ift het vid ratten. 
ors . an s a mmness. r en ge Mötet beslöt bilda en lokalavdel-

en bild av skolans utveckling under ning av MHF, och att verksamheten 
de gångna 50 åren men man vill i skulle omfatta Skurup, Rydsgård och 
anknytning härtill lämna en histo- V e.mmenh~g. I styrelsen invaldes hrr I 
risk framställning av bygdens för- Gosta Jonsson, Rydsgård, Hugo 
hållande med särskild tonvikt på Hansson, Gunnar Jönsson, Arne An
jordbrukets ställning och villkor un- ~ersson, och Stig Carmen ,samtliga I 
d t"d · d D" ... t .. k 1 Skurup. Till suppleanter utsågs 
er 1 s~~10 en. ar3am e .. ons ar Stig Blennow, Ake Bengtsson, och 

man. ge tidigare e~ev.er och f?r sk.o- Stig Andersson, samtliga från Sku
lan mtresserade t1llfalle att 1 skrif- rup. Revisorer blev Bertil Dalsjö och 
ten lämna glimtar ur skolans liv och Evert Järdler. 
verksamhet m. m. Talaren uttalade 
förhoppningen att skriften liksom 
elevförbundet skall tjäna till att vara 
ett föreningsband mellan alla, som 
känner samhörighet med skolan och 
intresserar sig för dess uppgift. 

Förbundet hade vid årsskiftet 473 
medlemmar. Kassabehållningen ut
gjorde 1.161 kr. 

Skurupsbor på sportfisketur 
i Öresund 

Wickströms Järn i Skurup hade ta-
git initiativ till en sportfisketur, som 
företogs med M/s Falken under en 
4-timmars kryssning i Öresund på 
söndagen. Avfärden från Skurup 
skedde i bussar redan vid 8-tiden på 1 
söndagsmorgonen. Fiskelyckan var • 
emellertid inte över sig. Några gran- /& , 
na torskar drogs dock upp ur dju-
pet. Vid hemkomsten förrättade dis
ponent Olle Axling prisutdelning en!. 
följande: 1) Agne Andersson, Vann-

Till styrelseledamöter omvaldes de 
i tur avgående hrr Hjalmar Jönsson, 
Bussjö, Gösta Nilsson, Anderslöv och 
till suppleant i styrelsen utsåg~ hr 
Evert Heide, örup. Till revisorer val
des f. lantbr, Jöns Kristoferson, Steg-

L!=========================================================='-~~~~~~ 
arp, 2) K. Matsson, Vallösa, 3) Karl 
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Skurupsbygden 

Skurups husmodersförening 
firade glatt 5-årsjubileum 

Trädfällning löser ej siktfråga 
i Skurup 

Länsarkitekt Nils Halla anser sig 
icke kunna tillstyrka kyrkorådets i 
Skurup framställning om fällning av 
ett par träd för att förbättra sikten 
i gränsen mellan länsväg 34 och kyr
kogården i Skurup. Sikten i back
krönet är uppenbart otillfredställan
de, men åtgärden att fälla två träd 
i den sammanhängande raden av 
gamla, stora träd vid kyrkogårdens 
östra gräns skulle endast i ringa mån 
förbättra siktförhållandena och åstad
komma en synnerligen ful glugg i 
trädraden. 

Skurups husmodersförenings års
fest på Skurups hotell på lördags
kvällen hade samlat så många del
tagare som lokalerna kunde rymma. 
Som vanligt vid tidigare årsfester 
hade herrarna inviterats. En särskild 
prägel fick årets fest genom att för
eningen firade sin 5-åriga tillvaro 
med en återblick på de gångna åren. 
Det historiska perspektivet gavs där
utöver ett djup, som i sig inneslöt 
minnesbilder ur kvinnovärlden. Be
märkta kvinnor i vårt lands historia . 
trädde fram i de dräkter, den hår
utstyrsel och i det maner, som kän
netecknade olika tidsepoker allt
ifrån Vasa-tiden fram till våra da
gar. Vidare hade i denna historiska 
revy medtagits kvinnopersoner med 
anknytning till bygden under senas
te århundradet samt föregångsman
nen, jordbruksreformatorn Rutger 
Maclean, Svaneholni.. 
I Hela denna historiska kavalkad 
hölls samman och bildade ett helt 
genom en dikt, skriven av Anders 
de Wahl och Ebba de la Gardie, och 
inpassad i ett dramatiskt samman
hang, så att raden av bemärkta kvin
nor passerar på ett osökt, naturligt 
sätt, Manuskriptet till skådespelet 
hade ställts till förfogande av fru 
Stina G!anström, Brodda borg. 

Sedan gästerna samlats i lilla sa
len gav hr Lennart Olsson upptak
ten till den stämning, som kom att 
behärska kvällen, genom att klädd 
som trubadur med ackompanjemang 
på gitarr sjunga en romantisk visa 
om glömd men återfunnen ungdoms
kär lek. Därefter intågade alla under 
musik i stora salen, som bjöd en 
festlig anblick. Levande ljus och 
blommor på alla bord, vävnader och 
tavlor från gångna tider på väggar
na, och uppe på scenen en trogen 
kopia av ett högreståndshem vid se
kelskiftet. 

Fru Stina Granström, Brodda borg, 
höll ett välkomsttal, som gick alla 
till hjärtat. Hon tackade för allt 
stöd och hjälp föreningen fått un
der de gångna åren och gav därefter 
en inledning till den omedelbart föl
jande historiska 'revyn en bild av 
livet från sekelskiftet. 

Därefter serverades en utsökt mid
dag, vars kulinariska förträfflighet 
ytterligare förhöjdes genom hand
textade matsedlar, vackert dekore
rade häften med bordsvisor, som 
uppkallade alla i .tur och ordning till 
sång, och trevlig underhållningsmu
sik av Aff.es orkester. Under fes
tens fortsättning sjöng fröken Lucia 
Sylvan flera sånger, bl a. Fjäriln 
vingad, Wiegenlied, m. fl. ackompan
jerad av fru Ingrid Peterson. Mr 
Folke Andersson, Kalifornien, hem
kommen efter åratals vistelse i USA, 
sjöng italienska sånger, Soldatgos
sen av Runeberg, m. fl. Herrarnas 
tack till Husmodersföreningen för en 
enastående trevlig kväll och för allt 
gott och nytt1gt_ föreningen uträttar, 
uttalades av köpman Ove Wickman. 

En Köpenhamnsresa, två dagar, 
vanns av mejerist Tore Jönsson med 
fru och en matkorg av lantbrukare 
Thure Isgren, Kallsjö. 

Siktfrågan bör enligt länsarkitek
ten lösas på sådant sätt att vägba
nan på den aktuella platsen sänkes 
en meter. Stödmur uppföres mot kyr
kogården så nära trädraden som 
möjligt och en smal gångbana ut
lägges invid muren. Vägen breddiLS 
i backkrönet någon meter åt öster 
på bekostnad av den iordningställda 
parkeringsplatsen. Omkörningsförbud 
vid backkrönet föreskrives. 

En verkligt påtaglig förbättring 
skulle därjämte ernås om kontra
kurvan på vägen något söder om 
det aktuella krönet uträtas genom 

. ianspråktagande av här obebyggd 
Fr. v. fru Ingrid ·Petersson, Brodda, tomtplats. De träd, som därvid be-
Lennarl Olsson, fru Sigrid Bloom lhöver spolieras, betyder ur miljö-

h 
. d synpunkt väsentligt mindre än trä-

oc s1tlan e fru Elly Andersson. den på kyrkogårdsområdet. 1 



Några av rollinnehavarna i "Manuskriptet" med frv fruarna Ing
rid Pettersson, Brodda, Elsa Norling och Sigrid Bloom. Sittande 

fru Elly Andersson. 

"Pinntorpafrun" och Rutger Maclean 

på husmoders{ öreningens femårsfest 
Skurups husmodersföremmg fira
de på. lördagen sin femå.rlga till
varo med en 1g!'ad och upps1uippen 
·soare. I soaren :ingick lb'l a en en
aktare med ett persongalleri som 
omfattade så. kända profdler som 
Rutger Maclean, Katarina Sten
bock, Ebba Brahe odh "Pinntorpa
'frun" m !fl. Redan i stam salen på. 
'Skurups hotell stämde dekora
tionerna i sekelsikiftesstiJ tm 
!f·est'humör, och jubileet inleddes 
med att v. ordf., fru Stina Gran
ström, framförde en vacker pro
log. 
Anslutningen til'l festen var 

stor . och över hundratalet ha:de 
anmä:lt sig t!ill supen. Gästerna 
samlades i hotellets lilla sal, där 
det serverades förfriskning-ar, 
varefter man tägade in i stora sa
ten. Festkom,mitten och då. inte 
minst dess primus motor, fru 
Granström, ihade lyckats V'äl med 
dekorationerna, och bl a hade man 
gjort om 1m1a scenen till ett stil
troget herrgärd'8bilbliotek från 
slutet av 1800-tafot. 
Ridän gick efter prologen upp 

för kvällens teaterföreställning, 
som bjöd på. enaktaren "Manu
skriptet", en pjiäs som på. sin tid 
författats av Anders de Wal'\l och 
Brita de la Gardie, och en gäng i 
sek'lets början gavs på. Malmö 
gamla teater. 

Hanqltingen utspelas på. ett 
gammalt slott, d1är en ung if'licika 
finner sin morm1:>rs gamla manu
skript inne i Jfami'ljebibliotelket 
odh sedan i tankarna 'lä.ter de i 
manuskriptet omtalade personer 
passera revy. 

Rollen som den unga fliC'kan 
sköttes perfekt av fru Margareta 
Sylvan, som med inlevelse recite
ra:de den länga versifierade mo
logen. I ans'lutning till denna pas
serade så. de i handlingen nämnda 

personerna, inaUes femton da
mer och en herre, den sistnäJmnde 
ingen mindre än Svaneholms Rut
ger Maclean. Samtliga var iförda 
stHtrogna dräkter, och man fick 
se bålde den lh1e'J:iga Brigitta, Ka
tarina Stenbock, "Pinntorpafrun", 
Kristina Gvllenstjärna och Ebba 
Brahe. Alla agerande skötte sii·g 
utmärkt. För att skänka det !hela 
lokal k1:>lorit hade man till ro'llis- J 
tan flagat nägra personer me'd an
knytning tiill orten, och fömtom 
MaC'lean uppträdde även den 
forna ägarinnan av SkönaJbäc'k, 
grevinnan Dannert, och gamla 
grevinnan MathHda Hallenborg. 
Birfallet efter framträdandena 

blev myClket livligt, odh alla de'l
tagarna hyllades hjärtfägt, inte 
minst fru Sylvan, som förära
des en blomsterbukett för sin 
prestation. 

Festideltagarna bänkades sedan 
tilil en animeraJd supe vid vackert 
dukade bord, varvid underhå.l'lnin
gen :&>rtsatte med bl a mOO. s'olo
säng av unga fröken Lucia Syl
va;n, vars unga, k1lockrena stäm
ma särskilt kom tlill sin rätt i in-
ledningsnumret Mozarts 
"Wiegenlied". FörsäljningsC'hef 
Lennart Olsson sjöng till luta, 
oclh Affes kapell utförde kvä1-
~en lå.ng gouterad underhållnings. 
odh dansmus'ik. Till hem1landet 
1återvrändan!de svenskamerikanen 
mr Folke Andersson uttryckte 
sin gläJdje över at,t äterse bygden 
genom att me'd v·ac:ker och !kraftig 
st1äJmma föredra nägra kända 
sV'enska och itaUensk1a sänger, 
oclh köpman Ove Wickman fram
bar från scenen gäste=as tack 
till Skurups husmodersförening, 
för den stilfulla festen samt un
derströk att föreningen som så. 
mänga gänger tidigare visat att 
den i sin verksamQJ.et kan förena 
nytta med nöje. 
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Våren på väg till Skurup 

Det är vär i luften. Åtminstone och hoppas få genomföra, kan 
om man fär döma efter den trak- komma att ytterligare öka ut ar
torpark som häromdagen med sin betsstyrkan där, . berättar hr 
brandröda färg satte p'iff på. Sku- Holm. 
r_1;1Ps snövita .. järnvä.gsomräde. På Denna utökning skulle, enl!gt hr 
lorda:gen anlande na.mllgen, vilket Holm, betyda, att man få.r en för
framgär av bilden ovan, ett tjugo- du!J:lrblad verkstadsyta att arbeta 
ta1l tra.ktorer, adresserade i första i. Just nu har man tio man an- 1 
hand t1l1 Kullenbergs maskmaffär. I ställda 1 verkstaden. I 
Leveransen oq1fattade InteMat10-
nal Harvesters Farmall D-430 och 
Farma!l! B-250 dieseltraktorer och Barnfihnldubben 
de 'kommer att efter en noggrann 
leveransservice och utrustning 
omedel>bart överlämnas till lant
brukarna. 

l 
-Det är inte ens i Skurup var

dagligt med så. stora leveranser. 
Men S'å. är också. Farmall-trakto
rerna på. kraftig frammarsch, för
klarar köpman. Ove Holm vid 
Kullenbergs maS'kinaffär. Trakto-

samlar äter tr~tens och köpin
gens småttingar till en trevlig 
filmföreställning på onsdag d. 12 1 
k'l 16.30 å Folksko·lans aula. Föl
jande filmer visas: en not'sk f>ilm: 
På. skidor med Per och Karin, 
Apan Zippan som cirkusdirektör 
samt som hjälpreda i köket. Dess
utom blir det säng, lekar och div. 
annan underhållning. 

rerna stär på. toppen av modern 
teknik, både då. det gäller kva'itet 
oc'h utrustning. De är utrustade 
med frigäende kraftuttag, a·grio
matic växellå!da, vilket inneb'är 
steglös minskning oc'h ökninO' av 
kör hastigheten, dulbbelver:k!~de 
hydraulsystem, specialventiler på. 
hy!draulen, vil•ket möjliggör sam
tidig manövrering av två 'hydrau
liska redskap, differentialspärr 
och mycket annat. 

I 
- Det är inte otänkbart att vi, 

efter den utökning av tra:ktor
verkstaden, som vi nu ansöJ; om 

Slimminge bygdegårds
förening 

har haft årsmöte i bygdegården 
under ordförandeskap av Gun
nar Nilsson, Skogsängan. Till sty
relsen omvaldes Gunnar Nilsson, 
John Persson, Brodda, Hilding 
Larsson, Skramlan, Artur Nils
son, Slimminge 21, och Nils ' 
Svensson, Slimminge 31. Fyra 
förutvarande suppl. omvaldes, me
dan Allan Nilsson, Oran, nyval
des. Revisorer blev Johan Pers- 1 
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Skurups folkhögskola har 

avslutat årets vinterkurs 

Eleverna samlade till avslutningen. 

Skurups folkhögskolas avslutning på torsdagen var den sjuttionde 
i skolans historia. Ett stort antal föräldrar och målsmän hade infunnit 
sig jämte representanter för skolstyrelsen m. fl. Skolan har numera 
betydligt utvidgade lokaler, och de togs också i anspråk. De talrika 
närvarande hade möjlighet att övervara de olika lektionerna, men fick 
även tillfälle att bese det nyinredda skolköket och beundra den vack
ra utställningen av vävnade1·, handarbeten m. m. som arrangerats i 
nya vävstugan. 

Efter en kafferast följde gymna- Premier vid avslutningen: f . styrel
stikuppvisning dels av manlig trupp seordf. :Per O:son Toftebos stip.-fond: 
under ledning av psänstige 82-årige B.ertil .. Andersson, S. Sallerup, 50 ~r, 
fanjunkaren Axel Lindelöv och dels S~v Jonsso~, B~entarp, 50 kr, Ingr~d 

. . . ' . - Nilsson, Shmmmge, 50 kr, lnga-L1ll 
en kvmnh~ truP.p under lednmg av Wallin, Villie, 50 kr. Skurups spar
gymnast1kd1rektor Else Andersson. banks stipendier : Ann-Marie Jonas

Rektor Stig Lundgren lämnade ef- son, Ljungby, 50 kr, Inger Karlsson, 
ter gymnastikuppvisningarna medde- Söderåkra, 50 kr, Maj-Gun Karlsson, · 
lande om vinterns kurser. I kursen Borrby, 50 kr, Inga1:. Lun~stedt, S. 

. .. Mellby, 50 kr. Malmohus lans egna-
~eltog 108 elever ford.elade med. 38 hemsförenings stip.-fond: Berbro Ut-
1 l:a år~kursens t~~·etiska avde.lnmg terström, Gävle, 50 kr, Ingalill Utter
och 22 i den pratk1ska avdelnmgen ström, Gävle, 50 kr. 
samt i 2:dra årskursen 48 elever. Un- Hans anderssons stipendiefond: Lai
dervisningen har i likhet med före- la Johansson, Göteborg, 50 kr, Nils 
gående vinterkurs bjudit stor valfri- Buhres minnesfond: Jorid Volan, 
het i de teoretiska avdelningarna. Norge, 50 kr. Nils Hanssons stipendi~
Möjlighet har funnits att kombinera fond: Lars-Olof Larsson'.. Baskemol
kring en ram av gruncliäggande äm- la, 25 kr (elevkår~ns ordforande) . 
nen efter personliga behov och önsk- Bokp~:em1er'. skankta av bokhand
ningar. • lare Gosta L1dberg, Skurup, m. fl.: 

Leif Björklund, Skivarp, Kjell Ols-
Under ledning av kantor Alva Jöns- son, örsjö, Karin Jönsson, Vitaby, 

son sjöng skolans kör några vårsång- Ulla Nilsson, Lövestad, Linnea Jo
er och ungdomssånger. Därefter ut- hansson, Ljungby, Ella Kvarnerup, 
delade skolstyrelsens ordf. nämnde- Veberöd, Arthu~· Berglund, Bon~~
man Herman Truedsson premier och rup, ~ertrud Jonsson, palby, Ka1Ja 
t' d ' till 1 . nl' d Kekk1, Ahus, Anna-Stma Larsson, 

s ipen ier e everr;a e igt ne an- Brandstad, Inger Olsson, Genarp, 
stående: Statens sb~d1eb1drag har ut- Sonja Britt Mårtensson, örsjö (för 

fgått med 23.114 kr till 106 elever. Sta- orgelspeh1ing) , Jorid Volan, Norge 
tens stipendier med sammanlagt (Föreningen Norden-stipendiat). 
16.168 kr till 57 elever . Malmöhus läns Godkända prov för truppmärket i 
landsting gav fyllnadsstipendier med gymnastik har avlagts av 25 manliga 
2.976 kr till 26 elever och grannlänet och 46 kvinnliga elever. 
1.020 kr till 8 elever. Malmö stads Rektor Stig Lundgren tackade lä-

• stipendier till 5 elever utgjorde sam- rarna för gott arbete och framförde 
manlagt 1.000 kr. Kronobergs läns s~?l~s tack till st~relsen f~r dess 
landsting bidrog med 173 kr till läro- stand1ga omsorg och mtresse for sko-
b .. k åt 4 1 V" ··· t d d Ian. I sitt avskedstal till eleverna 

oc er . e ever, axJ_0 s a me framhöll rektor att vår tid bjuder en 
100 kr till en elev och L1ts kommun hårdnande konkurrens. Inte ens den 
100 kr till en elev. ,Dessutom har begåvade kan numera räkna med att 
några elever fått stipendier direkt ha en given chans till framgång. 
från respektive kommuner. Energi och karaktär är nödvändiga 
~====~=====----~ både för framgång och användbarhet 

i samhället och yrkena. Till sist öns-
kade h an alla lycka till i deras fort
.=atta gärnin~. 
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Skolstyrelsens 0'rdf. nämndeman 
Herman Truedsson, Saritslöv, tackade 
alla, son:i medverkat till att göra 
sko~an . till en ansedd och eftersökt 
u~bildnmgsanstalt. Rek~or och lärare 
gor vad på dem ankommer, och ta
laren utti-yckte sin glädje över de 
resultat, som uppnåtts och önskade 
fram~ång och arbetsglädje i de nya 
upp~fte~ som kan möta eleverna i 
fortsattnmgen. 

B Elevk~rens ordf. Lars Olof Larsson 
askemolla, framförde den st ' 

elevskarans ~ack till rektor och {1:~ 
Lundgre~? till samtliga lärare och 
a~Ia an?tallda, vilka var i sin stad 
giort yistels~n vid skolan värdefull 
och mmnesrik samt överlämnade till 
samtliga vackra blomsterhyllningar. 

NYGIFTA ·~----

Järn vägstjänsteman 
Helge Feuk med maka 
Elsa, f. Jakobsson, Sku

(Foto: Lidberg, 

Lantbrukare W erner Ander sson, 
Blen t arp, m ed maka Inga, född 
Persson, V eberöd. 

(Foto: Lidber gs, Skurup) 

I M ajeriarbetare Kjell Persson med 
m ak a I ris, född N ilsson, Skurup . 

{Foto: Lidbergs, Skurup) 

Slöjdlärare Einar Jöns
son med maka Maj 
Britt, f. Carlstedt; Sku
rup. (Foto: Lidberg, 
Skuru ) 
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°'\dfölj er som tidningsbilaga 

SERIE" 

• • • • • • • • • • • • • • • 
~ 
e 
• • • • • • • 

NY G R E N S "ELIT-SERIE" 
- vår specialavdelning för ekonomiköp 

- är den verkliga sensationen 
inom möbelbranschen. Här visar vi 

endast ett litet axplock 
ur vår stora kollektion och här nedan 

några prisexempel 
* Matrumsmöbler i teak kompletta från 1 

* Soffgrupper med ylletyg från 440: -
* Fladdermusstol i galon seniormodell 32 : 

* Flossamattor 140 X 200 från 98: -
* Vikbara stålsängar No-Zag från 52: -

• . 1••···························· • 

" SA VOY-ELIT" enkelsäng tillver
kad helt i t eak med or ig inal No-

'i Zag f jädrar i liggpla net. Storlek 
80 X 195 cm med huvudgavel och 
r~.t.gavel . i samma 1 0 5 • _ 
ho3d . P ris . . . . . . . . . . • 

Dagbädd "TAPTO-ELIT" en förnä m 
bädd med hård ventilerad hårdfiber
botten. Konstr uktionen är ytterst st a 
bil och utgör ett förnämt underlag 
för . skumgummi. P ris 1 0 5 • . 
helt i t eak . . . . . . . . . . . . • 

• • • • • • • • • • • • • 9 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 

BÄTTRE MöBLER 
Till LÄGRE PRISER 

• e 
• • • • • • • • • • 

DEN QIVNA SUCCEN 
är vår soffgupp "KORALL-ELIT" 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
som bestå r av 3 sitsig soffa och en fåtölj . Lösa plymåer i sitsa rna och • 
vackra överstoppade a rmstöd . Mjukt behagligt f jädrande rygg. En skön : 
g rupp att k oppla av i. P r is fö r 3 sitsig soffa och fåtölj klädd med ylletyg. • 

Komplett ENDAST 783:-
• • • • • • 

Ni kan med fördel rekvirera sängarna 

per brev . 

Fraktfria leveranser. Full returrätt. 

• • • nu m 

CONTINENTAL-ELIT ~ 
idealisk sovrumsmöbel med 2 behagligt ' 
fjädra nde resårmadrasser , original No-
Zag-botten , 2 kraftiga bäddmadrasser · 
med handsydda kanter, huvud- o. fotgav- 385• 
!ar i alm, m ahogny eller t eak . Komplet t • 

DEN VERKLIOA 
PRISSENSATIONEN 
ä r vå r hörnbädd "RITZ-ELIT" som best år av 
som sittplatserna ä ro försedda med orig inal 
t eak . (OBS .! Ej bok t eakfär g). KläJdd med b i 
bädden inte mer än .. . ..... . . . . . ...... . .. . . 

Måndagsöppet till kl. 20 



>90:-

Här neda n visar vi vär nya svängbädd 
"SA VOY-ELIT" tillverkad helt i t eak med 
No-Zag-bottna r. Mässingshylsor på benen. 
Elitkva lite - Rekla mpr is fö r 2 6 8 • 
båda bäddarna . . . . . . . . . . . . • • 

ed HY stor sängavdelning 

CRAMER-ELIT-LYX e 
komfortabel svä ngbäd'<i med dubbelfjäd- ' · 
rande resårmadrasser . Bäddmadrasser i 
ren vit vadd o. vacker gavel i mahogny. · · 
P r is för båda bäddarna komplett, endast 495: _ 

COMBl-ELIT ~ 
en verkligt trevlig bokhylla tillver- ' . 
kad i t eak med sto lpar i jacaranda- . . 
fä rg. 2 rymliga skåp, skr ivskiva oc'h 
pla ts fö r 4,8 hyllmeter böcker. Pris 340: _ 
fö r hela väggsektionen endast . . . .. . 

. . . SPARA PENGAR, RES TILL 

2 sängar med lyftbara lock. Så väl ligg
No-Zag f jädrar. T rädetaljerna i äJkta 

~s.t~. ~:'~ . . ~~s.t~·r· ~~l.~ .~~~- 4 2 Q : _ 

under mars och april 

i Skurup 

(0411 > Tel. 401 26 och 403 56 

Utmärkta parkeringsplatser i direkt anslutning till affären 
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Spridda glimtar från, Skiirups 
övergångstid på glada 90-talet 

Kullenbergs järnhandeZ är Skurups äldsta affär. Den startades kort efter järnviigens tillkomst 
vid mitten av 1870-taZet och denna bild illustrerar väl företagets första början. 

"Herrar Lantbrukare. Mina pris
belönta bredså.ningsmaskiner till
verkas nu av bästa material. Ma
skinerna kunna användas till al
la slags säd, blandsäd, gräsfrö, 
klöverfrö samt en del artificiella 
gödningsämnen. . . Hassle Bö
sarp pr Skurup i nov. 1891 A. L. 
Löfberg 

Den dågen litteratören Paul Asp 
i Skurup ackvirerade denna an
nons ·till sin sedermera mycket 
uppmärksammade bok om Vem
menhögs härad hade han om
kring sig ett i vå.rt tycke litet 
men tydligt uppå.tsträvande sam
hälle. Sjutton å.r tidigare hade 
järnvägen brutit sig fram genom 
böljande sädesfält och vid de små. 
stationerna lå.tit växa fram nya 
samhällen. Litteratören Asp lev
de i en öve1•gångstid och vi är 
tacksamma för den bild av 1890-

talets Skurup han tecknat å.t oss. 
Det hände mycket i Skurup vid 

denna tid. Folkmängden hade ökat 
"den utgjorde för 50 å.r sedan 

1.429 och har stigit till 3.289" 
skrev Asp inte utan stolthet och 
man hade begå.vats med allehan
da moderna inrättningar. "Sku
rups järnvägsstation är, om man 
undantar stationerna i Malmö 
och Ystad, den ojämförligt mest 
inbringande på. hela linjen" kun
de författaren tala om samtidigt 
som han nämner, att poststatio
nen har sina lokaler på. järnvägs
stationen och förestå.s av inspek
toren G. A. Svensson. Telegraf
stationen och telefoncentralstatio
nen fanns "sedan 1886 i Sparban
kens hus vid torget" och den hölls 
öppen frå.n kl 7 på. morgonen till 
nio på. kvällen. 
Men även på. andra områden väx-

NYA PENSIONATET 
Södergatan 6 - Tel. 403 47 

Vi arrangerar festtillställningar i våra trivsamma och 
moderna. lokaler. Gott kök och perfekt servering. 

te Skurup. Den 4 september 1888 
hade man på. kommunalstämman 
godkänt reglemente och ord
ningsregler för Skurups fattig
gård, "nr 1 Sandåkra 1/4 mtl, 
29 tnl jord med rätt stor torfmos
se" vilken inköpts för 20.300 kr. 
Fattiggården stod färdig att tas 

(Forts. å. sid. 14) 

Redaktör Paul Asp, 
författaren till 1890-talsboken 

om Vemmenhögs härad. 

/ 



De båda omkomna Gunnar Johansson t. v. och Allan Nilsson. Sprdng
la,ddningen var placerad i en gryta, vid den övre ringen ddr de ?åda arbe
tarna befann sig då laddningen gick. De följde med raset ett tiotal meter 

och återfanns vid den nedre ri?wen . 
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Två man dödade 
Sprängladdning 
gick för tidigt 

En sprängningsolycka som krävde två arbetares liv 
inträffade på måndagseftermiddagen i Stenber

gets Makadamfabrik norr om Skurup. Man höll på att 
ladda i en gryta på schaktväggen och hade stoppat in 
ca 40 kg dynamit då det plötsligt blev en explosion. De 
två 31-åriga stenairbetama Gunnar Johansson, Kurr
arp, och Allan Nilsson, Janstorp, som stod alldeles in
till grytan på en hylla i schaktväggen, dödades, antag
ligen omedelbart. 

T. f. provinsialläkaren i Skurup I cch det återstod endast att föra in 
tillkallades och larmade i sin tur resten av dynamiten i laddningen, 
ambulans som införde de båda arbe- som skulle bli på 75 kg. 
tama till Lunds lasarett. Där kunde Basen för sprängninge'n, John Lars
man dock endast konstatera att de son, övervakade hela tiden arbetet. 
redan var döda. Larsson klättrade upp de fem meter-

Enligt vad polis Wil:helm Böös i na till schaktytan medan Nilsson 
Herrestadsdistriktet, som kallades till och Johansson lade sista handen vid 
platsen, berättar för SD\S fanns det laddningen. De hann aldrig sätta sig 
inga åsyna vittnen till olyckan. Man i säkerhet. Skottet gi~k för tidigt 
hade tidigare sprängt en s. k. gryta och ett, stort ras blev följden. 
till fem meters djup från en hylla i Sprängarbasen Larsson lyckades ta 
schaktväggen. Vid niotiden hade sig uppför stegen till ytan och und
man sedan börjat laddningen i gry- kom oskadd. 
tan och vid middagstiden hunnit Olyckan väckte givetvis stor 
lägga in ca 40 kg d\ynamit. förstämning och arbetet för dagen 

På eftermiddagen var allt lkl.art för ·· avbröts tills man hunnit göra en 
sprängningen. Hålet var renblåst Forts.: Sprängolycka, sid. 19 C 



De båda vid sprängningsolyckan i 
Stenberget omkomna 31-årlga Al
lan Nilsson, Kurrarp, (överst), och 

Gunnar Johansson, Janstorp. 

Förman sekundräddad då 
40 kg dynamit brann av 

Två unga män, grovarbetarna Allan Nilsson, Kunarp, och Gunnar 
Johansson, Janstorp, dödades på måndagen vid en sprängningwlycka i 
ett 25 meter högt schakt tillhörigt Stenbergets Makadamfabrik invid 
Skurup. Olyckan inträffade kl. 14 då de förolyckade höll på med att 
ladda en "gryta". Den skulle fyllas· med 75 kg. dynamit, men redan när 
man lagt dit 40 kg. skedde explosionen. Döden för de båda tycks ha 
varit ögonblicklig. 
Under förmiddagen hade Nilsson rnit införts I grytan. Förmodligen I Prov'.nsialläkare Darlc, S~urup, 

och Johansson tillsammans med har Nilsson och Johansson omedel- kom till olycksplatsen 15 minuter 

förman John Larsson varit syssel- bart dödats. Ingenting hördes som efter olyckan. De dödade företedde 
satta med att borra en s. k, gryta, inga påtagliga yttre skador. De har 
d. v. s. ett hål för dynamitladd- I tydde på att de kvävts. De låg döda förmodligen sprängts inifrån av 

ningen. Arbetet försiggick på en ,ovanpå de väldiga rasmassor som det fruktansvärda lufttrycket. 

platå ungefär fem meter n~an- uppstod, berättar förman Larsson. Forts. sista sidan - l 
för schaktytan. På eftermiddagen 

var det ,meningen att sprängningen I 
skulle ske, Vid 14-tiden började 
förman Larsson tillsammans med 
Nilsson och Johansson att ladda 
grytan med dynamit. Hålet var då 
renblåst och allt var klart. 
- Vi hade blott att föra in ladd

ningen, omtalar förman Larsson för 
SkD. Medan Nilsson och Johans
son slutförde laddningen klättrade 
jag upp på schaktytan. Det var en 
ren tillfällighet att jag gick dit 
upp, Omedelbart efter skedde explo
sionen. Då hade blott 40 kg. dyna-

Of .. kl /' tycks spt'ängningso!yckan i Stenberget norr om 
OT ar rg Ystad i går vara. De dödade Allan Nil'fson, Kur-

rarp (t. v.) och Gunnar Johansson, Janstorp, båda 31 år, verkar ha .ha:u1lat 
enligt säkerhetsföreskrifterna. Trots det exploderade 40 kg . dynamit innan 
"grytan" var fullsto d. ___ ____ _ 

1rv J'vtf~ 

\ 
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Skurupsbygd11n 

Silvermedaljör skänkte pris 
till SJ(urups skytteförening 

Dir. Ohnner överlämnar förtjänstmedaljen till köpman N. E. Jönsson. 

Skurups skytteförening har har haft årsmöte i skyttepaviljongen. 

Ordf. disponent Nils O. Jönsson hälsade alla välkomna och vände sig 

särskilt till föreningens hedersordf. direktör E. öhnner, hedersledamo

ten direktör Detlof Andersson, representanten för markägarna köpman 

Nils E. Jönsson och veteranerna representaterade av f. banmästaren 

Martin Nilsson. 

Skyttarna hade mött upp i så stort 
antal att lokalen helt . fylldes. Vid 
salens ena sida hade utställts under 
året erövrade priser och utmärkelser. 

Av årsberättelsen framgick, att för
eningen hat· 395 medlemmar. Dock 
inger det betänkligheter att rekry
teringen i det yngre årgångarria är 
för svag. styrelsen överväger olika 
sätt att intressera de unga, bl. a. har 

Disponent Nils O. Jönsson tackade 
alla som under året stött och hjälpt 
skytteföreningen och tackade sär
skilt för de gåvor som överlämnats 
samt bringade til1 sist en hy Ilning åt 
veteranerna, som i kamratskap och . 
trohet mot skyttesaken är ett före
döme för de unga. 

man tänkt sig billigare skott och fler Med påsken kom våren 
priser för yngre medlemmar. Skyt-
tar i de högre årsklasserna har varit till skurupsorten 
framgångsrika och erövrat mäster- För hela slätten söder om Romele- . 
skap och högre utmärkelser vid krä- åsen blev påskdagarna vårens ge
vande tävlingar både i och utom nombrott. I synnerhet annandag 
hemorten. påsk bjöd på strålande sol. över-

Antalet lossade skott uppgick till allt i trädgårdarna lyste nyutslagna 
48,000. Korporationsskjutningarna om- krokus och kvarliggande snö min
fattades med stort intresse. Fält- skade snabbt i värmen. 
skjutningar har anordnat bl. a. å Redan påskafton kom viporna. 
Näsbyholms ägor. I kretsmästerska- Mycket folk var ute på de vårtprra, 
pet deltog 400 skyttar. Vemmenhögs- snöfria landsvägarna. Alla sommar
mästare för året blev Sven E. Röd- stugor vid stranden av Östersjön l 
seth. Föreningen fick under året hade besök av sina innehavare. Tra
mottaga ett nytt vandringspris av fiken flöt vackert och reglementa
direktör E

1 
öhnner, samt en kon- riskt. I Skurup var det livlig genom

tantgåva av f. banmästare Martin gångstrafik och talrika besökare till 

-N:,::.il:,::s:;:so~n;·;_ _____ __ -: ____ påskaftonens dans i Folkets park, 
men inga trafikolyckor och ej heller 
några störande uppträden förekom, 
meddelar polisen i Skurup. 

Pag. 

l 
Pistolskytteklubben har haft ett 

gott verksamhetsår med ökad skott
lossning och nya medlemmar. 

c 
Rubrik 

·~ 

Ny kormatta i Skurups kyr 

P ag. 

Till ordf. omvaldes disponent Nils 
O. Jönsson och till styrelseledamöter 
omvaldes hrr Tore Jönsson, och Sven 
E. Rödseth. Suppleanter blev hrr 
Hans E. Hansson och Gösta Kvant. I anslutning till påskdagens hög
.Till revisorer omvaldes hrr Gösta mässa i Skurups kyrka invigdes en 
Larsson och Nils jX. Johansson. Till ny, vacker kormatta. Kyrkoherde 
att representera föreningen vid för- Gunnar Wallin lämnade en kort 
bunds- och kretsmöten valdes hrr orientering om de motiv, som varit 
Tore Jönsson,. W. Johansson och Hans ledande för konstnärinnan fru Hel
E. Hansson med Uno Roos som suppl. levi Nilsson-Kjellhard, Ullstorp, vid 
Till fanbärare utsågs W. Johansson k?mponerar:det av mattan. Allt det 
med Lennart Bergh som ersättare. vasenthga 1 Sk~rup~ kyrka; tornets 

Kommitterade för korporationstäv- trappgavlar, de arevordtga valven osh 
Ifrigen och medborgarfesten omval- -gravkullarn!l ~:untom ky~ka:n mgar 
des. Till ledamöter i pisto1klubben som <;J.elar 1 vavnadens blldsa~man
valdes hrr Sven E. .Rödseth Einar stallnmg och har hopfogats till ett 
Antonsson, Nils Nilsson, Gun'nar H. h~rmoniskt helt med st~rk stäm
NUsson och Evald Andersson Skott- nmgsverkan. Hela mattan ar som ett 
priserna bestämdes tiH: rek~yter 12 ackord i färge~·, som kl!ngar väl 
öre, klass I 16 öre, för skarpa skott s~an med fargtonerna .. 1 det me-
20 öre och pistolammunition 20 öre delt1da korvalvet och forenar ur
pr skott. g~al tradition .. l_lled livets och 

Efter diskussionen bestämdes att uppstandelsens gladJebudskap syrn
två månadsperioder skulle vara till - boliserat av knoppan.de sälg_~':istar. 
gängliga i tävlingar och klasser med Mottvet kallar textilkonstnarmnan 
minst tio deltaaare. At hrr Gunnar själv "Levande kyrka". Kyrkoherde 
H. Nilsson och Einar Antonsson upp- Wallin framförde församlingens tack 
drogs att undersöka möjligheterna för till kyrkliga arbetsföreningen, som 
sport- och korthållsskytte. skänkt mattan. 

Efter förhandlingarna överlämna
de hedersordf. till köpman Nils E. 
Jönsson föreningens förtjänstmedalj Arbetsmarknadsläget 
i silver med ett varmt tack för den i Skurupsorten 
generositet hr Jönsson visat för - Även den gångna månaden visar 
eningen under många år genom att samma ringa tiligång på arbete som 
upplåta mark för tävlingsskytte och 
särskilt för pistolskytteklubben. Där- tidigare under året. Den sena våren 
efter utdelade hedersordf. direktör och rådande väderlek har givetvis 
E. öhnner priser, utmärkelser och sin andel i att arbetstillfällena varit ! 
trofeer till pristagarna och hy Hade så få. l 
det kamratskap som alltid rått inom På arbetsförmedlingen i Skurup in
Skur1JPS skytteförenin.!(. Köpman N_Hs kom under mars på manliga avdel- ' 
E. Jonsson tackad~ for den utmar-1 ningen 304 ansökningar om arbete 
kelse, som kommit honom t1ll del . .. . 
och överlämnade en kontantgåva till/fiån 302 personei, varav s. placerades 
föreningen för inköp av ett nytt å annan ort. Av 26 lediga platser 
hederspris. tillsattes 15, flertalet inom jordbruk t 

Alla skyttarna tog därefter plats och diversearbeten samt industri. 1 

vid de dukade borden, varpå för- På kvinnliga avdelningen förekom j 
eningens husmoder fru Elva Joha~s- 80 ansökningar om arbete från 55 
s~m ombesonde en valsmakande mål- personer. Tre av dessa placerades å J 
tid. Hr Tore Jonsson framforde for- . . 
eningsmedlemmarnas tack till fru annan ort. A.-v 53 lediga platser ti!l-
Johansson och överlämnade en pre- sattes .. 48, .storsta antalet inom social il 

sent från föreningen. hemhJälp. 

/ 



Fr v disponent N. O. Jönsson, mejerist Tore Jönsson och direktör. 
E. öhnner ordnar medaljerna. 

Välbesökt årssammanträde 
med Skurups skytteförening 

I da Theander 

- 70 lr fyller den 5 april fru 
Ida. Theander, Södergatan, SkU· 

i rup. 

Skurups skytteförening har hällit årsmöte på skyttepaviljong
en. Till detta hade ett stort antal äldre och yngre medlemmar 
infunnit lilA. mänga att lokalen vid mötets början var i det när
maste fullsatt Vid paviljongens ena kortsida hade alla de h~der
pris och utmärkelser, som skyttarna under året erövrat pä ett 
dekorativt sätt placerats på ett långbord. Det utgjorde en vac-
ker och imposant anblick och årets prissamling torde nog vara Henry Gunnar Sjögren 

den största, som förekommit ' i föreningens historia. 50 år fyller den 7 april käl-
--------~,----.----~-----.-------- Iaremästare Henry Gunnar Sjö-

/)?/ 1·en, Hotellet Gäst!s, Rydsgård. 
//1 

l 

- r:.edan som pojke var jag 
intresserad av idrott berättar hr 
Kvist. Idrotten betydde ju för 
Skurups del - och gör så än i 
dag -huvudsakligen fotboll. Vår 
första idrottsordförande hette Ol
le Svensson och var anställd vid 
Skurups mejeri. Vi räknade då 
ett femtiotal medlemmar. Fot
bollsplan hade vi givetvis int~ 
utan höll mest till! på den då obe
byggda och grälsbevuxna skol
byggnadstomten vid stortorget, 
där V'i trots den ojämna planen 
sparkade boll med liv och lust, 
ibland med det resultat att några 
av veterinär Resmarks föns
terrutor åkte ut. M-edlemsantaJlet 
steg och sjönk med jämna ~.el
lanrum men i det stora hela vax
te med•lemmarnas anta;! Y propor
tlon till det stigande idrottsin
tresset och sekreterarens arbets
uppgift·er ökade i takt därmed. 

Mimmi Mdnsson 

- 50 är fyller den 7 april fru 
Mimmi Mdnsson, Skurup. 
Fru Månsson är född i Skurup 

och tillhör en gammal skurups
släkt. Under ett 15-tal är har fru 1 

Gamle AIF-sekretera1·en 
Nils Kvist i Skurup. 

·Skurups A~F:s 

utveckling har 

varit lyckosam 
. Trettiofem år är en ganska läng 

tidsperiod, i all synnerhet när 
· det gälter idrotten, som under 

dessa är frän en ringa början 
vuxit till en mäktig och populär 
folkrörelse. 
- Hur känns det att ha skött 

sekreterareposten i så läng tid, 
frågar vi Skurups AIF:s heders
ledamot, Nils Kvist. Han är en 
skåning av det lugna och trygga 
slaget och inte nägon vän av sto
ra ord och vackra fraser och dä 
svarar han enkelt, att nog känns 
det bra och aldrig har han ängrat 
att han ätog sig uppdraget. Sam
arbetet med de åtta olika ordfö
randen, som föreningen haft un
der hans tid och de rriånga olika 
styrelsemedlemp-larna har varit 
gott. 



Skurupshygden 

50:de vinterkursen avslutad 
vid Skurups lantmannaskola 

På lördagen avslutades vinterkursen vid Skurups lantmannaskola 

under · stor tillslutning. Med stort intresse åhördes en estraddiskus

sion i ' stora salen, där agronom Alf Holtermann inledde frågan om 

vilka möjligheter skånska lantbrukare har att förbilliga spannmåls

lagring genom kalluftstorkning och skapa ett komplement till den 

centrala torkningen vid större uppsamlingsanläggningar. 

Fyra av vinterkursens elever dis- Widen, Malmö, 150 kr. ur Jöns Huld

kuterade därefter problemet inför bergs fond Valter Hansson Dalby 

de församlade. Estraddiskussionens ' p ' In ' 
deltagare var utom agronom Holter- 100 kr. ur Toftebos fond, er gvar 

man eleverna Sixten Widen Malmö, Vidov, Näsbyholm, en minnessak 

Nils Christer Christensson' Gärds- från Svedala Betodlareförening, 

löv Carl Erik Ringblom, ~ageholm, Sixten Andersson, Sanderslöv, 50 kr. 

och Arne Ahlgren, Jordberga. från Vemmenhögs Sparbank, Arne 

Så följde filmvisning som på ett Andersson, Skivarp, 100 kr. från 

slående sätt visade den fara skade- Sydöstra Skånes andelsslakteriföre

insekterna utgör för mänsklig od- ning, Carl Erik Ringblom, Krage

ling. lrolm, bokpremium, Sven Ingvar 

En lyckad sånguppvisning utför- Jönsson, Slimminge, bokpremium 

des av skolans elever under ledning och Yngve Andersson, Gödelöv, 

av kantorn fru Svea Stenbeck, Sku- Lundaslättens SLU-avd:s premium. 

rup. Rektor Knutsson tackade skolans 

Rektor Gunnar Knutsson lämnade styrelse, lärare och husmor för gott 

därefter en kortfattad redogörelse särnarbete och vände sig till elever

för den nu avslutade femmånaders na med en önskan att de skulle 

kursen, vilken är den femtionde i finna möjligheter att övervinna de 

skolans historia. Av eleverna var 29 svårigheter, som just nu möter jord

från Malmöhus län, en från grann- bruket. 
lönet och en från Jönköpingsl än. Elevkårens ordförande Alf Vallin, 

I allmänna studiebidrag till elever Anderslöv, hyllade rektor Knutsson 

hade utdelats 6,767 kr., statens sti- som organisatör och lärare samt tac

pendier hade utgått med 2,000 kr. kade alla lärarna. Till rektor, lära

och landstingets med 1,000 kr. re, usmoder och personal överläm-

skolstyrelsens ordf. landstingsman nades blommor. 

Hugo Jönsson, Brönnestad, utdelade skolstyrelsens ordf. erinrade om 

premier till följande elever: Thors- skolans 50-årsjubileum men fram

ten Andersson, S. Aby, 100 kr. ur öll, att detta kommer att firas i 

Jöns Huldbergs fond, Alf Vallin, annat sammanhang. 

Anderslöv, 100 kc ur Toftebos fond, Kyrkoherde Gunnar WaUin höll 

Arne Ahlgren, Jordberga, en vec- en betraktelse över orden "Voro 

kas vistelse vid Sånga-Säby, Sixten inte våra hjärtan brinnande i oss". 

Estraddiskussionen med agronom Holterman samt eleverna N. Ahl· 

gren, C. Ringblom, S. Widen och N. Christensson. 

i-I I] 
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------+---4---1 Givande kurs 
vid Skurups 

yr k esskolor 
Under tiden från början av sept. 

till nu har pågått en kurs vid Sku
rups yrkesskolor för utbildning i 
bågsvets eller el-svets, som det ock
så kallas. Färdighet i att använda 
detta hjälpmedel uppskattas av fack
männen, vilket även visar sig däri 
att så många yrken är represente
rade bland kursdeltagarna. Man 
finner bland dem metallarbetare, bil
mekaniker, maskinreparatörer, smed
lärling, rörmontörer etc. Kursen ha
de 14 deltagare och omfattade sam
manlagt 211 timmar. 

Teoretisk undervisning meddela
des av ingenjör Nils Ragnar Nils
son, A V A-verkens konstruktions
avdelning i Skurup. Den praktiska 
utbildningen var förlagd till Ha
kers Gjuteri & Mek. verkstad, som 
välvilligt ställde behövligt attiralj till 
förfogande. Ledare för svetsövning-

. , arna var svetsförman Axel Mår
tensson, Hakers Gjuteri. Kursdelta
gama fick använda olika material, 

, Enhetsskolan i Skurup. s~ål, gjutjär~! ros~ritt stål, __ alumi-

~ .. . . mum samt ova s1g med forekom-

Sarski~da skolst;yrelsen 1 ~ku.:up roande typer av svetsfogar, elektrod

har be~art. kmts t1lls~ån9 att ... mratta typer m. m. De utförda arbetena 

en ordmane gY!;llilast~klarartJanS~ P~ kommer att granskas enligt prov

enhetsskolans hogstad1um från l JUh. förskrifter och med anlitande av 

Folkskolinspektören tillstyrker. röntgen. 

Kursdeltagarna tillsammans med svetsförman Axel Mårtensson. 

g. 



KYLSKÄPET 
köper Ni med bättre 

service och garanti från oss. 

//,6t6ERS AB 
f'~e': 402 82 

H yresreglering 
sl\:all fortsätta 
gälla i Skurup 
Köpingens kommunalnämnd ha
de i torsdags kväll ett 1ängva
r1gt sammanträde varunder rätt 
mänga ärenden behandlades. 
Bland de viktigare må nämnas 
att komm.nämnden, som hade att 
avge yttranden angående önsk
värdheten av hyresr~leringsla
gens beständ för köpingena del, 
beslöt att til1styrka att hyres
reglering skall för köpingens del 
fortfarande gälla. 
Nämnden tillstyrkte tekniska 

verkens förslag att huv-udvatten
ledning skall inläggaJs i , Smedga
tan för ett belopp av 2.100 kr. 
Extra arvode till skolvaktmästa

re Åke Svensson beviljades och till 
Sällskapet Länkarna, som an
hållit om bidrag till lokalhyra och 
uppvärmning, tillstyrktes ett be
lopp på 500 kr. Frågan om upp
värmning av jordbrukaredag

SLKF:ar1~a jämte herrar samlade vid kaffebordet efter rundvand-
ringen i möbelaffären. · 

SLKF:ar~ på studiebesök i Skurup 
Tullstorps SLKF-avdelning gästa
de i torsdagskväll Skurup och av
lade besök i Nygrens möbelaffär, 
vars rtkhaltiga uppsättning av 
moderna möbler och rumsinred
ningar besågs under sakkunnig 
ledning. I studiebesö'ket deltog ett 
40-tal damer under ledning av 
ordf. fru Inga Svensson, Tulls
torp. Åtskilliga av damernas äkta 
män medföljde och föreföll lika 
intresserad av demonstrationen 
och föredraget som deras kvinnli
ga partner. 
Gästerna hälsades välkomna 

av disponent Göte Nygren och 
försäljningschef Lennart Olsson 
varefter man delade upp studie
gruppen i två avdelningar, som 
under ledning av disponenten och 
försäljningschefen samt före
tagets kvinnliga anställda företog 

en rundvandring genom möbelfir
mans lokaler. 
Efter visningen samlades damer 

och herrar vid smakfullt dukade 
kaffebord i källarlokalen, där dis
ponent Nygren hälsade väl
kommen och uttryckte sin och 
firmans glädje över besöket. Ef
teråt höll försäljningschefen Ols
son ett instruktivt och med in
tresse åhört föredrag vari han 
inledningsvis påpekade sängens 
viktiga roll i våra svenska hem, 
samt lämnade en intressant redo
görelse för skumgummits upp
komst och behandlingsmetoder 
fram till den färdiga produkten. 

Det särskilt för husmödrar 
givande föredraget belönades med 
kraftiga applåder. Vid kaffet 
frambar fru Svensson sitt och 
kamraternas hjärtliga tack för 
det givande studiebesöket. 

hemmet överlämnades till kom- P-T--"""----,.----------~=---__;---...------~ munalingenjören för ytterligare 
utredning. Kommunalingenjören 
beviljades tillstånd att anskaffa 
tillfällig arbetskraft för utföran
det av diverse vårarbeten inom 
köpingen. 

Modernare belysning på 
Skurups gator ., 
Rörstolpar av smäckra ståltuber 

, och effektiva lysrörslampor har 
rests i stället för de omoder
na betongstolpar med otidsenliga 
lampor som tidigare funni1ls på 
Västergatan mellan Torget och 
Södergatan, i Lilla Trädgårdsga
tan och i St. Torggatan. Därmed 
har Tekniska verken i det när
maste slutfört moderniseringen 
av gatubelysningen i dessa gator. 
Bättre belysning och större trygg
het för trafikanterna blir resulta-

' · 

M 

Rubrik Pag. 



N lläckehergahor hjälpte till skjuta 
-------___,_., f(irsta skurupshussen uppför hacken 
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---------------1 Kommer ni ihåg när en bussresa 
från Skurup till Lund och retur 
gick på 2.50? Eller när Ian<tbru

rup-Genarp-DaH)y-Lund, Genarp 1------------------;----i 
-Staffanstorp-Lund och Börringe 

l 
} }1 

) ~~ 

kama på Skönabäck varje ons
dag och lördag åkte med Sku
rurps-Lunda-bussen för att "tor
ga" i lärdomsstaden? Köpman 
Axel W. Olsson i Ystad kan be
rätta en hel del! om de första buss
förbindelserna i skurupSbygden. 

Axel W. Olsson börjaide s'in bana 
som buss-människa redan 1924'. 
Till en början körde han någD!Il 
av de f~m bussar, som dåvarande 
bussägarna Ander.sson och Olsson, 
ha:de att trafikera sträckorna Sku-

Avslutad bågsvetsningskurs 
och den praktiska svetsDin
gen har svetsningsförman Axel 
Mårtensson haJft hand om. Den 
teoretis:ka undervisningen har 
varit förlagd tm teckningssalen i 
spritbol'agets hus, medan det 
praktiska arbetet ägt rum i Ha
kers verkstäder. 
Senare på året kommer de av

gående eleverna att deltaga i stu
dieresa till Danmark. 

-Häckeberga-Lund med. Fyra år 
senare startade han eget med en 
i Ystad köpt Ohevrolet-'buss som 
tog 13 passagerare och som vid 
köpet kostade 500 kr i handpen
gar medan hela beloppet gick på 
2.500 kr. 
Det blev S~ivarp-Skururp-Anders

Iöv som fick efterlängtade fö:rlbin
delser när kombinerade bussälga
ren-chauffören Axel Olsson tog 
vid. Två turer om dagen klarade 
man av och det tog en halvtimma 
att komma från Sk·ivarp över 
Hassle-Bösarp till Skurup. Ytter
ligare femtlo minuter tog det se
'dan att komma tm Anderslöv. 

Men hr Olssons bussminnen bör
jar tidigare än så. Han kan berät
ta om de vänliga Iantlbrukarna 
som, då han körde åt Andersson 
och Olsson, hjälpte tm att skjuta 
på bussen en T-Ford, i den myc
ket besvär:liga Häckebergabac1ken. 
Det var ingen som klagade den , 
gången. Det var !liksom litet me- i 
ra gemytligt då. 1 

Och inte saknade man resenärer 
på den tiden. Befolkningen i Skö
nabäck och norr därom hade ju 
bara bussen att lita till. Järnvä
gen var långt borta och egna bilar 
hade man inte. Inte at:t undra på 
att man tog med s'ig allt man be-

Den sedan i vintras pågående kur
sen i bågsvetsning vid Skurups 
köpings yr~esskolor, vilken på
gått under 211 kurstimmar, oc'h 
varvid bl a besök avlagts vid tek
niska röntgencentralerna i Mal
mö har nu avslutats. Bland kurs
deltagarna finns en hel de] yr'ken 
representerade såsom metallar
betare, bilmekaniker, smedlärlin
gar, rörmontörer och fHare m fl. 
Lärare i teori har varit ingenjör 
Ragnar Nilsson• från A·va-verken, 

På biltlen ovan ses kursdeltagar
na tillsammans med sina l'ärare. *'-------~-----------------
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IVinterkursen avslutad på 
.· 

Skurups lantmannuskola 

Som jramgdr av båden ovan var kuTsavslutningen synneTligen 
välbesökt. 

Skurups lantmannaskola avslutade i lördags sin vinterkurs un
der stor anslutning av elevernas föräldrar och andra anhöriga. 
Man hade i är infört en nyhet vid avslutning·en i det man slo
pat den sedvanliga lektionstimmen och i stället anordnat bords
samtal mellan fyra elever och en lärare, agronom Holterman. 

Denne inledde demonstrationen, 
som rörde sig om kalluft·stork
ning av spannmål, med ett orien
terande föredrag, vari han fram
hölll att denna torkningsform vis
serligen ej kan ersätta varm
luftstorkning, men den förra stäl
ler sig rätt billig ca 5 kr pr säck 
spannmål. Kalluftstorkningen är 
tänkt som ett komplement till 
större torkningsanläggningar, 
men lämpar sig väJ för mindre 
jordbruk. där säden lagras på 
plan botten, ej i silo. Sedan blev 
det de fyra elevernas sak att för
svara och kritisera det framlag
da förslaget vilket de gjorde på. 
ett sätt som vittnade bä.de om 
intresse och sakkunskap. 
Därefter visades en intressant 

film, som handlade om männi
skans kamp mot olika insektar
ter. Sedan vidtog själva avslut
ningen, som inleddes med en 
sånguppvisning i viJiken rätt mån-

l ga av eleverna deltog. Sånglära
~ rinnan och ledaren kantor fru 

Svea stenbeck hade all heder 
av sina adepter och det vackra 
program, som framfördes upp
skattades. ~ · 

Sedan höll rektor Knutssen av
slutningstalet, där han inled
ningsvis erinrade om att skolan i 
år firar 50-årsjubileum. Vinter
kursen har besökts av 32 elever, 
varav en på grund av sjukdom 
mä.st avbryta kursen. Av elever- 1 
na har 29 varit frän Malmöhus 
län, en frän Kristianstads och två 
frän Jönköpings län. Utom vin
terkursen pågår fortfarande hel
årskursen. Man planerar en fort
sättningskurs på fem månader 
för kontrollassistentkompetens, 
en praktisk-teoretisk kurs på. 
fem mä.nader och en kurs för un
ga odlare på en vecka i juni m m. 
Lantmannaskolorna är visserli

gen underställda Lantbruksskol
styrelsen med hänsyn till kurs- l 
plan och undervisning, men sko- l 
loma äger dock möjligheter att 
variera undervisningen så den 
lämpar sig för traktens behov. 
Här har skurupsskolan fördel av 
sin förnämliga maskinpark. 
Elevernas uppförande hade va

rit klanderfr!tt och rektorn till
önsltade dem lycka och framgäng. 
Däre~ter utdelade skolstyrelsens 
ordf. Hugo. Jönsson, Brön- / 
nestad, följande premier: 

l'l'fiOrStenAndersson, s. Aby 100 
kr, Jöns Huldbergs fond, Alf Val
lin. Anderslöv, 100 kr, P . O-son 
Toftebos fond; Arne Ahlgren, 
J ordberga, Sånga-Säbystipendiet; 
Sixten Wideen, MalmÖ, 150 kr, 
Jöns Huldbergs fond; Valter 
Hansson, Dalby 100 kr, P. O-son 
Toftebos fond; Per-Ingvar Widov, 
Näsbyholm. Minnessak. Svedala 
betodlarefören. fond; Sixten An
dersson, Anderslöv, 50 kr, Vem
menhögs Sparbank; Arne An
dersson, Skivarp, 100 kr, Sydöst
ra Skånes andelsslakterifören.; 1 

Carl-E:lrik Ringblom. Krageho~m, 
Bokpremium: Sven-Ingvar Jöns
son, Slimminge. Bokpremium; 
Yngve Andersson, Gödelöv, 25 kr, 
Lundaslättens krets av SLU. 
'Bo'kpremier erhöll Erik Ring

blom, Krageholm och Sven Ing
var Jönsson, Slimminge. 
Elevkårens ordf., Alf Ahlin 

framförde sitt och elevernas tack 
till rektor, lärare, husmor och 
personal samt överlämnade blom
mor till samtliga. skolstyrelsens 
ordf. tackade lärare och elever, 
för en kurs som synbart lämnat 
goda resultat och uppmanade de 
unga eleverna att med friskt mod 
gå till sitt framtida arbete, inom 
det yrke, som ej utan skäl kallas 
för modernäringen. Slutligen höll 
kyrkoherde Wallin en kort och 
kärnfull betraktelse, varpå. ps 
Härlig är jorden sjöngs unisont . . 
THl sist intogs gemensam mid- i 
dag. 1 

l 

l ~ .d \4 apri\ \qSS ~ ~o d·gen en 
,t...LLEHANOÅ man a . 
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METROP,Ol 
S K U R U P 

Fred., lörd. 
8.30 em. 

Söndag 6.15 och 8.30 em. 
Barnförbjuden 
Marianne Bengtsson, Lars 
Ekborg m. fl. i 
NATTENS LJUS 
En rolig biokväll garanteras 

Skolchef förordad 
Till förste rektor (skolchef) i 
S'kurups köping förordar skolsty
relsen där ende sökanden di
striktsöverlärare E. Jeppsson, 
Skurup. 

VW 

Skurups enhetsskola 
Inskrivning fö nästa läsår av skolpliktiga barn äger 

rum tisdagen den 22 april å nedanstående tide~ och platser: 
Svaneholms Folkskola kl12.30. 
Sandåkra Folkskola kl13.30. 
Skurups Folkskolas aula kl14.30 
Skolåldern räknas fr ~ m det kalenderår · under vilket 

barnet fyller 7 år. · 
Skurup den 18 april1958. 

Distriktsöverl~aren 

Några av mannekängerna ses här samlade inför sin publik nämligen fr1J fruarna Gudrun Sernert, 
Minni Sjödin, och Inga Lindgren, fröken Lucia Sylwan, fru Inger Hanss~n ooh f'röken 1)0n Blixen-

Finecke. -

Trapets och rosor i givande husmorsträ.ff · 
( 

Skurups husmodersförening samlade fullt ihus i hotellets stora sal, då man pä onsdagen gav ama
törpjäsen "Ett manuskript" da capo. Kvällen bjöd dessutom på en mannekängparad med vårens 
och sommarens vackra dräkter, klänningar och kappor från Wic~mans bekl-ädnadsaffär, varvid tir
mans innehavare, Ove Wickman, framträdde som conferencier. 

Husmorsmannekängerna, som na för vardag och fest - även de senodlare Vierwey, Svaneholm, o. 
nyss burit de historiska dräkter, med vidd - slog livligt an på betitlats "Holland in Blumen". 
som rollerna i "Ett maimskript" publ.iken, som också förtjustes av Som en värdig avslutning på 
föreskriver, visade i mannekäng- de ljusa, lätta tonärsklänningar- kvällen utförde föreningens säng
paraden att de med samma grace na burna över styva underkjolar. kör en rad vårsånger under led
och elegans kunde kreera trapets- Aven den permanentplisserade ning av kantor Hanna Leion, och 
linjens nära nog knäkorta plagg. kjolen, skjortblusklänningen och husmodersföreningens · ordföran
Prickigt, sommarblommigt och längbyxorna hade sin givna plats de, som själv fått blommor efter 
randigt förekom ofta i klänning- ·på visningen och också en trofast sitt -framträdande som aktris i 
arna, som företrädesvis var i lät- b d k t t t k t .. .. kt - .... · b 
ta, luftiga, material. De fräscha eun rars ara. ea ers yc e , overrac e e.. u-
bomullsklänningar liksom en del Programmet- upytog också en kett blommor till körens ledarin-

vida, non"i'On~®andlad• kjrua<- bl=at•~ilm, l .om vl:i a~ M l i/ v f~ l 

XYZ 
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Fäst var bra bytesobjekt på Församlingsafton i 
HaSsle-Bösarp 

gången tids marknad i Skurup Hassle-Bösarps församling besök
tes i onsdags Ikväll av Evangelis
ka Fosterlandsstiftelsens misslo

- Ska vi byta? Du fär flaskan 
och jag fär flickan? De tog va
randra hand, som brukligt var 
och föremålen bytte ägare och han 
som fick flickan levde lyckligt i 
alla sina dagar. 
Glimten är hämtad frän Slkurups 

marknad, någon gäng i slutet av 
förra seklet, och den som berät
tar är gamle skurupskännaren 
Magnus Persson, även känd un
der namnet Nemo. I är kan Ne
mo se tillbaka pä sjuttio markna
der i Skurup, ett jubileum sä 
gott som något och kanske spe
ciellt aktuellt med anledning av 
den stundande förflyttningen av 
marknaden till Folkets park. 
- Pä min första marknad var 

jag rik, småler Nemo. Jag had~ 
hela tre öre för vilka jag köpte 
tvä ettöresbullar och för ett öre 
karameller. Det var pä den ti
den, dä pengarna hade något vär
de. Marknaden började pä tors
dagskvällen, man hade ett litet 
nöjesfält pä nuvarande telestatio
nens tomt, med karusell som äg
des av en herr Egnell och till en 
början drogs av fyra starka karl
ar. Sedan blev det ju häst och 
längt om länge eldrift. 
- En annan nöjespappa hade 

tält invid den plats där Lidbergs 
bokhandel, nu finns, och där upp
trädde några enklare artister och 

en pajas, som vi pågar var spe- när Kurt Aberg. Pastor Ab'erg 
ciellt glada i. har i fem ärs tid verkat som mia-
Detta var längt innan flickorna sianär i Etiopien och talade nu 

tog pä sig stråhattar. Smått ko- vid en välbesökt församlingsafton 
kett svepte de fram, med sina om sina intryck därifrån. I an
länga kjolar lyfta en liten aning, slutning till vackra färgbild~r be
allt medan polis Jakob Jönsson rättade han om landet, dess na
säg till, att ordningen var god. tur, dess växt. och djurliv. 

Tal berörde Etiopiens gamla in
Marknaden var ju pä den tiden tressanta historia och talade i 
-det enda nöjet traktens människor samband därmed också något om 
hade. Där knöt man kontakter den gamla, i former stelnade in
med varandra, man satt hos krö- födda kyrkan, den kopt~ska kyr
garen Jakobsson, som hade ut- kan. Kontrasten mellan det gam
skänkning pä Torget, tittade pä la och det nya i kommunikations
göingeborn!l!s liar och gjorde af- väsen och annat kom fram: ka
färer med hä.St och kreatur. Litet melen och åsnan, de dåliga vagar
ledsamt var det ju för den vem-
menl'fögsbo, som bytte häst sä of- na ä ena sidan, de moderna flyg-
ta samma dag att han till sist lin~~rna. ä andra sidan. I stor ~t
fick g ä hem, där den gamla pä- stra~knmg flyg~ p~ane~ av inföd
litliga dragaren stod och väntade .. da piloter. I Etiopien llg~er ste~
En häst gick pä den tiden pä me!- ä.ldern och atomåldern sida . VId 
lan 200-300 kr. sida, sa~e talaren. Ha~ visa?e · 

Men skojigt hade man. Som lant
arbetaren, som ha,de tagit ut en 
hel tia i förskott och lade ner alla 
dessa pengar pä bilåkning frän 
marknadsplatsen till Skurups by. 
Femtio öre kos~de turen. Men 
den fartsugne var nöjd, som män
niskorna i allmärlhet var dåförti
den, och kunde skryta med att 
ha varit en av de första i Sku
rup som någonsin äkt bil. 

MkRCO 

några bilder frän KeJsar Haile 
Selassies ~5-ärsjubileum som re
gent är 1955, dä även en stor va
rumässa hade varit anordnad i 
huvudstaden Addis Abbeba med 
deltagande av mänga nationer. 
Man fick en livlig föreställning 
av hur det nya tränger sig pä, 
samtidigt som en sagoli'k öster
ländsk prakt ännu kan utvecklas 
vid festliga tillfällen. Huvudsta
den visar sig i pastor Abergs bU
der vara en modem stad. - Det 
följde en rad b'ilder frän missio
n~s arbete: barnhemsvlerksam
het, skolor, sjukvård, evangelise
ring, bokspridning. 
Man fick se hur folket har det, 

hur olika sysselsättningar sköts 
- fortfarande pä mycket ålder
domligt sätt - och hur det svåra 
vattenproblemet löses. 
Några bilder visade missionärens 

vardagsliv, och den utomordent
ligt fängslande framställningen 
avslutades med en del bildpar, 
som visade kontrasten mellan 
hedendomen och det nya livet l 
den kristna tron. Det är en tros
fråga, nii.r en etiopier !:)lir kris
ten, men det är också något .som 
förändrar hela sättet att leva. 
Sedan kyi"koherde Gunnar Wal

lin framfört . åhörarnas varma 
uppskattning och tack till pastor 
Aber g, 

Tivolit i Skurup när seklet var ungt. Samrealskolan . i Skurup. 

Tjusig film till Skurup 

"Nattens ljus" med Marianne 
Bengtsson och Lars Ekborg är en 
film som fått mänga lovord av 
stränga stockholms'kritiker. Det 
är en tjusig och romantisk kome
di, en film med mänga underto
ner och flera bottnar. En flicka 
kommer till staden och vänder 
upp och ner pä den och som 

l hjälpredor har hon Gunnar 
Björnstrand. Birger Malmsten, 

Gaby Stenberg och Gösta Ceder
lund. Filmen visas pä Metropol i 
dag till och med söndag. Se an
nons i dagens tidning. 

Inskrivning av 
skolpliktiga barn 

Inskrivning av skolpliktiga barn 
kommer att äga rum tisdagen , 
den 22 april i Svaneholms folk- dern räknas fr o m det kalenderår 
skola, Sandäkra folkskola och under vilket barnet fyller sju är. 
Skurups folks\kolas aula. Skolål· Se annons .i dagens tidning. 

Vid samrealskolan i Skurup av
slutas innevarande läsår den 10 
juni. I samband med årsavslut
ningen blir det uppvisning i 
säng och musik samt utställning 
av elevarbeten i teckning och 
slöjd. Höstterminen börjar den 1 
september och vårterminen 1959 
den 9 januari med avslutning den 
11 juni. 

o 
Rubrik 



KorJfirmandJubileum i Gärdslöv 

Konfirmander i Gärdslöv år 1908 hade på söndagen åter samlats i 

Gärdslövs kyrka till erinran om de femtio förflutna åren. De jubile
rande konfirmanderna övervar söndagens högmässa i Gärdslövs kyrka, 

där kontraktsprosten Ernst Landgren, Gärdslöv, predikade, 

-Efter predikan höll kontraktspros-l var hedersgäster. Initiativtagare till 
ten ett anförande till konfirmander- jubileumssammankomsten var bryg~ 

l 
na år 1908 och talade om att det på geriägare Reinhold Hansson, Svedala, 
söndagen var 100 år sedan deras och fru Hilma Persson, Malmö. 

Jkonfirmationslärare kyrkoherde Vie- I sammankomsten deltog 18 av de 
• 1 tor Åkerman, Gärdslöv, föddes. Till- forna konfirmanderna. Bland de fem 

' samman med kontraktsprosten Ernst avlidna vilar tre på Gärdslövs kyrko
Landgren vandrade alla därefter ut gård, nämligen lantbrukare Ernst 
på kyrkogården och nedlade en Dehlen, lantbrukare Emil Hansson 
krans på framlidn~ kyrkoherde Vie- och fru Anna Weberg. 
tor Åkermans grav och sjöng psal-
men Härlig är jorden. Även avlidna 
konfirmandkamraters gravar besök- Husmoders-gymnastentas 
tes och blommor nedlades. tioårsjubileum 

Efter minneshögtiden i Gärdslöv Under hela tio år har husmoders
hade konfirmanderna gemensam mid- gymnastik förekommit i Skurup och 
dag på Skurups hotell, varvid kon- under alla dessa år har husmödrar
traktsprosten Ernst Landgren och na haft samma ledare gymnastik
kantor fru Svea Stenbeck, Gärdslöv, direktör fru Signe Sandgren, Skurup. 

över femhundra Skurupsdamer har 
använt sig av möjligheten att i gym
nastiken finna trevlig samvaro, stär
kande och upplivande övningar, hälsa 
och spänst. Glädjande är att så 
många av husmödrarna gett sig tid 
att år efter år deltaga i gymnasti
ken. 

På måndagskvällen högtidlighölls 
tioårsjubileet vid en festlighet hos 
fru Clara Andersson Slimmingeby. 
Gymnastikdirektör Else Andersson, 
utdelade Sv. gymnastikförbundets 
flitdiplom och plaketter till följande 
husmodersgymnaster: för tio års del
tagande; fruarn a Ebba Nyström, 
Skurup, Amy Christiansson Elle
holm, och fru Britta Bredemar, Sku-
rup. 

För åtta års deltagande: fru Agnes 
Olsson ,sju år: fruarna Greta Nils
son och Lily Svensson ,sex år: fruar
na Inga Nyström, Daisy Vennerwall, 
Elsa Norling, fem år: fruarna Linnea 
Persson Asta Åkerberg Signe Mad
sen. 

Husmödrarnas tack till fru Signe 
Sandgren framfördes av fru Britta 
Bredemar, Skurup ,som å gymnas
ternas vägnar överlämnade en min
nessak i silver jämte blommor till 
den värderade ledarinnan. 

skurupsortens SLKF -avdelning 
har haft månadsmöte å Femkorsets 
cafe. Ordf. fru Adina Hansson, Ängs
ro ,hälsade alla välkomna och vände 
sig särskilt till de nya medlemmar
na samt till innehavaren av Hollan
dia Rosenodling i Skurup hr Peter 
Verwey. Den senare visade därefter 
film om sina rosenodlingar på Sva
neholm och en film om en resa över 

Attonde avelsdjursauktlon~m på 
Tre Kronor . 

hade samlat många intresserade kö
pare. Tjugofyra djur av låglandsras 
såldes. Tio kor kostade i genom
snitt 1.750 kr. Dyraste kon gick till 
1.850 kr. Kalvfärdiga kvigor nådde 
upp till 1.450 kr, samt yngre kvigor 
till 400-700 kr. sexton ungsuggor 
gick under klubban och såldes för 
priser upp till 680 kr. Tio moderfår, 
dels dräktige, dels med lamm vid 
sidan, såldes till priser mellan 230-
240 kr. 

SKURUP 
" ... iir det 

FOHDS 

lilla Iraktor 

D EX TA 
vi1u•• och dernonstreras med 
plog il morgon onsdagen den 
23 april vid viirt för•iilJ· 
ningskontor, Sl,olgatan 1, 
Sk11rup. 

FORDSON DEXTA har l(ommlt. I dag 
kan Ni . se den hos oss. För Er 110m 
behöver en liten behändig traktor med 
stor dragkraft betyder FORDSON 
D EXT A ännu ett steg framåt för -eko
nomisk traktorisering på gården, vare 
sig den blir enda traktor eller komplet· 
teringstraktor. 

AUKTORISERAD 
ÅTERFöRSÄLJARE: 

~ 

1<ll.l9.ft.i~t.t: 
SKURUP Tel. Ystad 413 34 

Bost. 413 91 
norra delen av jordklotet. l 

Mötet beslöt anordna kyrksöndag 
i Hassle-Bösarps kyrka en söndag 
i maj månad. 

TRELLEBORG 
Tel. växel 4300, bost. 3143 



Skurup 

500.000 rosor 
blommar i sommar 

på skurupsadling 

Skurupsbygden 

N ya marknadsplatsen 
i Skurup planerades 
med truck o. traktor 

rem1ar för 
gäddfisket i 

Svaneholmssjön 

Invid det vackra Svanehohn några 
steg från sjöstranden och intill vä
gen bor holländaren, numera svenske 
medborgaren Peter V erwey med sin 
familj. Bosta-den är ett av de vack
raste husen här uppe med typiskt 
skånskt korsvirke och murverk av 
tegel. Hr V erwey har hela sitt liv 
levt bland rosor, älskar dessa blom
mor och vad han inte vet om dem 
är inte värt att veta. Alltsedan han 
anlände till Sverige för åtta år se
dan har han sysslat med rosenodling. 
Han började i Blentarpstrakten men 
har sedan haft huvudparten av sina 
odlingar i Skurup, Ar från år har 
odlingarna utökats. På Svaneholms 
gårds ägor arrenderar hr V erwey 
sex tunnland, och där växer 200.000 
rosor. A lantbrukare "Elof Magnus
sons gård vi-d Skurups lantmanna
skola odlas 200.000 rosor och dess
utom finns rosenodling i Blentarp. 
över trehundra olika sorter odlas I senaste laget för att ge tid till Nu är den tiden inne, då männi

och saluföras_. ~åde äldre och yngre iordningställande av Skurups nya ga··rna far till skogs. Svanehohn 
sorter f1nns 1 nkt urval. Arets sista k .. · 
nyheter finns här men också erna mar nadsplats, fattade fullmäktige sina trogna vänner, vilka gärna 

av odlaren själv uppdragna so~i;e; sitt beslut den 14 april. Farhågor återkommer varje år och ständigt 

tillhandahålles köparen. Till varje uttalades då, att man eJ· skulle kun-
k d h v åd h · anländer, som vill möta våren i 
~n ger r erwe:,o: r oc a~VL~ - na hinna jämna ut de berg av fyll-

mngar om plantermg och skotseL . · . .. vackra bokskogen, liär sipporna 

Det är av största betydelse att kun- mng som h~pats på d~n !Jlla~ade ska blomma och alla slags 
den får hjälp och vägledning av en platsen. Nu ar emellertid JOrdbogar-
så eminent fackman som Verwey. na bortschaktade, den l~~ bel~gna . ~u ~om b_äst . håller på att 

Också för sysselsättningen i m-ten mossmarken v1d nordv<~;Stra ~1dan ta s1na rev1r 1 besittning och med 

har odlingarna sin betydelse. Som- har täckts av ett 1-2 m. tJOC~ JOrd- jublande stämmor håller konsert i 

martiden har många arbett;: i odling- lager .ockh hel~ området ter sig som trädkronor. och häckar. Ute i sJ' ön 
arna. Utom rosor odlas aven alle- en mJu t vågig plan. Det hela ut-
handa prydnadsbuskar m. m. fördes på en dag av Schaktningsbo- gäddorna. Den allra bästa tiden 

Tre år tar det att få fram rosorna lagen i S~u':up. Tyå ~yrhjulsdriv~a gäddfiske är just våren. Visser-

ti~l försäljning. Odlingen kvarbliver truckar M_:chig1l:n l51C:k 1 skytteltrafik ligen ligger isflak kvar inne bland 
eJ på samma plats oavbrutet. Med och. f.~a~~rde 1 varJe skopgrepp ett .. . 
vissa årsintervaller flyttas odlingen ord.inart b1llass, som avlastades med vassruggarna, dar vårsolen eJ fått 

från ett område till ett annat Lant- ett enda handgrepp. De väldiga ma- verka riktigt, men på lördagen var 

b:u_kare . i orten har ställt sig väl- s~inerna har manshöga ~i':_hjul och i alla fall hela den öppna delen av 
VIlliga till upplåtelse av mark för nastan meterbreda gummidack, som . . . . 
rosenodling, Den mark rosenodlaren gjorde det möjligt att snabbt och sä- Isfn. Knappt hade detta bhv1t 

lämnar efter arrendetidens slut är ju kert .. manövrera dem i den oländiga känt bland de många amatörfiskare, 

väl gödslad och rensad från ogräs. terrangen. En bandtraktor Hanomag trivs på Svaneholmssiön och 

På åtskilliga dela!: av S~anehoJ.n:s med schaktsk?pa transporterade se- växlande framgång prövar fis-
gård har rosenodlingar forekomm1t dan ut fyllnmgei_~; på m~ssmarken. .. .. .. .. . 
och förekommer än. Plantor säljas Den med fast ~rasmatta overvuxr:a kelyckan där, forran anmälningar 

från Verweys odlingar i både parti mossmarken skalvde under ma~k1- in till slottsvaktmästare 
och minut. Leveranser på tusentals nernas tyngd. och kraftutvecklmg, Båtarna var nytjärade och 

rosor i en en'da beställning förekom- m~!! undan giCk det, så dt;:t var en i sjön. Redan kl. sju på sön-
mer. Från Holland har hr Verwey froJd att skåda. Hela .d~t V?st~~ li~l- dagsmorgonen lade morgontidiga 
kommit, från Holland får han också området har nu bhv1t tillgangligt fiskentusiaster ut från bryggan vid 

ständigt nya rosor och sin firma har ?.Om del av marknadspla~_en och de slottet. Sedan var alla tre båtarna 
han även gett namnet "Hollandia ostra delarna har fast grasvall. upptagna hela dagen. I alla delar av 
rosenodling". sjön prövade man på, och åtskilliga 

Liksom för övriga brukare av jor- . glänsande gäddor halades in över re-
den har vårens sena ankomst varit Barnfilmklubben 1 Skurup !ingen. De som ej lyckades med fis-

oläglig för Hollandia rosenodling. har nu avslutat vårterminens vis- ket, hade i alla fall haft en härlig 
Rosor och blomsterbuskar anser hr ningar. Besökarantalet har regelbun- dag i vacker natur. Inne i skogen 
Verwey i å r varit minst en månad det varit stort och barnens intresse var luften fuktigt ljum och många 
efter i utvecklingen jämfört med livligt. Ledarinnan för klubben är promenerade där. Atskilliga besöka
normalt. nöjd med de filmer som erhållits re tog också hembygdsföreningens 

och tycker att barnens uppträdand~ samlingar i betraktande. Just nu på
varit trevligt. Sista programmet ha · går ändringsarbeten på slottsvindar-

S:t Georgsdagen firas med scout- de tre filmer men vidare förekom na för att där bereda nya utrymmen 
vespe·r i Skurups kyrka kl. 19 ons- solosång av Eva för samlingarna. Allt skall vara fär-
dagen den 23 april. Vid vespern pre- nerad av fru Inga digt till lördag, då Andelsföreningen 
dikar kyrkoherde Gunnar Wallin. flickor sjöng en visa, som Svaneholrns slott håller sitt årsmöte. 
Upptagning av scouter och . varg- av en av dem. Samtliga barn b I fiske- och båtavgifter hade man 
ungar förrättas och märken samt ut- bjudna på apelsiner. Ett fågelbo:d på' Svanehohn förra året en inkomst 

märkelsetecken utdelas. Både flick- utlottades och tillföll Anders Nils~on av 2.560 kr. och slottsvaktmästare 
och gosscouter möter upp med sina och en påskprydnad vanns av Bir- Persson hoppas, att det ej skall bli 
fanor. gitta Eriksson. sämre i år, fastän det dröjt länge 

innan sjöns istäcke smälte bort. 

Per Lennart Borgktvist i Skurup 
provar den nya telefonen 

Ny telefantyp 
test,as nu av 
bl. a. skålningar 

L M Ericssons nya telefonappa-

l rat, Ericofonen, sGm inte väger 
mera än luren på en vanlig appa
rat, har på försök utplacerats av 
televerket på helautomatiserade 
områden runt om i landet, där 
några abonnenter får prova den. 
Detta sker i samråd med psyko

tekniska institutet vid Stockholms 
högskola - man skall nämligen efter 
en tid göra intervjuer fÖr att utröna 
vad folk tycker om den nya typen 
av telefon. Man hoppas på så sätt 
få svar på frågan om det är en 
lämplig apparat. Malmöområdet del
tar inte bland dem som provar -
däremot är den nya telefonen på 
sina håll uppsatt som sidoapparat för 
dem som så önskat. 

I Sydsverige är det Hälsingborg, 
Ystad, Ängelholm, Sjöbo, Tomelilla, 
Sölvesborg och Markaryd som fått 
eller kommer att få den nya appa
raten. Det rör sig dock inte om 
många abonnenter - i Hälsingborg 
är det t. ex. 31 och i Sjöbo 3. Samt
liga har "telefonvana", dvs. de är 
gamla abonnente.r... --...:,__ ___ __; 

l l 
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Traktordemonstration i Skurup 

•. ' . 

Skurupsfamilj Talrikt besökt 
scouthögtid i 

Skurups kyrka 
f å r prova den 

nya Ericofonen 

Per Lennart Borgquist 
Ericofonerar. 

S:t Georgsdagens vespergudstjänst 
i Skurups kyrka var talrikt besökt. 
I de främsta bänkarna hade flick
och pojkscoutkårerna tagit plats 
jämte ledaren. Vid kortrapparr pa
raderade scouter med resp. kårers 
fanor. 

Representant Gunnar Gerderup inform'erar lantbr. Claes .Olsson, 

Gärdslöv, om den nya traktorns egenskaper. 

Rosanders Bilfirma, :filialen i Skurup, visade och demonstrerade pd 

,onsdagen FoTds nya tmktoT, dels vid färsäljningslokalen vid N. Skol· 
gatan i Skurup, dels i aTbete med pLöjning på. bantbru.kaTe Edvin 

Kyrkoherde Gunnar Wallin predi
kade över orden i Matteus 9: 36--38 
och erinrade i anslutning till texten 
om en scouts ansvar och uppgift. 
Efter predikan skedde upptagning 
av vargungar, utnämning av scouter 
och utdelning av märken m. m. un
der ledning av kårchef Anders 
Ståhle för pojkarna och distriktsle
dare Tyra Nilsson, .Svaneholm för 
flickorna. Löftena avlades och scout
lagen lästes. Kårchefen Anders Ståh
le talade till scouterna och erinrade 
om scoutlöftenas innebörd och om 
allvaret i scoutrörelsens strävanden. 
Distriktsledaren Tyra Nilsson fram
höll för flickscouterna betydelsen av 
att man utvecklas till en hjälpsam, 
ansvarskännande människa. Till sist 
sjöngs scoutsången. Gudstjänsten av
slutades med altartjänst och psalm 
114. Kantor Gustav Rosenberg spe-

' lade medan menigheten uttågade Jöll/Ssons, Hyltaskog, ägO'I', 
Televerkets nya telefonapparat< Marcia religioso av c. v. Rydman. 

Ericofonen, populärt även kallad Till vargungar upptogs: Karl Gus- Den nya traktorn, vars namn är l gjort för 'större traktorer 28% och 
"Kobran" provas nu av 1000 per- ta v Anderssol?-.' Ronny Ande:sson, Fordson Dexta, fyller ett länge känt för mindre 72% år 1957 medan bara 

Ulf Hansen, Goran Kastberg. Till III behov. Efterfrågan på mindre trak- för fem år sedan. de båda grup
soner i landet. Bland dem som kl: scouter utnämndes: Lars Olsson, torer har ökat år från år. Det kan perna efterfrågades och såldes i lika 
fått en provapparat är även famil- Birger Segerhorn, Tore Hansson, .. att försälJ'ningssiffrorna ut- mån. Jordbruket, särskilt det mind-
. . . Sven Ake Lövgren, Roland Lööv, namnas 
Jen St1g Borgqmst, Skurup. Roland Persson, Lars Carmen, Sten ---------------- re, behöver en lätt, billig, drifts-
Den lilla apparaten ser mest ut Gösta Jönsson, Rolf Stridsberg, Gö- Skurups Musiksällskaps vårkonsert ekonomisk traktor, och större jord-

som en blomvas eller prydnadssak, ran Ka1:!s.son, Robin Andersson, An- hålles på folkskolans aula i morgon bruk har också användning för en 
. .. b d ders Lovgren, Lars Arne Persson, sådan som komplement till en stör-

där den står VIt och natt på or et. Tommy Lindborg. scouter kl. II: fredag kl. 20. Dirigent är musikfan- re traktor. 
Fingerskivan finns i botten. Fru Stig Börje Olsson, Tommy Jönsson junkare Ingvar Andersson. Som so- Vid demonstrationen medverkade 
Borgquist är belåten med detta ar- och I kl. Per Svensson, Per Yngve lister medverkar Ethel Lilja med utom föreståndaren för filialen i 

· d d t l' h Waldeck å h 'kfu · J E A d rangemang, ty JUst en e a Je~ os Flicks~outerna: scouter kl. III: Mo- s ng oc mus1 r1r . . n ersson Skurup hr Andersson, inspektör Alf 
äldre apparater var en ventabel med musik på basun. Programmet Sanderbring och försäljningschef 

K b , å "k t inleds av orkestern med Vårens me- Gunnar Gerderup, Trelleborg. 
dammgömma. " o ran st r sa er V h lodier av Emrik Sandell, stephani-
på bordet genom en gummiskodd emmen ög Gavotte av A. Czibuka och Kejsar- Den nya Fordson Dexta är en tre· 
kant, som hindrar glidning, Vid te- valsen av J. Strauss. Så sjunger E. cylindrig 32 hkr. diesel som tillver-

Lilja Mot kveld av Backer-Gröndahl kas i England och introducerades 
lefönering lyfter man hela pjäsen, Bridgespelarna och Dansvisa av Felix Körling. Or- på den svenska marknaden i våras. 
som är mycket lätt och knappt märks hade på tisdagen sedvanlig partäv- kestern fortsätter med Liebeskid av Den väger inte mer än 1.350 kg, 
i handen. Numret slås med andra lan på gästgivaregården med följan- Fritz Kreisler, Serenata Napolitana har fullständigt hydrauliskt system 
handen på vanligt sätt å fingerski- de resultat för bästa spelarna: B av Fedele Rivelli, Bajersk polka .av med luftkapacitet pil 839 kg. Red-

" Il . tt" h Alfred Stjernfeldt-Bernt Andreas- Lohrnann med basunsolo av furir skapsmanövreringen är mycket en-
van Ericofonen har a t 1 e oc son 217; 2) Vilhelm Möller-Gunnar Andersson m. m. Därefter sjunger 

Ilerutingen är fjädrande elastisk, så Andersson 202; 3) Sven Svensson-,E. Lilja Gianni Schicchi och Vårval- kel. Traktorn är mångsidigt an· 
att man kan sitta på långt håll från Nils Larsson 185; 4) Evert Härlin- sen varpå orkestern avslutar med vändbar genom sina sex växlar 
väggfästet och telefonera. Genom en Sture Nordström 183; 5) Markborn- Servus Wien av Nico. Dastal. framåt och två bakåt. Den utför 
nykonstruerad kontaktanordning Markhorn 174; 6) Swen Jönsson-E. ett got tarbete för plog, vilket väl 
"jack", kan telefonen lätt fl:rt}:as Akesson 17{); 7-8) Gerhard Anders- iii framgick vid plöjningsdemonstratio 
från plats till plats. Hos familJen son-Evert Eklund och Yngve Karls- . nen. Traktorn drog med lätthet en 
.::,;::....:,;,;;;,===,;,=======~1 son-Tarsten Pilkvist 169; 9) Karl ruca In~varsson, Inger Lundgren, å l 

Kristersson-Nils Lindahl 163 och 10) Inger . Lonnborn, Birgitta Mårtens- 2-skärig 12 tums plog P styv er
Göte Olsson-Johny Larsson 153. son, S1v Roas; II kl: Christina An- jord. De närvarande sakkunniga 

dersson, Gerd Inger Andersson, lantbrukarna uttryckte också sin 

·------------~------- Kerstin Bäcklund, Elsa Hansson, beundran för Fordson Dextas pre
Ingrid Larsson, Ebba Lindelöv, Ani- stationer. På landsväg är traktorn 

Borgquist är man b~låten med den ta Olsson; . I kl.: Gunhild Ahnström, synnerligen användbar för S'll.abba 
nya tingesten. I sju månader ska den Sonja Larsson, Gull Britt Malmborg, transporter. Den har en högsta has
provas och på . grundval .av de upp- Ruth Nilsson. Till underledare ut-
gifter, som därefter -insamlas äroriar nämndes Inger Larsson. Femårsnå- tighet av 27 km/tim. Bland utrust
televerket vidare utforma Ericofo- lar tilldelades Eia Sjöberg och Ulla ningsdetaljer märkes motorvarvräk· 
nen. Sandgren. nare, timräknare m. m. 
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Det var onekligen med en viss bävan (med tanke pi kostnaden) som SkD·medarbetaren häro~dagen ställde den frågan till åtta Skurups· 

bor. De personer vi tidigare haft kontakt med var nämligen av d en bestämda uppfattningen att alla kände alla i Vemmenhögsmetro· 

polen. Vem är vem, frågade vi ett antal Skurupsbor, och visade fra m ovansfiende fyrklöver, som vi med speciell omsorg plockat ut. 

Även om några av herrarna är tämligen nyinflyttade till kö

pingen, har de dock en sådan befattning, att många samhällsbor haft 

möjlighet att vid något tillfälle komma i kontakt med dem. 

Ingen av de åtta, som blev tillfrågade, kunde svara felfritt på 

frågan, men en hade tre rätt. Två rätt lyckades två få, medan där-

emot fem stycken h(lde ett rätt. En a·v de tillfrågade kände inte nå

gon av dem. l verkligheten var de fyra kanske inte så !älta alt känna 

igen. Hade ni kunnat besvara ·frågan rikligt? - De rätta svaren finns 

på nästa sida. 
(Foto: Lidbergs, Skurup) 

Så här svarade åtta skurupsbor 

August Larsson: 

1. Han är ingen

jör hos Hakers, 
har sett honom 
ofta. 

2. Apotekaren. 
3. Lät mig . se, 

det är ett känt 
ansikte. N ej, 
det vet jag in
te. 

4. Honom har 
jag aldrig sett. 

l rätt: 50 öre. 

Anna Nilsson: 
l. Har sett .hon

om förr, vet 
inte vem han 
är. 

2. Det vet jag 
absolut inte. 

3. Jag kan inte 
komma ihåg 
vem han är. 

4. Han har pop
linrock, det 
vet jag. Kän
ner inte ho- • 
nom. 

O rätt: Bättre tur 
tur nästa gång. 

Kaj Hansson: 

l. Honom har 
j ag aldrig sett. 

2. Det är Sveno
nius på apote
ket. 

3. Sparbanks
direktör Bo
kander. 

4. Kommunal
kamreren. 

3 rätt: 2 kr. 

Greta Bergman: 

l. Ingen aning. 
2. Nej, inte ho

nom heller. 
3. Alldeles o

känt ansikte. 
4. Sitter han in

te på kommu
nalkontoret? 

l rätt: 50 öre. . · 

Stig Bergquist: 

1. Det vet jag in
te. 

2. Har sett ho
nom, vet inte 
vem han är. 

3. Han på spar
banken. 

4. Kommunal
kamre,ren. 

2, rätt: l kr. 

Inga Jönsson: 

l. Det ansiktet 
är fullstän
digt okänt. 

2. Honom kän
ner jag inte 
heller. 

3. Tycker jag 
sett honom. 
Jag är ledsen, 
jag vet det 
faktiskt inte. 

4. Sigfridsson på 
kommunal
kontoret kan
ske. 

l rätt: 50 öre. 

Rudolf Bruhn: 

l. Är det en sku
rupsbo? 

2. Apotekaren. 
3. Honom kän

ner jag inte. 
4. Det är Sig

fridsson. 
2 rätt: l kr. 

Ester Johansson: 
l. Det är dok-

torn! 
2. Apotekaren. 
3. Vet inte. 
4. Liknar sko

handlaren. 
l rätt: 50 öre. 

Vem är vem 
i Skurupt 

l. Agronom Alf Holtermwm. 

2. Apotekaxe Gu1mar Svenouius. 

3. Sparbanksdirektör Åke Bo
kander. 

4. Kommunalkamrer Erling Sig
fridsson. 



Droskägare 

Nils Andersson: 

Hade jag fått bestämma skulle 
huvudleden genom köpingen klas
sas ner. Jag har kört bil sedan 1935 
och under den tiden har inga stör
re trafiksvårigheter uppstått . . Nu 
har vi dagligen stockningar i Fem
korset och Järnvägsgatan. över
gängsställena för gående skulle 
markerats bättre och dessutom 
skulle jag sörja för att det kom 
upp trafikskyltar ' på alla stolpar 
som står vid trottoarkantema. Håll
plats vid järnvägsstationen för ta
xibilarna. 

Representant 

Edvin Breland: 

Skolan behövde iordningställas så 
att idrottsfolket kunde idka mera 
träning där under vintermånader
na. Toaletterna på idrottsplatsen 
borde göras i ordning. För övrigt 
tycker jag att kommunalgubbarnl! 
sköter sig bra. Som regel är man 
förstående för de krav som ställs 
från bl. a. idrottsfolket. Däremot 
anser jag att idrottsplatsen borde 
kunna skötas något bättre än hit
tills. Framförallt är det tävlingsba
norna som är i dåligt skick. En is
bana skulle jag låtit bygga och 
dänned skapat garantier för att vå
ra barn inte går och sänker sig. 

Fröken 

Ulla Hermansson: 

Naturligtvis skulle jag försökt 
samla marknaden på ett ställe, an
tingen det nu kom att bli på torget 
eller vid Folkets park. Helst skulle 
jag vilja ha marknaden kvar på 
torget. Sedan hade det måhända 
inte skadat med lite nöjen om lör
dagskvällarna. Buss- och tågför
bindelserna med Malmö och Ystad 
borde vara bättre om kvällarna. 
F. n. har man ingen möjlighet att 
åka till någon av dessa båda plat
ser, utan om söndagarna, och det 
tycker jag är skräp. 

Fru 

Britt Hjalmarsson: 

Lite mera nöjen till samhället. 
BL a. trevliga arrangemang på ho
tellet där invånarna skulle kunna 
känna trivsel. Torghandeln borde 
naturligtvis utökas fÖr att på så 
sätt locka flera människor till kö
pingen och affärerna. Sedan tycker 
jag bestämt att det skulle finnas 
möjligheter för dem som vill gå på 
bio varje kväll. I övrigt finns det 
naturligtvis så mycket man skulle 
vilja göra, men det kan jag inte 
komma på just nu. 

(Foto: LidbeTgs, SkuTUp) 

Filialchef 

Thure Andersson: 

Först och främst skulle jag gjort 
allvarliga försök att stoppa flykten 
frän köpingen genom att ge ung
domarna ordentliga fritidssyssel- r 
sättningar. BL a. skulle jag låtit 
bygga en träningsbana för alla de 
grabbar som gärna vill köra motor
cykel lite mera "tä.vlingsmässigt". 
Många av de mest frekventerade 
gatorna borde förbättras och i sam
band därmed huvudleden upphävas 
- absolut. Det händer alltför ofta 
att utomstående trafikanter passe
rar Femkorset utan att stanna. 

Frisörmästare 

Nils Andersson: 

Gatorna skulle jag i alla fall ha 
sopat innan förhållandena blivit 
alltför olidliga. Sedan skulle mo- -

torbullret tystas ner på kvällarna. 
Brottningen skulle jag försökt blå
sa mera liv i, främst genom att 
skaffa klubben bättre lokaler och 
träningsmöjligheter. En industri 
voro nog det enda som kunde för

må ungdomen att stanna kvar. Ar-l 
betet med att få en sådan hit skulle 
därför ha le rat mig varmt hjär
tat. 

, 
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Området vid Folkels park håHer f. n. -på all iordn'ings1ällas och man försäkrar all alll skall vara klart till 
den 13 , juni - .marknadsdagen. 

~Skurups ma1·knad b~:ir varumässå 

Hantverkslö r• 
l(ontroll över 
utbildningen 
var nödvändig 
Vemmenhögs m. f!. JUi:raders hant

verkstöTening kunde i mars månad 
se tmbaka på en .65-åTig veTksam
het. , Jubileet kommer. dock inte att 
högtidlighållas i någon fonn enLigt 
vad ordf., pLåtsLagarmästare L e ?t

n a,. t Be r g h, ;fkurup, omtalar för 
SkD. Om 65-åringen har de gamla 
protokoLLböckerna föLjande att be

rätta: 

Får utr·ymme på 

Vemmenhögs Hantverksförening -
som den då hette - bildades 189~ på 
initiåtiv · av skräddarmästare Martin 
Nilsson, Skurup. Vid ett möte som 
hölls på • Skurups hotell den · 13 'febr. 
enades man om att "varje hantver
kare · som inom Vemmenhögs och an
gränsade · härader vill börja för egen 
räkning, bör .söka lagliga rä,ttighe-

1• t l · . d ter". Beträffande .yrkesutbildningen e m u n n a n 'sades: _"H~tv:rkslärling so~ geno~1-
gått sm larotid och uppnatt 18 ars 
ålder, l:>ör kunna söka rätt att bli 

Den största kommunalpoliti-ska fråg~n ·i Skurup under de senaste ~vå åren - · den . 
mycket diskuterade förflyttning~n av marknadsplcsfsen - har äntligen blivit löst, och 
f. n. ·håller arrangörerna Arbetarnas fastighetsförening - på att undersöka intresset 
bland affärsmännen fÖr en varumässa i samband med marknaden. 

gesäll. Han skall då med egna hän-
der ha ·utfört ett ,arbetsprov ·som be
dömes ·av · fackmän". 

Genom föror.dningarna 1846 och 
1864 hade man upplöst skråförord
ningarmi · och därigenom berövades 

Frågan . gm ma:rkpadens placering; cialdert1okratiska fullmäktigeledamö- var att man . inte ansåg att det av hantverket urgamla privilegier , 
·Om den borde ligga kvar . på ·gamla terna menade som så att det borde .fastigi:etsföreningen. Upplåtna . omi·å- dessutom la~slogs organisati~nsarbe- j 

la · · · · · vara. förståndig'3re att. flytta hela det · Vld parken pa grund .av den tet. Man ansag att kontroll over yr-
torgp .. tsen e-~er, om den av utrym- arrangerhanget till en plats med stör- sträng~ ·vint~r;t sk':llle l:inna p:aneras kesutbildningen var nödvändig då l 
messkäl borde forflyttas till ett om- t ' h l"t f" och ställas ~ ordmng ttll marknads- en stor mängd företagare började 

l 
re u rymme, oc man upp a or dagen Socialdemokraterna yrkade . · .. 

råde vid Folkets park har, som vi ändamålet ett område vid Folkets emell~rtid, liksom tidigare, att hela ~~blera stg utan ~tt ~ga ens grund
inle-dningsvis nämnde, varit den stora park. På borgerligt håll ansåg man marknaden· skulle förflyttas till park- laggande yrkesutbtldnmg. 

l 
frågan .. i Skurup und e~· d~ senaste e:Jleller . .tid inte. att .. n_tarknaden bord~ o~rllde't. Vot~~ingen i frågan. _u tf o. '11 Vid . ~ammanträdet tillsattes en 
två åren. forflyttas från kopmgens centrum. sa att tolv rost~r avga::vs for , och kommttte. med ,.uppdrag att utarbeta 

Anle-dningen till att frågan . över Vi ·kan' 'istället dela på marknaden, tolv emot. Ordforande:rosten fallde stadgar för den blivande ·hantverks-
sade St" d. ii l'ter · bl' k utslaget och resultatet blev att mark- f" . .1 ·n 1 t 'lt' tf huV\ld taget kom upp ·till diskussion . man.. an e.. a · Vl 1. var .naden förflyttades. ~renm~~n. st s u gt tga u. o~m-

berodde på att den tidigare mark- på ·tOi'get, .men . .daremot kan vt pla- · . nmg folJde stadgarna de prmctper · 
nadsplatser! delvis bebyggts. Dlf 'so- cera nöjesetablissemangen någon an- vilka angetts, som vägledande vid 
-~-------....:.:.:;:::.:.:.: _ _ _ _ nanstans . .I fjor förlades sålunda den febr11arimötet. Man hade emellertid 

,. 

·sistnämnda ·delen till · Folkets · ,park, inrymt den bestämmelsen att politis-
ertligt beslut i fullmäktige. ka frågor ej fick behandlas på sam-

Vid fädernas mote- ·i förra veckan manträdena. Man beslöt vidare att 
kom frå:gah ·uPP 'på ny\t. De borger- "räntan på föreningens samlade me-
liga ledamöterna tyckte att' i år borde del skall utdelas som understöd åt 
_skoltomten; som .ligger strax intill behovande äldre· medlemmar som 
g~~rtla ma~knadsplat;sen,_l;\nvända~ f~r kommit p~. obestånd·, ävensom åt dy-

OJesdetalJen. Mottvermgen liarfor lika peroners ·fattiga änkor och 
barn". Denna ' senare sida av före
ningsverksamheten utbyggdes yt
terligare genorri tillkomsten av en 
sjuk- och begravningskassa samma 
år. 

~~-·--~-~----------~~---~~----------------'--------------------------



Ordf. i fastighetsförening~n, köp
man Börje Linden. 

Ordf. köpmannaklubben, dir. 
Ove Wickman. 

Marknaden blir 
. i år varumässa \ 

Samtidigt som det bestämdes att 
marknaden i år skall förläggas till !· 

, ett område som sammanlagt kommer 

1att omfatta c:a fem tunnland mark, \ 
•fick fastighetsägamas repr. en ide 
- . man menade som ·sä ;ttt is~let 
för en enkel och i grund och botten! 
Toga attraktiv tillställning, borde 
man försöka anordna- en varwnässa , 
~ eller lantbruksutställning. om man l 
nu vill kalla det så - där traktens 1 
affärsmän kunde ges tillfälle attl 
visa sina varor. Ett dylikt .arrange- 1 
mang skulle kunna bli en god reklam 
fi,ir hela V emmenhögsbygden, an~åg Första styrelsen 
man. 

SkD har vänt sig till ordf. i fastig- ~~n 5 mars 1893 an~~g ~an _stad
hetsföreningen, köpman Bö-rje Vtn- getorslaget och (lå erholl forenmgen 
den i Skurup, som är bestämt över- också ·sin första styrelse. Till ·ord
tygad om att en varumässa torde förande valdes skräddarmästare Mar
.kunna få d_e al~t. ~~gre besökss_iff- tin Nilsson, Skurup, och till v. ordf. 
r<?rna att skJUta 1 hoJde.~. Naturli~t- byggmästare P. Mårtensson, Skurup. 
vis hoppas han att f~etagare ur Sekl· blev målarmästare O. L. Löv-
alla branscher skall vara mtresserade. • • 
En · konstutställning har man också berg, ~.ydsgard, och v. sekr. skorna- , 
ev. tänkt att anordna. I Folkets hus karemastjire N. Helgesson, Skwmp. l 
planerar man ett monterarrangemang Till kassör utsågs skomakarmästare \ 
där sådana firmor som .inte har möj-. J. O. Lindahl, Skurup. övriga leda
Hghet att visa sina varor på annat möter blev skomakarmästare .M. Pet
S;ätt1 sk~ kunna ~å ~yra .. plats. I terssori, Skunip och skräddarinästare 
ovri~ l~ hr L_mden garnll;. UJ?p- 0. L. Huldbf!rg, Svedala. Organisa-
lysnmgar till de firmor som ar m- t' f' k f ån b'' · t v 
tresserade 10nen IC r orJan namne . em-

. menhögs härads hantverksfören4lg. 

"Vi medverkar gärna 
till att få hit folk ... " 

Medlemskap kunde vinnas· av "varje 
välfrejdad hantverkare och industri
idkare, som arbetar för egen ,räk-

Ordförandert i köpmannakluhben, ning", -som ·det uttryckligen stå~· an
dii". Ov11 Wickman, påpekat· föl~ SkD- givet.-A.rsavgiften bestämde til 
medarbetaren att man inom klub- krono ·. 
ben är vill~g att göra allt som kan . Föreningens stiftare skräddarrnäs-
medverka till att flera personer dras """ . . 
hit. Förr var ju alltid marknaden i tare ,•n'!"m Nil~on fungerade som 
Skurup besökt av många m~iskor, or.?f· fr~ 1893 .. till 1898. Han efter- · 
understryker han, men traditionen traddes pa ordforandepostan av sko
tycks dö ut, och därför skadar det makarmästare Johan Möller, Bör
inte med nya initiativ. Även om ringe. Senare ordf. ha.I· varit skräd
marknadsd.agen inte · I~gr": anses som darmästare John Stenbeck, byggmäs
helg_~ag, fm~s ~et sake.rh.!len chans tare N. H. Norden, bagarmästare Os
att oka publiksiffran, forsakrar han. ear Hansen, skräddarmästare L. H. 

Marknadsplatsen 
blir iordningställd 

I dagarna har man· definitivt satt 
igång med att iordningställa den bli
vande marknadsplatsen. Väldiga 
mängder jord har schaktats ut över 
ett sumpmarksområde och man för
säkrar att allt skall göras för att 
platsen skall bli så bra som möj
ligt. I år kommer det område som 
tillhör parken att gniSbeläggas, men 
i framtiden är det meningen att här 
skall sås gräs. I övrigt har en del 
maskinfirmor lovat att bidraga mec 

l 
vissa utrymmen, till vilket det lä1 
finnas anledning att återkomma. 

· Cin. 

Rosengren, samt nuvarande ordf. 
plåtslagarmästare Lennart Bergh, 
samtliga från Skurup. 

Disponent Nils O. Jönsson 



Nuvarande ordföranden, plåtsla· 

garmästare Lennart Bergli, Skurup._. 

ligt vad ordf. omtalar. Inom före

ningen har man under alla åren, lik

som yrkesförbunden, iöljt parollen: 

Varje yrkesutövare ansluten till sitt 

förbtmd, alla hantverkare på varje 

plats inom häradet med i Hantverks- ' 

föreningen. Cin. 

r MFF:s guldlag 'l 
håtler rekord f 

i Skurup 
Publikrekordet för idrottseve

mang på Skurups idrottsplats 

är inte så värst gammalt. Det 

satte nämligen MFF:s guldlag i 

fjol, . då "di blåe", förstärkta med 

Kalle Palmer, vann en triangel

turnering mot östtyska Bielesfeld 

och Skurups AlF. 1.200 åskådare 

trängdes runt idrottsplatsen den 

gången och det rekordet står nog 

en tid framöver. 

l söndags när Köpingebro var 

på besök noterades publiksiffran 

till 292. Medeltalet ligger mellan 

3--400 och speciellt mötena med 

Rydsgård är fina matcher :för 

ldubbkassörerna. l fjol såg 700 

åskådare på, när Skurup spelade 

i Rydsgård, medan returmatchen 

samlade 450 i Skurup. 
Ben 

\.. ) 

1j . Gesällutnämning 

~ och stabilisering 

Den ·3 september 1893 utnänmdes 

f de första gesällermi i Vemmenhögs 

hantverksförening. Då utdelades ge

, sällbrev till skomakarilärligen Olof 

~ Nilsson-Haglund från örsjö och till 

l målarlärlingen Henrik Andersson

l Fritzen. Under årens · lopp har det 

r sammanlagt utnämnts ett 500-tal ge-

säller och man kan gott säga att de 

flesta yrken varit representerade. 

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

T-att hantverkarna måste gå fram 

Problem kring ... 
(Forts. jr. fi:Yregående .sida) 

son. Vill man köpa diverse varor, så på bred fron~ för att. nå .sitt mål var 

kan man göra det i Sjölandets egen de ledande mom forenmgen redan 

butik eller också anlita den livsme- tidigt på det klara med. 1897 korre

delsbuss, som regelbundet besöker spenderade man med Lunds fabriks-

platsen varje vecka. och hantverksförening om att bilda 

svärmar av vipor ängarna i besitt- en större landsomfattande samman-

ning, men även spOVar, beckasiner, 
• .. 

gräsänder m. fl .. trivs där. 1 Blacks- Väghållning med slutning och diskuterade pa motena 

!holmens upphöjda "ö" har grävling- t b d att sända ombud till Stockholm där 

arna ett älskat tillhåll p.- s. v. sta s i r ag · hantverkare från hela landet skulle 

; Den som haft sitt barndomshem i För en från köpingens centrum så möta upp och dryfta denna angelä

Sji)landet älskar platsen och. flyttar avlägsen del som Saritslövs Sjöland genhet. 1915 kom ing. P. Vretblad, 

ej gärna därifrån även om orten hg- är det av största betydelse att vägar· ombud för Sveriges Hantverksorga

ger ·obekvämt till ur andra synpunk- na hållas i ordning. Genom eget ini- nisation till Skurup och agiterade 

ter. Att döma ~v husens utseen~e tia.tiv och god samma_nhåll~ing har för för;ningens anslutning. I sam-

har de senare aren var~t goda for man ordnat både vaglagnmg och band ed d "lk t d f 

dem som bor där. En allmän upp- SnÖröjning. Därom kan lantbJ;uka- . . m enna - om. VI e e I

snyggning -av fastigheterna kan kons- ren Hugo Månsson, Elinelund, ge be- m~.1vt besked. fattades pa ett se~are 

tateras. Mången stuga har nyrappade sked. Han är nämligen ordf. i styrel· mote samma ar - omarbetades fore

väggar, moderna fönster och dörrar sen för Saritslövs vägsamfällighet, ningens stadga1·. 

har insatts, garage finns till !llånga som nyligen bildats genom samman- 1920 slog man ett stort slag för 

fastigheter m. m. Givetvis bhr de! slagning av de tidigare "Norra sam- kännedom om hantverket som hr

mest äldre människ?r, som stannar. 1 fälligheten" och "Södra samfällighe- hetsform ·Då firades Hantverkets dag 

Sjöl~det .. Det _hö~ JU ungdom.en till ten". Under styrelsens förvaltn}ng med en ·ståtlig fest i Skurups Fal-

att soka: s1g ut 1 varlden. Men 1 dessa och omvårdnad lyder en 4.625 m. lang . 

bostadsbristens tider har det också väg, uttagen till en bredd av 4,75 m. k~ts park samt på, hot~llet. Sam,ti

hänt att· unga, nygifta äkta par skaf~ och med underhållen vägbana å 3,5 dtgt anordnades erl gedtgen utställ

fat sfg ett eget i Saritslövs sjöland, m. Vägsamfälligheten bildades ge- ning av alla slags hantverksalster, 

och finner sig väl tillrätta där. nom anslutning från 62 fastigheter äldre och yngre verktyg, gesällprov 

och varderas skyldighet att deltaga m. m. Omkring 80 utställare hade ar-

Många problem för i. un~~rhåll,. iståndsättan~e o~h rangerat både smakfulla och intres-

. å vmterv<~;ghållru~g J:ar:. fa~tställts v~d santa expositioner. Utställningen på-

lnV narna lagakraftvunnen forrattning. Nu ar . k . t å d h b ''kt tu 

' .. . · att märka att även egendomar, som gtc l v .. a~ar oc eso es av .. -

Snickare · Oscar Andersso~ .. ~t d en ej är belägna in till vägen utan ligger sentals manmskor från V emmenhogs 

av de t~~:d,~k'\~~~v~d~;'~~!im!~ l~gt därJfrån ~ =.ilra delar av. kö- och an~ä~sande .. hru::ader. . • 

~~ns~igheter finns för de där t-r pmgsomradet ·· ~1kväl ~ar . skyldtghe! 1931 mg1~k . foremugen 1 Skanes 

satta. De skall ju till ' sitt arbete vid att utge. s. k .. ~l~.J:a~eersattnmg ~en eJ Hantverksdtstrtkt. Allt sedan starten 

industrierna i Skurup. Denna vinter delta . 1 snoroJmngskos~~dt;r och har medlemsantalet gått uppåt. 1935 

har varit svår för Sjo1andets inne- grusrung ~ot halka. Det ar mneh~- var man så många att Svedalakret

vånare. Tre .gånger var det total- varna av angslotter, som sommartt· sen bildade egen hantverksförening. 

stopp för all trafik. Snöstormarna Fort~. nästa sida F. n. är medlem~antalet ca 80, en-

brukar komma i östlig-västlig nkt- _____ ...:... _________ _ 

ning, och då vinden kommer faran
de fritt över .ängsmarkerna hopar 
den snö i dnvor på "bygatan" och 

på vägarna mot Skurup. pet är in.te 
l heller så lätt att modermsera bostä
, derna enligt tidens krav med bad
rtil'n\ w.c. och annat. Tomterna ligger 

lågt och därför är det ofta svårt ord
na avlopp. För de t1esta fastigheter
na ordnas det genoin avledning till 

infiltreringsbrunnar på egna fastig
heten. De två senaste åren har även 

vattenbrist uppstått ute på Sjölandet. 

Vattenståndet i ängarna sänktes 

nämligen för ett par år sedan genom 

.upprensning av dike~a oc~ ~.~~gg~ 
ning av ny pumpstatlon v1d SJOns 
utlopp. Sedan dess är många gamla 

i brunnar utan vatten och man reder 
sig :genom . att hämta hos grannar. 

Utvägen att borra ner till berggrun
den efter vatten finns ju alltid, men 

det ställer sig alltför dyrt menar An· 1 

dersson. Belysning har man fått 

längs bygatan genom köpingens för

sorg, och väga.rna hå~es .. nume~a, bra · 
i ordning. Till Santslo.vs SJoland 

kommer man antingen genom en 

nordlig eller en sydlig tillfartsväg. 

De .flesta husägarna i Sjölandet väl· 

jer norra väpn, påstår-herr Anders-

En av föreningens äldsta styrelser. Fr. v. A. Andersson, J. Stenbeck, 

Hj. Möller, P. Mårtensson, J. Möller, L. H. Roslind, W. Persson, M. 

Palm och A. Akesso'n. 
"' •.~--~ 
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Henalandsbygden 
slipper lietala för 
., iitortsiömånerna

1 

Då storkommuner bildades i Skåne för några år sedan 

var SkUI·ups köping och Skurups socken bland de första, 

som helhjärtat gick in för den nya ordningen genom att 

sammanslå sina områden till en enda kommun, Skurups 

köping. Det sålunda bildade samhället kom att utom tät

orten Skurup, tidigare ensam bärande namnet köping, in

nefatta även vidsträckt landsbygd. 

I sin nuvarande form har Skurups ningar lagts ut så långt möjligt va
köping från norr till söder en längd rit. Sålunda har Skurups by numera 
av 10,6 km samt från öster till väster denna förmån och belysning över 
7,2 km. Som ett naturligt centrum vägbana har anordnats långt utanför 
i detta vida område ligger tätorten tätorten, i · Skurups by, Sandåkra, 
med tillfartsvägar från alla delar av Saritslöv m. fl. platser inom köpings-
bygden. området. 

Vid kommunsammanslagningen De senare årtiondena har präglats 
rädde stor enighet. Farhågor hade av en tendens att centralisera. Skol
uttalats att landsbygdsdelen skulle väsendet har organiserats med cen
bli lidande genom att skattevägen traJskola i· tätorten och bygdeskolor 
tvingas bidraga till gator, avlopp etc i Svaneholm och Sandåkra. Bebyg
i tätorten. Så har det ej blivit. Ge- gelsen har genom lagstiftning och 
nom att införa bestämmelser om ga- bostadslånepolitik tvingats och även 
tukostnader har köpingen lagt dessa av andra skäl frivilligt sökt sig till 
utgifter på fastighetsägarna. Den köpingens centrala delar. Denna för
kommunala utdebiteringen tynges så- flyttning mot köpingens tättbebygg
lunda ej av dessa speciella tätorts- da del sammanhänger med omlägg
omkostnader. Skolväsendet, social- ningen av arbetslivet. Så länge de 
vården m.m. ansågs vara sä vitala, flesta människor ännu hade sin ut
gemensamma uppgifter att de borde komst av jordbruket, bodde arbets
delas lika av alla. Det ligger i sakens folk gärna ute på landsbygden, men 
natur att sådana förmåner som vat- sedan industrien börjat sin fram
tenförsörjning ej kunde tillförsäkras marsch, skedde i Skurup en ökning 
alla, eftersom ledningar ej kan dra- av befolkningen i tätorten och en 
gas ut hur långt som helst. Genom stark tillökning av bostadsbeståndet. ! 
justeringar av gällande taxor söker Särskilt markant var tillkomsten av 
man undvika kommunala utdebite- nya bostäder under åren 1945 - 1955. 

ringar för detta liksom för annat, Liksom nya områden bebyggts har 
som ej kan bli en förmån för alla. J under tidens gång andra förlorat si
Emellertid har efter hand vattenled- na hus. Borta äro de gamla- byarna 

Utsikt mol Svaneholms skola. 

• 

·~ 



Sarilslövs sjöland vid stranden av den forna Näsby holmssjön ' som torrlades på 1870-talet. Bilden lagen 
från kyrkbacken. 

Skurupsfirma. 
J 

har tillbyggt o. 
mo'derniserat 

htgenjör g n u t N y s t r ö nt, in
nehavare sedan 1945 av Gust. Hen
rikssons smides-, rörl~dniitgs- och 
reparationsverkstad vid Svane~ 
holmsvägen i Skurup, Ilar helt ny. 
ligen iåtit utbygga och mOderuise~ 
m lagerbyggnaden samt en del av 
verkstadslokalerna. 
Förbättringsarbetena har naturligt

vi.s dikterats av · ing. Nyströms str~
van att erbjuda de anställda så mo
derna, ändamålsenliga. och trivsam
ma lokaler som möjligt. Sålunda har 
en del av verkstadsbyggnaderna fått 
nytt ·tak, vilket medfört att •utrym· 
mena blivit betydligt · ljusar.~ och 
trevligare att ar~ta i. På kontors
byggnaden har en· andra våning till
byggts och naturligtvis . har de tidi
gare måhända blygsantrna lagermöj
ligheterna - bara inom den sanitära 
branschen finns det åtskilliga små
delar - därigenom .. utökats väsent
ligt. 

Vad beträffar .sysselsättningen så 
är denna f. n. ovanligt göd, under
stryker herr Nyströlt\. Bl. a.: är efte·r
frågan på oljetankar stor. För kö
pingens räkning håller · man på ··att · 
göra belysningsstolpar. I övl'igt,l· ,är 
det full rush på byggnadsverkf!1.n· 

iSkurup, Hylteberga, Saritslöv och ort. Här ute vid strandEitl av den industriarbetare o. s. v. Just nu ser heten, vilket innebär att värme-'pl;j~
[Sandåkra, sådana som de fanns un- forna Näsbyholmssjön skapades näm- man inte ljust på försörjningsmöjlig- och sanitetsavdelningen har bråda 
der 1700-talet före enskiftet år 1783. !igen ett stort antal ägolotter, som av heterna. Arbetstillfällena i hemorten dagar. l Dalby har firman rätt stora . 
Visserligen upplät den store jord- sina ägare ej med. fördel kunde ut- har minskat. En stor del av i Sjölan- arbeten igång med nyanläggningar. 
bruksreformatom Rutger Maclean nyttjas till odling och som de ej hel- det boende reser dagligen till Malmö , Till sist bör kanske nämnas ått 
efter gårdarnas utflyttning de gamla ler ville bygga på. Det var den år och har a11bete där. Naturligtvis är man ·även skor hästar. · Det händer 
gårdstomterna, tofterna, till bostads- 1872 avslutade torrläggningen av Näs- detta långt ifrån idealiskt. emellertid numera rätt sällan. i ~täl-
hus för lantarbetare, och byggde även byholrnssjön,som närmast gav · upp~ Jet uppenbarar sig hästkrafterna 1 de 
själv sådana hus av lera enligt en hov till ett stort antal småfastigheter. Ett vackert landskap flesta fall i en något modemare fonn. 
av honom utexperimenterad metod, Strandägarita hade rättsanspråk på så . ' · 

, men de~~. byg.gnade.r med ~ina o!Il stor del .. ~v den ~arnla .. sj~bottnen, Men Saritslövs Sjöland är vackert. • · . . 

l 
b~ggnadssattet l sy~hg~re neJder P.a- som ?e for';lt haft fiskeratt over. Ef- Få platser· torde ha en så säregen böljar gräset i vinden och stora h· or
mmnande halmtak ar. langesedan for- ter langvang process ';!PPde~:>des 140 natur och •ett från årstid till · ilrstid dar av kor och hästa~ år· å bele\ i 

, svunna. Ett av de sista kunde man tunnland av den fran SJobottnen så växlande utseende som ·ust s· ö- .. R" · .. g p · • 

l ännu för ett tiotal år sedan se intill vunna ängsmarken på hernrnansäga- 1 d D . .. . J - .. !. angarna. ad] uren strova alla årstl-
1. . S . . S . 1.. .. an et. en ·ofantliga Jamna grasslat- der genom · ängarna dovhjortar i 

~~n ursp:ung Iga bygatan. 1 ants- re .1 .~:Its 0 ':· ~gsrnark.en var. av ten breder sig som ett:,hav 'franieinot flockar kan man få s~ och fågellive 

l
l~vs by sode::. om gaml.a kyrkogår~en. stort va1de ~?r sma ~ya mnehavare, Gärdslövs och Svenstorps kyrkdi- och .. ··kt Ä .. 1• 'd ., 
vid John Bosgårds gard. Framlidne men den hogre belagna delen av mot Näsb holros : sta . n Ru t ar 11 

.: · ngarn~ ar angR:. ti ~r va , 
arbetaren Jöns Jakobsson, som ängaskiftena på själva strandskoning- krin resi ·si · k th~ . · ~.om- och host uppe!:tå1l~plats for vllande 
över 80 år gammal avled för några en avyttrade de gärna och mången v· g . .% s ogkladda .hoJder. och betande VIldgass, och de skyg-. 
år sedan kunde berätta om den gam- "husman" passade på tillfället att få ~t~r.h~ån oversva~ma~. ~~gama ga tranorna · har ·en och annan lyc
la byn a~ lerhus, omdenenklainred- en egen torva där . . Arbete .fanns attlhc a k r ~an en forest:>llnmg om ~ats komrna i~på livet därute i ens
ningen och om levnaäsvillkoren för få· vid Näsbygård där betydande ny- .':':r vac er en. gan:la Nasbyholms- hgheten. Just l -dessa dagar tar hela 

. d . b ' · SJOn var med sm VIda vattenspegel! 
d.~? tidens lan~1·betare. Ha.n hade anmgsar eten va~· å bane. BI. a. och sina täcka öar. Om som . Forts. nästa sida 
SJälV upplevt . sm barndom 1 denna skulle kanaler gravas genom hela . mar. ep. . 
gamla rnadeanska by. sjöområdet, hela sjöbottnen skulle 

Visserligen finns kvar från gamla mär~las, ~äs ~ås öve:: .. all dymarken, 
tider Skurups by och Sandåkra, men och t fortsa.~tnmgen bJods n~y~~et · ~r
samlingen av fastigheter ligger ej b~te med angsvård och ho}?,argnmg 
riktigt på den gamla bygrunden och P?- det 12 00 tunnland stora augsom-
har en helt annan karaktär än förr. radet. , 
Enda huset i Skurups by med mer Så tillkom Södra Sjölandet som den 
än hundraåriga anor och byggnads- nya byn kallades, Den begynte byg
sätt från sekelskiftet är kantorsbosta- gas redan .på 1880-talet under åren 
den. Att Sandåkra och Skurups by efter sjösänkningen. Senare tillkom 
kunnat bibehålla sin egenskap av Norra Sjölandet. I allt finns ute i 
samlad bebyggelse och karaktär av Sjölandet ett 30-tal :bostadslägerihe
byhem, vilka alltjämt drar männi- ter med tillhörande mindre jordom
skor till sig, beror på att de vägar, råden. 
s?m g~. g~norn dem växt u~ t!!J. vik- Så småningorp. .fick "nybyggarna" 
t1ga forbmdelseleder ... santslov . ~åg i Sjölandet arbete . vid-de. nygru!'lda
b?rta _från st01:a stråkvagen, coh dar- de industrierna i Skurups köping. 
fo.r giCk o~ksa den gamla byn all Märglingen av Näsbyholrns ängar 
varidens vag. upphörde 1907, men i stället behöv-

.. . .. .. des arbetare till rnek. verkstäder, 
NasbyholmSSJons forrlagg- gjuterier, tegelbruk etc., som vid se-

. k d S"'l d kelskiftet begynner . sin verll;sii\inhet 
· n.tng S apa e JO an en l intill Skurups järnvägsstation1·'iAn . i 

.. En riy. tid. randade~ .em~~iertid ~ven dag har ~e flesta Saritslövs~~a, s~1;1 
for Santslov. Det aterftck på ·nytt utko:?st l verksamhet. uta~for byn . 
betydelsen av "by" eller mindre tät- De ar hantverkare 1 olika y,rken, , 

Kyrkbacken .l. Sari_ts.löv. R:esilft W •!\)r;tllld'.;,urar till den 

1543 finns på _ höjden. 



Vägkorsningen vid "Selmas backe" mellan Havbergs vägsamfällighafs 

väg och vägen mol Havbergs by · och Svaneholms skola. 

-
- Det är tredje året i följd vi spetar med nästan exakt samma tag 

och eftersom medetåtdem inte tigger mer än på något och tjugo år, 

så är det kanske inte så underligt, att vi ser ganska tjust på fram

tiden, säger den sympatiske tagtedaren K n u t N i t s s o n. Genom att 

Äsperöd förlorade i söndags och vi samtidigt slog Köpingebro, så te

der vi serien med 3 poäng och hoppas förstås att det skatt bära av 

mot division IV ... 

Träningsfliten är det inget fel på Vänsterytter: Sture Wallgren, 24 år. 

inom Skurups AlF. Hela a-laget var Målvakten Olle Jönsson är en 

på plats när vi gästade Skurup i greppsäker och smidig grabb. Hans 

veckan. Så här ser förresten den tvillingbroder Göte är målfarligast 

vanliga serieelvan ut: i anfallet. Lagets ryggrad är dock 

Målvakt: Olle Jönsson, 21 år. halvbackskedjan, där särskilt Allan 

Högerback: Lennart Nyström 22 år. Kristensson gjort fina framsteg under 

Vänsterback: Thure Akerberg, 25 år senaste tiden. Men lagets styrka är 

och lagkapten. jämnheten. Av spelarna är de flesta 

Högerhalv: Kjell Sjögren, 20 år. rena klubbprodukter. C. h. Bengt-

Centerhalv: Bengt-Ake Haker, 26 Ake Haker spelade ett slag för IFK, 

år och tränare. Ystad. Allan Kristensson har kommit 

Vänsterhalv: Allan Kristensson, 21 från V. Vemmenhög och Rolf Jöns-

år. son arbetar i Svedala, men är lik-

Högerytter: Roland Thelander, 19 väl så fort tillfälle gives med på 

år. träningen. Han tillhör f. ö. de allrall 

Högerinner: Göte Jönsson, 21 år. bästa i laget. 

Center: Kaj Helgesson, 20 år. 
Vänsterinner: Rolf Jönsson, 22 år. Bra vänskapsresultat 

PANG! Göte Jönsson brassar på 

för fullt mot mål ••• 

Man skall kanske inte fästa alltför 
stort avseende vid tidiga tränings
matcher på våren, men det är onek
ligen imponerande när man erfar 
att Skurups AlF vunnit fem av sina 
sex vänskapsmatcher. De har f. ö. 
alla spelats mot lag från högre serie. 
Enda förlusten - med 2-3 - kom 
mot IFK Malmöreserverna. 

De fem vinsterna noterades i tur 
och ordning mot: - Stavsten 3-2 
i Trelleborg , Ystads IF 6-1 i Ystad, 
Tome!illa 3-1 i Skurup, Rammen
högs IF 7-0!!! i Skurup samt Klags
hamn 2-0 i Klagshamn. 
I regel är ett 20-tal spelare från 

a- och reservlagen med på träningen 
två gånger i veckan. Dessutom kom
mer pojklagsspelarna och en del ju
niorer. I fjol var en del av spelarna 
inne i militärtjänst bl. a . tvilling
bröderna Jönsson, men i år är laget 
intakt. 

Jubileum i all blyg 
sam het' 

Skurups AlF jubilerar i år. 15/S 
1923 står det på föreningens vackra 
klubbmärke, vilket betyder att 35-
årsåldern uppnås veckan före mid· 

-

LEDARTFÄFF. Masse Månsson, sittande, och Knut Nilsson har sam

manstrålat på Skurups idrottsplats. Masse är ledare för friidrotten 

medan Knut ser till a·tt fotbollslaget sköter sig. 

Spelstarkt Skuruplag 
siktar-på seriese er 

••• där brodern Olle Jönsson kasfar sig, men inte når 

denna gång. 

:.-.1 



Problem kring ..• 
(F'orts. fr. föregd.ende sida) 

rättningen skedde har förhållanden 
ändrats. skoldistriktet, som nu har 
en obetydlig stl·äcka att underhålla, 
borde bära en betydligt stöne del 

'av väghållningen än nu är fallet 
menar man och hänvisar till at 
skolskjutsarna sliter vägen mer än 
alla andra delägare tillhopa. Vidare 
har lärarepersonalen vid skolan bi
lar, massor av turister befar vägen 

S ur.up får: ~~ i , bågskytte 
;Problem med logering 
av de IfO de.lttt,garna 

Skurup håller sig med en dubbel svensk rekord
hållare i bågskytte. Namnet Arne Ljungkvist nämnes 
med respekt inte bara i Skurup utan runt om i landet 
där man sysslar med den urgamla och tjusiga sporten 
att skjuta med pil och båge. I år f~ck Arne Ljungkvist 
en fin utmärkelse. Han . tilldelades nämligen en guld
medalj för Sydöstra Skånes bästa idrottsprestation 
under 1957. Och varför skall jag förklara. 

Det i en klubbmatch mot Satserups klubbmatchsvinsten, men så har man DET SKALL BOJAS l TID .•• Arne 

GF i augusti i fjol, som Arne fick ju två så jämna skyttar som f. d. nor- Ljungkvist med sonen 
sin fullträff. Han satte så svenskt re- diske mästaren .Nils Hansson och 

Stelan 

l och nya fastigheter har bildats in
till vägen. Ordf. i styrelsen för vä

l gen Svaneholm - folkskolan - post
! huset är godsägaren och agronomen 
Nils Sylvan, Svaneholms gård. Han 
är helt införstådd med att ny väg
delning bör komma till stånd och 

! att möjligheterna till att erhålla stats
bidrag bör utnyttjas. Lantbrukare 
Bror Jönsson, Non·backa, instämmer. 
Han har i egenskap av skolstyrelse
ledamot och även i andra samman
hang talat för en förbättring av väg
förhållandena till skolan där uppe 
i norr. Även samhälleliga myndig
heter är inne på denna väg. skolsty
relsen har . uttalat sig för ny delning 
och kommunalnämnden har· begärt 
hos länsstyrelsen att ny förrättning 
skall komma till stånd. 

kord i en enkel FITA-rond genom Glinnar Borgström. spänner bågen. 
att skjuta 1.062 poäng och på 90-me- e 234 poäng på 90 meter lyder som =~=...!..' ---------""'1 
tershållet åkte också \det svenska re- sagt Ljungkvists svenska rekord på 
kordet all världens väg. Lägger man och den· tidigare noteringen sattes på 

Väg som mest liknar därtill att skånska rekordet på 70 m. VM i Prag av Alf Holstensson, Norr-

en fästig 
! fick en uppåtpuff i samma tävling, köping. . 
så förstår ni säkert att Arne Ljung- e · 1.062 poäng i F1TA-ronden., som 

Så långt är allt gott och väl. kvist hade all anledning att känna omfattar skytte på distanserna· 30-
Visserligen får man nog i alla fall sig nöjd med sin dag, även om han 50- 70-90 m. med 36 pilar på varje 
vänta kanske två år innan vägdel- givetvis tyckte det var litet försmäd- avstånd, betydde också svenskt re-
ningsärendet blir avgjort, men värre -~ll=:·g~t;;;;a;;.tt;,;;;;S~ats~e;;ru;;p;;;,;i;;;;:;.a;;ll;;a;;;;;fall;;;;;;;t~o~g~h=em:::J.kord. Douglas Andersson, Borås, ha-
är att frågan inrymmer anara spörs- • de det förra rekordet med 1.061 po-

mål, va_rom ma~ hit!ills ej kunnat vägen gjordes farbar alltigenom. Vis- äng. 
enas. VId t;n .. bllck pa kartan, faller sa delar av den är redan i ganska 
det g:nast l o.?onen, att H~vb_ergs by gott skick. Skoldistriktet har visat 
har ?I~. sk~lv~g som en forbmdel~e- intresse för att iordningställa denna 
led ~ ostei-Y.aster mellan de noid- vägsträcka och låtit påföra grus och 
sydgaende vagarna mot dels Svane- sten, så att barnen kunnat komma 
ho~~ s_kola, de.~s H~_vbergs_ by. Den- torrskodda fram. Ny översyn är emel• 
na forb~ndelsevag, dar da?llgen sk~~- lertid nödvändig och fråga är 0 
?arn fran Havb.erg tar sig fram,, ar inte denna väg borde ingå i de över· 
1 ett ur~selt sk1ck. Barnen_kan mte väganden om Havbergs vägväsen 
cykla dar. Har de bra stovlar går t• f"" a·· E f'" åk 
det att ta sig fram där. Vägen kan ~~m d ar ?r orren. n orespr arE 
befaras med traktorer, men ingen or etta ar lantbrukare Oscar 01~;'. 
bilist med sinne för ekonomi, vill son, Nelleva~, som bland annat. tagit\ 
ta risken att köra fast i de djupa ~PP frågan .1 RLF. :rtLF-avdelrun~enl 
hjulspåren eller få ljuddämpare av- l Skll!u? tillsatte l våras en vag
slagna mot stenar och ojämnheter. kommitte, ~.om skall ta upp frågan 
Denna vägdel måste givetvis sättas i 0 1? b;ygdt;:V~gar med enskrlt under. 1 
stånd, innan ett ordnat vägunderhåll hall 1 kopmgso!Dz:åd~ts glesbygder. ! 
blir möjligt. Representanter för väg- I denna kommrtte ar lantbrukare 
förvaltningen har vid sammanträde Gunnar Hansson, Ängsro, ordf. 
med intresserade parter framhållit r k r 
att den borde ingå i samfällighet 'Torparromanti en •· har 
för övrig del av Havbergs vägväsen- nått Havberg 
de. statsbidrag för underhållet torde . 
ej kunna påräknas för östra väg- Vå!·a dagars Havberg är en ort, 
hållningsområdet om ej förbindelsen som kanske inte har framtiden för 
Havberg-Norrbacka ingår i samfäl- sig. En del av de äldsta husen har~ 
ligheten. rivits. Många gamla bor dock kvar 

Troligen får man räkna med en i stugorna och gläds åt att få åldras 
kostnad av 15-20 kr pr m för istånd- i denna omgivning, däl"' de frivts 
sättande av den c:a 700 m långa sedan barndomen. De längtar inte 
förbindelsen från Havberg till sko- till ålderdomshem och pensionärs
lan, enligt vägexperters utsago, allt- hem men är ytterst tacksamrna · för 
så omkring 11 000 ,- 14 000 kr. Till den sociala omvårdnad som . bjudes 
detta arbete kan statsbidrag erhål- dem genom församlingssystern, di
las med 60 procent. I lyckligaste striktssjuksköterskan, hemsystrArna 
fall skulle man således kunna få en och församlingens prästerskap. Det 
fullgod skolväg för omkring 6 000 kr. är rörande att höra dem berätta om 
Är inte denna angelägenhet värd en de högtidsstunder dessa besök utgör 
sådan kostnad? Underhållet i fort- för dem. Men ungdom bor också på 
sättningen med utgående statsbidrag Havberg. Bilen har gjort det möj
bleve ju betydligt billigare · än nu, ligt för mången att bo på landet 
då ingen hjälp från staten erhålles. ganska avlägset men ändå ha ar
I frågan bör alla parter komma till betet i någon tätort långt ifrån. Vill
tals, och köpingen bör ej neka sin koret för detta är emellertid fr·am- ~ 
medverkan för . att åt innebyggarna komliga vägar, och just det är cru- l 
i denna köpingens avlägsnaste del ge xet för havbergsborna Otvivelaktigt 
ett handtag, som även ur andra syn- trivs många människor även i yng
punkter än skolans är av vital be- re årgångar att bo i Havbergs vackra 
tydelse. bygd. Även ekonomiska skäl med

Väqkommitte inom 
RLF-avd. 

verkar till det. Bostadskostnaden är 
låg. Tidens allra nyaste "torparro
mantik" har kommit till Havberg 
också. Avlidna åldringars stugor fin-

Till skolan i Svaneholm kommer nt;r köp~re. Folk från städerna, .~om 
barnen på många andra vägar. En l'l!mns sm barndom på l~nd~t, koper 
av dem går från Rockarpsvägen rakt sadana ~us oc~ berede1 . sm!'l b~rn 
söderut genom stiftsnämndens skog sommm:vrstels':! 1 en lantlig, rdylli~k 
till skolan. Ett 'tiotal barn har sin omg~vnmg, dar de kan leka . fntt 
dagliga skolväg från Lilla och stora och 1~te. hota~ av en bullrande riska
Nelievad längs denna uttagna men bel traf!k. Sa ha_r skett ~ed stugor 
aldrig byggda väg. Denna sistnämnda uppe .:'11d d~n hlla vac~ra B~cka
vägsträcka skulle för gårdar och husiSJO~· langst 1 norr men aven langre 
uppe i norr bli en betydligt genare ner 1 byn. 
väg söderut än den de nu har, om . K. V. N. . 

Skurups bågskytteklubb 
SM-trea i Sandviken 

Ovanstående har kanske förlett lä
sar~n att tro, att det endast är Ljung
kvist som är bågskytt av format i 
Skurup, men så är inte fallet. Det 
bevisas bäst genom att Skurups Båg
skytteklubb i fjol blev trea i lag vid 
SM i fältbågskytte i Sandviken, d3.r 
inte mindre än 21 lag ställde upp till 
tävlan.· Borås tog titeln före Väners
borg och Skurup. Det var trion Arne 
Ljungkvist-Börje Andersson- Ei
nar Olsson, som svarade för den bra
vaden. 

Hur klarar då sig en bågskytte
-klubb ekonomislst? - Ja, köpingen 
ger oss ett årligt anslag och sedan får 
vi jobba hårt med lotterier och "tig
garlistor'', säger Arne Ljungkvist. Nu 
har vi 1.500 kr. i kassan, men där· går 
vartenda öre åt ·till förberedelserna 
inför SM. Det är inte så billigt att 
skaffa tävlingsmaterial till en sådan 
stortävling. Beträffande prissamling
en, så hoppas vi förstås att affärs
männen och andra donatorer här i 
Skurup skall visa samma välvilja 
som tidigare. 

SM-k9mmitte tillsatt 

Inför SM den 9 -10 augusti är en 
s. k. SM-komrnitte tillsatt och den 
omfattar följande: Arne Ljungkvist, 
Sigvard Hansson, Einar Olsson · Sven 
Andersson, Göte Berg, Evert. Wiberg 
och Helge Feuk. Det finns mycket att 
ordna och ett av de mest svårlösta 
problemen är var man skall logera 
alla skyttarna. Man beräknar att 150 
bågskyttar - såväl manliga som 
kvinnliga - skall gästa Skurup un
der SM-dagarna. Så det blir cirka 125 
bäddar man skall uppbringa, om man 
räknar från de skåningar, som kan 
ta sig hem emllan slagen. Nu är det 
så tursamt att Folkhögskolan i Sku
rup slutar terminen i samma veva 
som SM och där kan man logera ett 
50-tal. Vidare har man 10 -15 bäd
dar på Skurups Hotell, men ännu 1 
återstår åtskilligt huvudbry för ar- 1· 
rangörerna innan det hela gått i lås, 
men ordnas skall det, försäkrar Arne 1 

Ljungkvist. 

Hoppas på vackert väder 

- Vi måste få vackert väder vid 
våra SM-tävlingar. Blir det regn 
kan vi bara sarnia ihop tavlorna 
och köra dem till nännaste soptipp, 



Många scouter 
dekorerades på 
S:t Georgsdagen 
Skur~psscouternas s :t Georgs:ves
~er fiCk som :vanligt ett högtid
llgt och värdigt förlopp och både 
goss- och flickscouter ·hade mött 
mangrant upp i kyrkan som 
eklarerats med levande ' ljus. 
Sedan kärfanorna förts in och pla 
cerats vid predikstolen följde or= 
gelmusik och psalmsång, varpå 
kyrkoherde Gunnar Wallin höll 
en ansl_äende . betraktelse. Han ci
te~ade ~nlednmgsvis ps 533:3 "Låt 
mlg bhva en pil på din båge" 
varefter han med utgång från 
~att. och Jesu ord där, "Skörden 
ar mycken men arbetarna fä" ta
lade om_ den tjänandets uppgift 
s~m åvilar scouterna alltifrån 
forsta stegen på scoutbanB.IIl och 
o~ hur viktigt det är att vara en 
tJanande broder i människolivet 
och i .~to;t och smått söka lätta 
medr_nanmskornas bördor och 
svång'h~~er. Efter predikan sam
lades st~rre delen av scouterna l 
~?ret dar respektive kårchefer, 
foreständ . Anders Ståhle och 
folkskoll. Tyra, Nilsson, förrätta
de uppflyttning av scouter i olika 
klasser med början med vargun-
garna, som först fick avlägga l 
vargungelöftet. Båda kårledarna 
talade manande ord till de 
u~ga 0~ uppmanade dem att på 
basta satt följa scoutlagens reg- , 
ler och bud så att de kunde fä ri- ' 
ka och goda minnen på äldre da- . 
gar frän sina år i scoutkåren.;, 
9-osscoutchefen tackade även de 
~!dra scouterna för den värdefulla l 
msats de gjort under det gå./llgna 
året och flickscouternas ledarinna 
frambar sitt och kärens tack till 
den nyutnämnda underl·edaren In
g~r Larsson. Sedan följde utdel
mng ~v en läng rad hemhjälps
och SJukvärdsmärken, så att när 
detta avslutats hade största delen 
av de i paraden deltagande scou
t~rna dekorerats. scoutlagen upp
lastes och scoutlöftet avgavs och 
sedan scoutsängen sjungits uni
sont, avslutades vespern av kyr- '1 

koherde Wallin med altartjänst 
Fader vår och välsignelsen samt 
psalmsång. 
I flickscoutkåren invigdes till m 

!klass scouter: Monica Ingvarsson 
Inger Lundgren, Inger Lönnbom' 
Birgitta Mårtensson, Siv Roos. ' 
II klass: Christina Andersson 
G~rd-Inger Andersson, Kersti~. l 
Backlund, Elsa Hansson, Ingrid 
Larsson, Ebba Lindelöv _o_ch Anita 
Olsson,...__~,.....----~ _ _ _J 

Klass I: Gunbild Ahnström, Son
ja LarssOI!l, Gullbritt Malmborg o. 
Ruth Nilsson. 
Till underledare utniilmndes 

Inger Larsson, 'Sjukvårdsmärken 
tillde~ades Gunhild A'hnström, Ul- ' 
la-Bntt Hansen, Inger La'rsson, 
Sonja Larsson, Gullbritt Malm
•borg, Ruth Nilsson och Ulla Sand
gren. 5-årsmärket erhöll Eija Sjö
berg och Ulla 'Sandgren. 
I pojtkscoutkåren invigdes till 

III klass scouter: Lars OlssOI!l 
Birger Segerhorn, Tore Hansson' 
Sven Åke Lövgren, Roland Lööv: 
Roland Persson, Lars Carmen 
Sten Gösta Jönsson, Rolf Strids: 
berg, Göran Karlsson, Robin An
dersson, Anders Lövgren, Lars Ar
ne Persson, Ingemar Svensson och 
Tom Lmdborg. 
Klass II: Stig Börje Olsson och 

Tommy Jönsson, Klass I: Per 
Svensson och Per Yngve Wall
deck. 

'Sjukvårdsmärket tilldelades 
Lennart Ramstedt, Per Georg 
Mårtensson, Lars Erik Olsson Jan 
Isgren och Eskil Persson. ' 

Till vargungar upptogs: Karl 
Gustav , Andersson, Ronny An
dersson, Ulf Hansen och Göran 
Kast berg. 
I-stjärnan erhöll: Bengt Björns

son, Göra,n Ekblad, Ola Ingvars
son, Christer Lundgren, Dan Nils
son, Leif OlssOI!l, Lars Sernert 
och Rolf Särensson ' 
II-stjärnan: Ulf K~nsmar, Lars 

Prahl, Jan Ro.os och Göran Seri 
nert. ~ 
Tecknarmärket erhöll: Lars 

Prahl. Hemhjälpsmärket fick Karl 
Gustav Andersson, Ronny Anders
son, Bengt Björnsson, Ulf Hansen 
Ola Ingvarsson, Göran Kastberg' 
Ohrister Lundgren, Jan Roos, Lart.· 
Sernert, Jan Ake Svensson oc1 
Rolf Sörensson. 51 

\Vaktmästaren på Svaneholm har . \. 

gått uppför en milj. trappsteg 
Ännu har han det relativt lugnt, det för att promenera genom de 
vaktmästaren Alfred Persson på många rummen, i sällskap med 
Svaneholms slott. Om allt blir Alfred Persson, som känner Sva
som · vanligt, ·kommer de första neholms slott och dess hemlighe-

1turisterna att ringa på dörrkloc- ter t ex andarna Vita frun och 
kan någon gäng i nästa månad . Svårta frun, och så alla de and-
I sammanlagt 23 år har vakt- ra. spökena. Ja, det är inte så 

mästare Persson varit det gamla många är sedan Vita frun sågs 
slottets allt-i-allo. Hur mänga tu- i parken. Och hr Persson själv rå
rister frän alla världens hörn han kade ut för en konstighet då han 
vd·sat runt under dessa år, vet han en natt vid elvasnåret passerade 
nog inte själv, men i fjor gästa- genom en korrrdor. Plötsligt kom 
des slottet av 11.000 främlingar, en urhollfad sten nerdimpande 
vil'ka var ändå något tusental mitt framför mig, säger hr Pers
mindre än vanligt eftersom man son. Dä har man anledning att 
de senaJSte åren brukat riiJkna in 'känna sig en smula skakis . 
hela 15.000. L MARCO 
Men slottsväbeln, förlät vaktmäs- - · ---- 

taren, har tillräckligt att göra 
ändå. Svaneholms slott är en bygg-
nad på fem våningar och från 

, första till andra väningen är det 
32 trappsteg. Tag då som genom
snitt, att han gätt uppför dessa 

r fyra trappor om vardera 32 trapp- 1 

steg en gäng om dagen under alla l 
åren, det skulle bli över en miljon 
trappsteg, och då är det ändå ta
get i underkant eftersom hr Pers
son under sommarmånaderna kan 
tvingas göra denna promenad bå
de två och fyra gånger. 

~ Som sagt, ännu är det lugnt på 
1\ Svaneholms slott. Ännu är det 

bara någon enstaka turist som 
stannar b'ilen utanför parkområ-

"'-= 

, , ~. ;~----------~-------------·--------~----------~--------~ 



( Skurupsbygden 
l J 

Nya ](utser. prövas vid 
yrkessl(o]orna i Skurup 

vävlärarinnan Margareta Ohlin, eleven frk Alva Kvarnerup samt 

yrkesskolans rektor Härlöf Lindström. 

Ända sedan yrkesskolorna i Skurup startade för några år sedan, Mf' 

under'l!isningen omfattats med stort intresse. Arligen deltar ett pa.f' 

hundra elever, både äldre och yngre, i skolans utbildningskurser, l 

år har inskrivits 247 elever och antalet kurser utgär 28. 

~ 
l 

Utbildning ges i sådant som behövs Andersson, Veberöd, har hållit en 

inom handel hantverk hemarbete kurs i prydnadssöm, vilket är nytt 
. ' ' ' för året. Denna kurs var förlagd till 

matlagnmg osv. Många som genom- en lokal i Skurupshem vid Torget. 

gått yrkesskolans ·kurser har vunnit Tisdagen den 22 april började en kurs 

ökad kompetens i sitt yrkesfack och i bakning, varvid deltagarna får lära 

kunnat tillerkänna behörighet för si~. baka matbröd, vetebröd, små-

j s brod, tårtor etc. 
bestämda uppgifter. Smidigt anpas-

sas kurser och undervisning efter ak- stort intresse för 
tuella behov och tidsutvecklingens 
krav. vävning 

Kurs i bågsvetsning avslutades i 
mars. Den hade fulltecknat antal. En kur~ som om.~attats m':d ~~ e?a

Kurserna i yrkesräkning, yrkesrit-j stående ~tr~e ar kurs 1 ~ va~ng. 

ning, maskinskrivning, tyska, engel- Endast tio vavst<?lax står t~ll f_o~fo

ska är även efterfrågade. I mars bör- gande. ~ler får mte plats ~ frlti~s

:lade en kurs i bokföring och kalky-,l?kalen t1U. Skurupshus 2, v1d MeJ~
lation för erhållande av mästarbrevs- ng~tan,_ dar kurs~el!agarna får .sm 
kompetens. Vävlärarinnan Ingegerd utbP.-dnmg. Fullmakttg~ var nog ~e-

nerosa att ge anslag till både vav-

. .. .. . stolar och all annan utrustning med 
Skurups folkpens10narsforenmg varpor, härvlar, nystvindor, bobiner 

håller möte i Folkets hus fredagen och vad allt det heter, som· fyller en 

den 25 april kl 16. Utom sedvanlig funktion och är nödvändiga tillbehör 

kaffeservering blir 'det musik och un- i vävningens utförande. Vävstolarna 

derhållning. Rapport lämnas frän di- levererades från Glimåkl·a och är av 

striktskonferensen. Mötet kommer att olika storlek och bredd. Gulglänsan

besluta om ev. deltagande i Skånska de och doftande av fernissa står de 

folkpensionärernas dag i Malmö den uppställda i vävsalen medan övrig 

20 maj samt diskutera sommarens material för vävningens förberedan-

bussutflykt. de finns i ett angränsande rwn. I 

· vävsalen råder en anda av ar·betsam-

76 nybörjare i Skurups skolor het och koncentration. De ruo kurs-

Inskrivning av nybörjare vid Sku- deltagarna är ~elt upptagna av .sitt 

rups folkskolor ägde rum på tisda- arbete. Uppmarksamheten får mte 

gen. Sammanlagt inskrevs 76 barn, slappna. Skytteln dansar med fl:l:en

därav tre underåriga, födda i jan. de elegans mellan trådarna, mJu!ct 

1952. I jämförelse med totala anta- och fa~t dunkar sla.gbomm~n och va

let barn i Skurups folkskolor, 684 st. ven vaxe1· .. sakta fram, monstret tar 

är nybörjarnas antal av ordinär stor- farm o.c~ rackan rull~ upp allt efte1·1t 

!lek. Med den utökning 'som nu sker som flitlga, snabba hander reder UP,J,l, · 

lmed 76 barn bibehålles skolorgani- ?ch. s~ap~r fram. Tusenl<l;ls tråd~r 

sationen i nuvarande skick. På de mga. 1 .. va:'arna. En trevlig. randig 

olika skolorna fördelas de nyinskriv- gardinvav 1 gult har 900 .trådar, ~nd

na med fem gossar och fem flickor i ra 1000 . trådar. I gardinerna ~~ns 

Svaneholm, fyra gossar och fem flic- bomull 1 varp~~ och kamg?rn .1 ~~ 

kor i Sandåkra, samt 30 flickor och slaget. Ylle forekoromer 1 harhga 

27 gossar vid centralskolan i Sku- schal~~· . som kursdeltag~rna redan 

rup. Glädjande är tillkomsten av tio har fardiga. I ett p~r vavs~lar ';l;r· 

l 
barn i Svaneholm, som haft katastro- betar J?an. med att vava ~yg till plad. 

falt sjunkande barnantal tidigare. NaturligtvlS har dessa varmand~ sa

Samtliga vid inskrivningen närvaran- ~er ylle som mat~r1al, ~n s~~rt 

de målsmän erhöll skriften "När ar at~ de varma fargerna 1 ro~_trott, 

barnet börjar skolan". Alla nyin- blågrant me? gula och ~å. rander 

skrivna kommer att genomgå skol- rent suggestivt lfer en formmmelse 

mognadsprov fredagen den 25 april. av nå~?t behaglig~ och ':armt. En 

Proven utföras vid Skurups småskola dam vaver et~ drakttyg 1 ylle ?.Ch 

l samt Sandåkra och Svaneholins små- talar OJ? att t1ll en helveckad drakt 

skolor åtgår SJU m. tyg. Andra kursdelta-
. gare sysslar med att väva dukar och 

Informationsmöte i yrkes
frågor 

servietter av linne. Vackert rutat 
kommer nömstret fram i väven och 
det tekniska utförandet har olika 

Måndagen den 5 maj anordnas ett namn som 10-skaftsdräll, 8-skafts 

informationsmöte med syfte att ge kypert, hålkrus, sjusprångsdräll och 

näringsidkare, målsmän, köpmän, mycket annat. På en stol ligger en 

hantverkare, industrichefer, ver:ks- färdig räcka med olika mönstrade 

chefer m. fl. information i yrkesskol- servietter. Vilken, glädje det måtte 

frågor. Mötet hålles på Skurups vara för kursdeltagarna att själva 

centralskola och föredrag hålles av ha skapat fram dessa vackra ting och 

yrkesvalslärare S. Sonesson, Hus- ha dem i sina hem. Flit och nog

kvarna, samt ombudsmannen i Sveri- grannhet behövs i vävning men också 

ges hantverks- och småindustriorga- fantasi, färgsinne och smak. I en 

nisation Knut öfström, Bjärnwn. Se- mindre vävstol växer fram en smal 

dan skolan nu i enhetsskolans hög- bordlöpare med röd bottenfärg och 

stadium· söker tillgodose elevernas tvärmönstrad i vitt och svart. För 

behov av orientering om yrken och varje del av räckan stor nog att bilda 

förbereder yrkesutbildning är det .av en löpare, växlar mönstret. 

största vikt att lärarna har kontaktL-------~ 

med yrkeslivets representanter och 
att teoretisk och praktisk utbildning 
går hand i hand. 
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Nyinrett på Svaneholm 

Vaktmästare Alfred Pe1·sson med en gammal läje! f1·å.n den nya 

museiiavde~ningen på slottet. 

Andelsföreningen Svaneholms slott 
har hållit årsmöte under ordföran
deskap av lantbrukaren Martin 
Andersson, Lindby, Parentation 
hölls efter avlidne ledamoten i sty
relsen patron Oskar Frising, örsjö
gården. Ur verksamhetsberättelsen 
som godkändes framgår att Skurups 
köping lämnat ett anslag på 500 kr, 
andra kommuner gemensamt 950 
kr. I styrelsen omvaldes nämnde
männen Herman Truedsson och 
Emil Ekdahl samt kommunal
nämndsordf Gottbard Svensson, St 
Issie, och nyvaldes godsägare Nils 
Sylvan, Svaneholm. Revisorerna 
rektor H. Holmgren, köpman John 
Nyberg och elirektör Lars M. Hans
son omvaldes. styrelsen konstitue
rade sig med lantbrukaren M. An
dersson, ordf, kassör och räken
skapsförare minister Z. Westrup, 
Rydsgård, vice ordf och intendent 
Nils Ohlsson, Ystad, sekreterare. 

Efter förhandlingarna företog mö
tesdeltagarna en rundvandring ge
nom Fornminnesföreningens sam
lingar och uppehöll sig särskilt i de 
nya rumsinteriörerna på 1700-tals
flygelns övre vind. betta senare 
lokalutrymme har hittills stått oan
vänt men år från år har samling
arna utökats. Många möbler, hus
geråd och textilier var i åratal un
danstuvat och nerpackat, emedan 
lämpliga rum saknades. Nu är 
denna brist i viss mån avhjläpt. 
Rummen har en ålderdomlig prä
gel. Taken av grova plankor med 
massiva bjälkar har behandlats 
med blåslampa och skurats med 
stålborste så att de har just den 
ålderns patina, som man finner i 
gamla allmogehems träloft. 

Svaneholms slott har nu i över 
tjugo års inrymt Vemmenhögs m fl 
häraders hembygdsförenings sam
lingar. De är imponerande och se-
värda. Sammanlagt finns nu ut
ställda över 6.000 olika ting. stän
digt kompletteras samlingarna. Helt 
nyligen fick förmaket i festvåning
en en dekorativ detalj. Den för
bluffade åskådaren står helt plöts
ligt inför en festklädd dam i natur
lig storlek. Graciös och som levande 
står hon där på golvet, klädd i vin
röd, fotsid klänning med spetsgar
nityr, vänligt leende mot den in
trädande och med värdighet och 
behag i hållningen. Arrangemanget 

· har tillkommit med bistånd av fru 
von Arnold, Jordberga. Vaktmäs
tare Persson, Svaneholms slott, har 
nedlagt mycket arbete :på att ordna 
de nya interiörerna. 

SKURUP HAR FÅTT BAR 

Cm·men-baren, Skuntps enda matservering med självbetjäning, öpp

nade på lö1·dagen. Många gäster infann sig och trivdes utmärkt i de 

vack1·a lokalerna. Baren kan ta emot ett sextital gäster. Rummen 

är välinredda och trivsamma. Utom en större matsal finns ett par 
mindre rum. 

Skurups första bar öppnad 

Skurups första verkliga bar, väggdekoration genom att de bä
Carmen-baren, hade en lyckad da s'kurupsartisterna Harald och 
premiär, och publiktillströmning- Roland Thelander ställt ut en rad 
en var bå.de på. lördagen och sön- oJjemälningar jämte en del ~ons~
dagen .så stor att extrapersonal verk i olja och vaxkrita med o
må.ste anlitas i köket. Mänga sku- vervägande motiv !frän skurups
rupsbor intog sin söndagslunch .el-. ooh ystadstrakten. Bilden ovan 
ler middag i de nya hemtrevhga visar en deJ av den smakfulla bar- ~ 
lokalerna, som fått en trevlig disken. · 

ifl#2~f 



SVANEHOLMS SLOTT har inför sommarsäsongen fått nya utställnings
ioka!er för samlingarna. I en de! smårum på slottets fjärde våning har 
man skapnt en tidstrogen bild nv gamla skånska nllmogehem. I sambnnd 
med dessa lokaler har man stälLt ut en del historiskn d1·äkter och uniformer, 
vars blirare haft anknyt,..ing till orten .. Det är vaktmästare Alfred Hansson l 
som på bilden visar en gammnl vacker vas i den nyinredda avdelningen , 

N ya interiörer på Scouternas vårfest · 1 å Skuwps hotell blev en lyckad vaneho ms slott ·" tillställning __ med många. .. besökar.e 
• och glad stamnmg, som framst hade 

Andelsföreningen Svaneholms slott sin grund i scouternas egen med
hade på lördagen årsmöte på slottet. verkan och i allmänhetens välvilliga 
Förhandlingarna leddes av ordf. inställning till scoutrörelsen. Fes
hemmansägare Martin Andersson, tens tidigare del började redan kl. 
Lindby. Ordf. erinrade med några 16 och var närmast avsedd för yng
ord om avlidne ledamoten i styrelsen re besökare. De hade tillfälle att 
godsägare Oscar Frising, örsjögår- roa sig med tombola, chokladhjul, 
den, och framhöll hans värdefulla in- fiskdamm och andra basarnöjen samt 
satser för föreningen under mer än vara med om en rolig föreställning 
20 år. Till minnet av honom ägna- av trollekonstnären Max Greblhon. 
des en tyst minut. Senare på kvällen hölls huvudfes-
. Bland inkomsterna märktes anslag ten med fortsatta basaranordningar, 
från Skurups köping med 500 kr'. och trolleriföreställning samt scoutun
från övriga kommuner 950 kr. Bland derhållning. Vargungarna inledde 
utgifter märktes eldningskostnad på med en käck visa varvid Rolf Sö-
2.410 kr. Att uppvärmningen av det rensson var försångare. De 'äldre 
stora slottet med dess många salar scouterna uppförde som skuggspel 
och utrymmen ej kostat. mer förkla- åtskilliga drastiska scener på en lä- ' 
ras därav att ved hämtas från slot- ka:rmottagning, där effektiva och ' 
tets ·egna skogar. snabbverkande bedövningsmetoder 

Till styrelseledamöter omvaldes di- användeso chep okgörande operatio
rektör E. öhnner, nämndeman Her- neru tfördes med lyckat resultat. Ett 
man Truedsson, nämndeman Emil jazzband exekverade rytmisk mu
Ekdahl, samt kommunalordf. Gott- sik på mångskiftande instrument 
hard Svensson, St. Isie. Efter av- där kastruller, tvättbräden etc. bil
lidne Oscar Frising nyvaldes gods- dade bakgrund till en något bort
ägare Nils Sylvan, Svaneholms gård. kommen melodi, allt framfört med 
Till suppleanter i styrelsen omvaldes stloåland!'! pojklynne och bravur, 
bankdirektör Karl Larsson, Anders- vilket livligt uppskattades. Publi
löv, lantbrukare John Bramstorp, ken gladde sig också åt Max Grebl
Isie boställe, och nyvaldes lantbru- hons fingerfärdighet och trollkon
kare Ingvar Andersson, Svenstorp. ster samt åt dockan Jacks under
Till revisorer omvaldes rektor Hol- fundiga talesätt. Senare tråddes dan
ger Holmgren, köpman John Nyberg sen efter Affes förstärkta orkester. 
och direktör Lars ·M. Hansson, Sku- Alla lotter i tombolan slutsåldes. 
rup. Styrelsen konstituerade sig med Salen hade dekorerats med olika 
Martin Andersson som ordf., kassör ting, som kommer med vår och som
och rL'kenskapsförare, minister Z. mar. Grannasolparasoller från Wick
Westrup, Rydsgård, vice ordf., och ströms Järn, vimplar och annat, som 
intendent Nils Olsson, sekr. scouterna arrangerat trevligt och 

Efter förhandlingarna företog mö- smakfullt. 
tesdeltagarna en rundvandring ge- •--------------
nom Fornminnesföreningens samling-
ar och uppehöll sig särskilt i de nya men dessa sitta fördolt, så att de ej 
rumsip.teriörer, som framskapats på synas för åskådaren och skada in-
1700-talsflygelns övre vind. Detta se- trycket av ålderdomlighet i interiö
nare lokalutrymme har hittills stått rerna. 
oanvänt men år från år har sam- Svaneholms slott har nu i över tju
lingarna utökats. Många möbler, hus- go år inrymt Vemmenhögs m. fl. hä
geråd, textilier var i åratal undan- raders hembygdsförenings samlingar. 
stuvat och nerpackat, emedan lämp- De är imponer nde och sevärda. Sam
liga rum att på ett naturligt och efter manlagt finns nu utställda över 6.000 
stil och tidssammanhang anpassat olika ting. Ständigt kompletteras 
sätt visa dem för allmänheten sak- samlingarna. Helt nyligen fick tör
nades. Nu är denna brist i viss mån maket i festvåningen en dekorativ 
avhjälpt. Uppe under taket på öst- detalj. Den förbluffade åskådaren 
ra flygeln har under de kolossala står helt plötsligt inför en festklädd 
timmerkonstruktionerna inretts en dam i naturlig storlek. Graciös och 
rad rum, som har fönster åt östsidan som levande står hon där på golvet, 
och en längsgående korridor på mot- klädd i vinröd, fotsid klänning med 
satta sidan. Rummen har en ålder- spetsgarnityr, vänligt leende mot den 
domlig prägel. Taken av grova pl,an- inträdaande och med värdighet och 
kor med massiva bjälkar har be- behag i hållningen. Arrangemanget 
handlats med blåslampa och skurats har tillkommit med bistånd av fru j 
med stålborste så att de har just den von Arnold, Jordberga. Vaktmästare 
ålderns patina, som man finner i Persson, Svaneholms slott, har ned- ' 
gamla allmogehems träloft. Belys- lagt mycket arbete på att ordna de 
ningen har ai'Ordnats med lysrör, 1 nya interiörerna. 
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Sjiilvbe(jäning i Skurup 
r 

Carmen-baren, Skurups enda mat- ta emot ett sextiotal gäster. Rum
servering med självbetjäning, öpp- men är vä~~nrädda och. trivsamma. 

.. .. . Utom en sto1-re matsal fmns ett . par 
nade P.å lordage?. Många .gaste~ m- mindre .rum, om någon eller några 
fann s1g och tnvdes utmarkt 1 de l skulle önska avskildhet. Allehanda 
vackra lok~erna. Fr~ Elsa .Carmen, varmrätter, korv, potatismos, m. m. 
s<:>.m s~r f<:>r m~tla!pllngen, ar också samt .. läskedrycker, smörgåsar, kaffe 
kand for sm sk1ckl1ghet. Baren kan och ol tillhandahålles. 

-~--<')if;- 5/l 
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Skurupsbygd11n 

Barndop i Önn·arps kyrka 

För första gången. p_å fem år före- !er till Bir.git och Börje Hansson, i 
kom åter barndop 1 Onnarps kyrka, OnnarP. Fru Barbro Asknar, önna:r:P, 
och denna gång var det inte mindl·e står i tur till att .få sin dotter Anna
än tre barn som döptes. Kontrakts- Margat<'!ta Elisabet döpt. Edith och 
prosten Ernst Landgren, Gärdslöv, Kurt Anderssons son Arne John-Erik 
förrättade dopet och håller just i sina bäres till dopet av mormodern fru 
annar Kerstin Birgitta1 Caroline, dot- Elsa Persson, önnarp. 

Ovanligt barndop i ,(jnnar.p 

Tre ibarndop samtidigt i en liten 

l
. skånekyrka, där inget barn döpts 
på fem är blev något av en sen
sation i söndags i önnarps ky·rka. 
Det var lantbr. S. I. Askners l dotter Anna Margaretha Elisa-

beth, lantibr. Börje Hanssons dot
ter Kerstin Birgitta Oaro!ina, 
samt lantbr. Kurt Anderssons 

försök 

son Arne Jan Erik, som ibars fra.m 
till dop. 

Kontraktsprosten Ernst Land
gren, Gärdslöv, officierade vid 
den högtidliga akten och ta:lrika 
församUngsmedlemn.ar hade i'll• 

funnit sig. 
P ä: bil<den ses fr v kontrakhpros

ten Ernst Landgren, fru Barbro 
Askner med dottern Anna, Mar
garetha Elisabeth, fru Birgit 
Hansson med dott-&rn Kerstin 
Birgitta Catolina och fru Ester 
Persson med dottersonen A.Tne 
Jan-Erik Andersson. 



Beddingelottornas familjeafton 
bjöd på fin mannekänguppvisning 

P å söndag ger Skurups 25-åriga 
gymnastikförening en jubileums
uppvisning. Härovan ses den 
kvinnliga gruppen. Fr v Marga
retha Ringberg, Maj-Britt Sand
berg, Gull-Britt Lindskog, Eija 
Sjöberg, Gerd Hansson, Marianne 

hoppas på stor publikanslutning. 
Fullmäktigeordföranden, rektor 

H. Holmgren, skall närvara, och 
som representant för Skånes gym

nastikförbund kommer gymnastik
direktör B. W allentinson. 

Karlsted t, Karin Karlsted t, Karin 1---------------
Ekdahl, Ulla-Britt Hansen och 
Kerstin Tränk. Det blir vidare 
framträdande av två grupper ju-
niorgymnas, er. Grönköpingsgym-
nastik skall det även bli, omtalar 
gymnastikdirektör Else Andersson. 

Tre små näpna mannekänger: Ann-Chrislin Wickma n, Lo tta Lerneri 

och Krislina Hagto rn. 

Sådant är alltid uppskattat. Man 

Beddinge lottakår hade i satparbete med Wickmans Beklädnad i Sku

rup på lördagen anordnat familjefest med mannekänguppvisning på res

taurang Padda,n i Beddlnge. De rymliga och trevliga lokalerna i sirand

restaurangen fylldes helt, många bord måste placeras var man bäst 

kunde och ända ut i gångarna stod dessutom intresserade åskådare. 

medan Skurup rustar 
för vårbruket med 
!H-traktorer! 

Dessa 17 trak torer var utlovade för leverans 
inför vårsäsongen. Bilden togs - och sedan 
spreds de 13 Farmall D-430 och de 4 McCor
mick International B-250 snabbt ut bland trak
tens !H-sinnade jordbrukare. Kullenbergs Ma
skinaffär i Skurup har en efterfrågan som 
bara ökar, både på !H-maskinerna och t rak
torerna med modern utrustning. Undra på att 
disp. Ove Holm skickar denna bild med stolt
het till IH-nytt. Särskilt tillfredsställande är 
förstås att leveranserna kan ske planenl igt . 
Alla fick sina traktorer i rätt tid . 

Veckans F får brudparet Lotta Serneri 
emma och Flnn J u n u s Hansson. t 

Brudgumme n ä r s t ilig i sin h öga h att, m en den söta 
bruden verka r t rots allt litet missbe lå t en. T r ycker 
brudskorna? Jns . av fr . Gudrun Serne r t, Torget 5, 
Skurup. 



tsdagen den 25 juni 1958 

Lyckade försök i Skurup 
med gödsling från flygplan 

Fr. v. Engströms representant, disp. Tore Bengtsson, Ystad, jordbrukskonsulenterna O le Thögersen och . 

Sven Gesslein samt rekfor Gunnar Knutsson. . · 

Flygs}nidning av kväv~gödselmedel, som trots väldiga framsteg Jortf~rande · 
befinner sig på experimentstadiet, får t. v. betraktas som ett hjälpmedel i jord
brukets tjänst med ännu så länge begränsade möjligheter, fastslog jordbrukskon
sulent Sv e n G e s s l e i n, Kristianstad, vid den jordbruksdag·, som på tisdagen 
anordnats i Skurup i Vemmenhögs och Ljunits-Herrestads försöks- och växtskydds
ringars regi, där kvävegödsling med flyg diskuterades och demonstremdes. 

Ett av p lanen i full färd med flyg gödsling. 

F lygövergödslingen som demon- mellan 7,5 och 31 kg kvä ve per 
strerades på Skurups Lantman- ha (motsvarar 50-200 kg kalk
naskola innebär att en helt ny salpeter) . I samtliga fall fick i 
gö_dsli~gsteknik tagits upp till man en tillfredsställande skör
provmng. Genom försöksleda- cteökning genom den extra kväve
r en agronom Alf Holtermann har til'lförseln. Effekten på kärnans 

EN BRA MATCH gjorde Olle Jönsson S'kurups mdl. Han sel 
hitr i akti on. 

al för- proteinhalt undersöktes endast 



C:a 300 intresserade söderslättsbor 
hörde lantbrukskonsulent O l e T h ö
g e r s e n, Roskilde, redogöra för den 
kvävegödsling från flygplan som un
der 1957 försöksmässigt prövats i 
Danmark, och vidare lyssnade man 
iill jordbrukskonsulent Gessleins 
skildring av de många gödslingsför
sök, dock inte från flygplan, som 
gjorts i Skåne, bl. a. för att fastslå 
betydelsen av olika spridningstider 
men också för att få en bild av kvä
vegivans möjlighet att bestämma 
proteinhalten. I en estraddiskussion 
deltog dessutom rektor G u l'\ n a r 
K n u t s s o n, lantmannasko)an, Sku
rup. 

Ordföranden i försöksringarna, gre
ve C. C. P i p e r, Krageholm, hälsa
de samtliga välkomna och vände sig 
speciellt till hrr Thogersen och Gess
lein. 

- I år hade flyget varit utom
ordentligt välbehövligt, fastslog han, 
och · underströk att många jQrdbru
kare· haft svåra problem att brottas 
ined, framför allt på grund av det 
myckna vårregnet. Många av oss har 
fått fula körspår i odlingarna och 
dessutom har växtligheten blivit till
bakasatt. 

Rektor Knutsson påpej<ade att 
spridning av göåselmedel med flyg 
inte längre är någon omöjlighet. AB 
Carl Engström, Eslöv, har ställt per
sonal och flygplan till förfogande, 
sade han, och vi har på så sätt fått 
chans att lägga upp en försöksserie 
här på skolan. 

Danska försöken har 
varit lovande 

På en fråga av rektor Kn'trtsso , 
betonade hr Thögersen, att det var 
framför allt möjligheten att slippa 
ifrån körspå1· vid toppgiva av kväve-

gödselmedel i sent utvecklingssta- den mänskliga faktorn är fullirirri
dium, som gjorde att man försöks- mad går gödslingen bra. Bl. a. un
mässigt prövade metoden, som i vissa derst):ök han. nödvändigheten av go
sydeuropeiska länder och i Austra- da markörer, bra piloter o. s. v. Me
lien, använts flitigt och med fram- toden är tämligen ny, sade han, och 
gång under de senaste .iren. Erfa- givetvis h~;~1~ den barnsjukdomar, som 

renheterna har sålunda visat att vi alla måste hjälpas åt att plocka 
flygmaskinen kan användas inte bara bort. Ni vet väl att spåren för
vid bekämpning av skadeinsekter, skräcka ... 

utan även med fördel när det gäller Chefspilot B. P e t t e r s s o n, Es• 
att sprida handelsgödselmedel. I löv redogjorde för omständigheterna 
Danmark fick grödan under fjor?ret krhtg flyggödslingen, och betonadt-: 
kvävegödsling på sedvanligt sätt. Se- liksom hr Lal'sson, betydelsen av-go
dan har man emellertid gett en da markörer. 
spetsgiva före axgången, vilka resul
tat betecknats som lovande. Av hr 
Thögersens redogörelse framgick ock
så att proteinhalten kunnat höjas 

Lyckade fötsök med · 
g-ödsling per flyg 

väseJ1tligt genom denna extra kväve- Man · samlades därefter på ett' av 

giva. skolans vetefält, där ·spridningen ~ 
Konsulent Gesslein gav därpå en praktisk skala demonstrerades'. För 

kort skildring av de resultat man att bl a. utröna hur stora mängder 
inom de båda Skånelänen nått vid gödningsmedel man måste använda 
försök med relativt små kvävegivor, på fälten under oli.ka betingelser, 
men som ändå gett en klar uppfe.tt- hade man lagt ut stora plastskynken, 
ning om lämpliga spridningstider. som bepudrades med gödningsmedel 
Försöken med engångsgiva resp. del- en eller ett flertal gånger så att man 
ning av kvävegivorna, sammanlagt fick fram värdena för konstgödsel-
49 stycken, ha,r utgått från det opti- givans storlek. Det rörde sig emel

mala stadiet, vetet· har m. a. o. varit lertid inte bara om försök. På ett av 
15-20 cm. högt, och gett goda resul- lantmannaskolans sädesfält, som ti
tat. Bl. a. har man kunnat konsta- digare fått gödning i vanlig ordning, 
tera att kvävegivans sto~·lek ä1· be- konstgödslade man också med flyg. 
stä1mnande för ptateinhalten - där- Det blev en spetsgiva till grödan 
emot har spridningstiden haft mindre före ·axgången. 

betydelse. Resultaten har sålunda I vårt land är det i första hand 
inte talat till delningens fördel. Ska kvävegödsling per flyg som intres

man vinna något med delningsgivor serar. Redan nu har på flera platser 
ska det vara genom kvalitetsförbätt- förhållandevis stora arealer tillförts 

ring, fastslog :han. kväve på detta sätt, och det finns 
goda förutsättningar anta att flyget 

"Spåren förskräcka · · ·" mer och mer kommer att användas, 
inte bara i växtskyddssyfte, ':rtan 
också för spridning av handelsgöd· 
selmedeL Det visade gårdagsföt·söket 

Förva1iare L a r s s o n, Svalövsgiir 
den, berättade något om de försök 
som man här gjort med kvävegöds
ling per flyg, och betonade att i fall Cin. 

Här har el! av planen just gått ner för all ge en kvävegiva över de stora plastskynkena, vars "innehåll" 

sedan vägs för all få fram värdena för givans storlek. 

/ 



Musikavslutning 
i Anderslöv 
med 90 elever 
Många intresserade hade samlats 

i AndersLövs Folkets park i tis
da,gskväH, när de oLika musikkur
serna pet Söderslätt hade gemen
sam avslutning. Det var ca 600 per
soner, som musikskalechefen Bru
no Eberhardt kunde hälsa välkom
na sedan de 90 musikeleverna in
lett kvällen med ·"Marschvisa". 
Hr Eberhardt var conferencier i 

det ·fylliga programmet, varur man 
särskilt lade märke till Marianne An
dersson och Bo Vikström från Al
stad, som sjöng duett på' "Anders 
o~ Britta" samt tre syskon från S. 
Aby - minstingen 6 år gammal -
som på sina dragspel framförde någ
ra olika låtar solo · och i trio. Alla 
de 90 musikerna spelade tillsammans 
5 melodier omväxlande med solo
framträdande. Förutom musikelever
nu framträdande medverkade också 
i programmet artisterna Nisse och 
Majken Ahlroht. 

De olika km·ser, som samlats var 
från Anderslöv, S. Aby, Hemmes
dynge, Smygehamn, Gislöv, Fjär
dingslöv, Alstad och Ugglarp. Kur
~ma har pågått i varierande tid 
mellan 10 och 30 veckor och de in
strwne?t som trakterades var drag
spel, g1tarr och mandolin. Kurserna 
överlämnade till sin musiklärare Eric 
Ewald Tånebro, Rydsgård, sina hyll
ningar och blomster. 

Efter musikuppvisningen var det 
ordnat för samkväm och kaffe och 
till dansen, som avslutade kvällen 
sakp.ades visst icke musiker. 

Musikskalechefen Eberha-rdt hälsar elever och intresserade välkomna. 

J( yr k färd ti~l Skurup 

Skurups gamla vackra kyrka är målet för torsdagens kyrkfärd 

Skånska Dagbladets kyrkfärder kommer nästa gång, nu på torsdag 
att gå till Skurups kyrka och vägen dit tas genom vackra trakter, med 

intressanta platser där möjligen uppehåll kommer att göras. 

Vi har valt den vackraste tänkbara l från Malmö 11.00 kr. Då föregående 
färdväg över Torup, Viby, Holmeja kyrkfärd var slutsåld rekoromende
och Börringe och besöker Turestorps rar vi dem som vill följa med att 
gamla borgruin vid Havgårdssjön på försäkra sig om plats i tid. 
vägen till Skurup. Färdledare blir Skurups kyrka är en 1100-tals
kyrkoherde Einar W.ickström och kyrka byggd i romansk stil, ombyggd 
pastor Sven-Gösta Krook. Afton- i mitten av 1800-talet och försedd 
andakten kommer att hållas ,av med kraftiga utbyggnader mot norr 
kyrkoherde Gunnar Wallin som ock- och söder. Tornet står dock kvar 
så visar Skurups kyrka. På Svane- från 1300-talet. De äldsta delarna av 
liolms herrgård görs en paus för kyrkan har valven smyckade med 1 
!kyrkkaffe. kalkmålningar från 1300-talet som 

Priset blir från Lund 12.50 kr. och konserverats 1930, 

·' 



8.000 PÅ SKURUPS MARKNAD 

En översiktsbild från mark=dsplatsen vid Skurups folkpark. 

Sol och sommarvärme satte sin prägel på Skurups kombinerade stormarkna< 
och varumässa när denna öppnades på fredagen. Publiktillströmningen blev därfö: 
också livlig, ej minst eftermiddagen och kväl~en, då ett rörligt och brokigt folklh 
rörde sig på den nyanlagda marknadsplatsen och de tillstötande gatorna, medan 
man i köpingens centrum ej hade så stor känning av marknadslivet. 
Arrangörerna hade all anledning 

att prisa vädrets makter, som kom 
den nya marknadsplatsen på det 
stora obebyggda markområdet strax 
öster om Folkets p;;.rk att framträda 
i sitt bäSta-·· skick, vilket svårligen 
V<~rit möjligt om regnväder inträf·· 
fat. Som det nu var företedde plat
sen en glad och livlig anblick. 

stånden uppgick till ca 160, och 
från dessa salubjöds de vanliga 
marknadsvarorna. Vidare fanns tal
rika frukt- och chokladstånd, ke
ra.mikförsäljning, hötorgskonst av 
olika kvaliteer och prislägen, en 
myckenhet trädgårdsmöbler och 
hemslöjd, beklädnadsvaror och an
nat. Karusellerna snurrade flitigt 
ända från mid agsstund, högtalar-

na sökte överrösta varandra med 
löften om märkliga fenomen som 
fanns att beskåda bakom täliför
hängen, och de talrika skjutbanor
na syntes ha en stadig kundkrets 
vid sina diskar. Bland attraktioner
na må vidare nämnas dödsför<~.k
tande motorcyklister och Lille-:Sill 
Rhodin.s stora tältcirkus, som fram 
på kvällen livligt frekventerades. 

På ett ang1ränsande fält hade ett 
stort antal skun1psfirmor anordnat 
utställning av lantbruksmaskiner 
av olika fabrikat, liksom även 
Wickströrns Järn som hade en stor 
sevärd expo. 

Det var en fin marknad med fina 
besökare, säger Skurups polischef 
Gösta Blom. De försiktighetsåtgär-

der, som vidtagits i trafiken mec 
avstängning för biltrafik på till
fartsvägarna till marknadsområdet 
har respekterats. 

Detta förutseende har kommit 
väl till pass, då mellan 7.000 och 
8.000 personer uppskattningris 
besökt ma1·knad och utställnmg. 
Detta tyder på att allt flera sökt 
sig till skurupsmarknaden, de 
senaste åren har siffran varit ca· 
5.000. 

Vid 22-draget hade endast tv~ 
personer behövts inhysas i arrest. 
båda väl kvalificerade. 

Festligheterna fortsätter i mQI!'gon 
med varumässa. 

Lantb?·ukm·e Henry Jönsson, ålöv Svetsare Erik Edbåge, Slcur·up, 
19, med maka Astrid, född Jöns- med maka Kerstin, född Berg. 
son, Vemmenhög. (Foto: Ll'li:l~::L"gs, Skurup) 

Lantbrukare John Johansson, 
Jordberga, med maka Ingrid, J 
Andersson, önnarp, Skurup. 

(Lidbergs Foto, Skurup) 

Konditor Bengt Magnusson, Sku
rup, med maka b ·ene, född MCiT
tensson. 

-(Lidbergs Foto, Skurup) 



Skurups marknad och mässa 
blev stor publikattraktion 

I dag har Skurup sin 
stora sommarmarknad, som 
efter alla tecken att döma 
blir den största hittills, men 
så har Vemmenhögsmetro
pole~ också satt alla klu
tar till för att marknaden 
och den varumässa, som 
samtidigt pågår, skall bli 
v er k liga attraktioner. 

Marknaden gynnas av det vack
raste sommarväder med sol och 
värme och mycket folk har kom
mit från hela bygden. Polisen har 
måst vidta särskilda avspärrnings
åtgärder för att klara den väldiga 
biltrafiken, men parkeringsplatser
na är väl tilltagna och allt ser ut 
att gå bra i lås. På marknadsplat
sen trängs folk, de stora tivolian
ordningarna är livligt frekvente
rade och kommersen vid stånden 
god. 

När man ser de stora utrymmen, 
som skurupsmarknaden fr o m i år 
disponerar vid Folkets park har 
man svårt att förstå att det stått 
sådan strid kring pl<itsfrågan. 
Folkparken och dess markområden 
är tydligen alldeles idealiska för 
köpenskapen, och det är också 
tydligt att stridsyxan nu grävs ner 
och att alla parter är belåtna. Sku
rupsmässan, där de m era betydan
die av köpingens affärsmän utstäl
ler, är en ståtlig demonstration av 
vad bygdens egen köpenskap för
mår, och alldeles speciellt är upp
bådet stort av lantbruksmaskiner, 
och redskap för jordens brukare, 
liksom husmödrarna här kan finna 
alla nyheter ifråga om hemappa
rater, kylskåp, tvättmaskiner och 
elektriska attiraljer för hemmen. 
De största utställningarna har 
Wickströms Maskin, Wickströms 
Järn och Kullenbergs maskinaffär, 
men också övriga utställare har en 
myckenhet sevärda ting att bjuda. 
Vi har tidigare räknat upp det 
mesta. 

I Folkets hus pågår den intres
santa ambulerande utställning, 
som utsänts av Svensk Hantverks-
och Småindustriorganisation, 
Svenska slöjdföreningen och 
Konstfackskolan, där husmödrar 
och yrkesmän har många nyttiga 
detaljer att inhämta. Där kan de 
lära åtskilligt om fören,klad mat
lagning, om praktiska hushålls
redskap, om en mera aktiverad fri
tid och mycket a."'n::::nc::a_,t.~-

Direktör Knut Persson med Hantverksföreningens ordf fabrikör 
Lennart Berg på hantverksutställningen. 

gen också upptar symaskiner och 
dammsugare. 

Stor TV-utställning 

nande. 
P å lördag kväll sjunger Za rah 

Leander i Skurups Folkets park, 
och en h el mä ngd andra trevliga 
arrangemang Ingår i marknads
och mässprogrammet Inträdet är 
fritt till alla utställningar. 

Programmet för de två å ter-

FWtslagare Stig Berggren, Sveda
/c:., m ed maka Anita, född Rosen, 
RydsgMd. 

(Foto: Lidbergs, Skurup) 

En .annan utställning, som kom
mer att locka många, är den stora 
radie>- och TV-utställningen, som 
Skurups radie>- och TV-handlare 
e.rarngerat på Skurups hotell. TV
utsän.dningarna i samband med 
VM-fotbollen har ju ytterligare 
populariserat TV, så vad är natur
ligare än att detta avsnitt på Sku
rupsmässan blir en a ttraktion. Det 
är Wickströms, Knut P ers AB, 
Telviradio, Blomda hls och Lin
dahls, som slagit sig samman med 

stående dagarna ser ut så här: • l 
.. Zarah sjunger l Söndag: 

Lordag: FamilJ'ens dag K·· k Sen finns en rikhaltig och skojig 
o pens apt teckningsutställnin g på folkskolan, l Mässan öppnas kl 14 och stänges 

Mässområdet ÖPldär skurupsbarnen visar sitt kun- kl 20. Framträdande av Skurups 
hålles öppet till kl 
TV-utstä llningen p 
t ell fo rtsätter, h 
r' n g-rm nii F nll{ets l 
ning- av barnteckn Nygrens Möbelaffäi- ··· 

rolig och välordnad Toffeln 6 en 100 år 
och radoioapparatei 
fint inplacerats 1 En annan pigg utställning i Fal
möbler. TV-utsändrkets hus är fabrikör Ake Bengts
också. _ sons originella expo av trätofflor, 

där han vill visa toffeln genom ti
derna. I 50 år har familjen Bengts
son, far och son, tillverkat trätoff
lor, och inte utan stolthet kan Ake 
Bengtsson demonstrera ett ovanligt 
kunnande om toffelns historia. 
Hans utställning visar gammalt och 
nytt. Äldst är ett par fintofflor från 
förra århundradet, 75-100 år gam
la, och särmärket för dem är att 
höger- och vänstertoffel är lika. 
Sen kommer kapp-toffeln, som var 
modern för 50-25 år sedan, där
näst den roliga strandtoffeln med 
grant bemålade blommor och bak
rem, som var så populär för ett 
10-tal år sedan och slutligen da
gens toffel i glada färger, gul med 
svart kant, men också i andra pif
figa färger. Allra sist kommer den 
nya typen: kilklackstoffeln, som 
kanske blir modern nästa år. Hop-
pas åtminstone hr Bengtsson. 

Britt-Mari Palmehag får prova ut sommartofflor hos 

Att gå med tofflor är nyttigt för 
de flesta, och därför har hr 
Bengtsson också ortopediska toff
lor som sin specialitet, tofflor till
verkade efter mått och lämpade 
för de mest olika fötter och fot
valv. Den detaljen kan också stu
deras på utställningen, som slutli-

~======~==~==~~==~ 
fru Margit Bengtsson. 



Svetsningskursen tl vslutad 
på Skurups lanlmannaskola 

Agronom Holterman visar ett elevarbete för godsägare Rydbeck, 

Kadesjö, och inspektor Kolbe, Ruuthsbo 

På opsdagen avslutades en svetsningskurs på Skurups lantmanna
skola. Kursen har pågått under 2 veckor och under denna tid har 
deltagarna undergått en omfattande trimning i såväl el- som gassvcts. 
Det var inte mindre än 6 svetsningsaggregat i arbete samtidigt och ge
Dom att antalet deltagare begränsats till 12 kunde tiden utnyttjas 

m6W;J ~~~~ 

Alma och Emil Ek jrlln Blentarp betraktar med stort intresse 
Hans Bernerts 

10.000 personer första 
marimadsdagen i Sl{urup 
Alma och Emil Ek frän Bientarp 
stortrivdes på Skurups marknad 
och varumässa i går. De hade ta· 
·git bussen för att äteruppliva hr 
Eks 40 är gamla marknadsmin
nen och intrycket var överväldi
gande: 

- Sä här fint hade man det in
t e när jag senast var här. 

Det var fler än den gamle blent
arpsbon, som i sitt sällskap hade 
nära anhöriga frän Klagstorp, 
som trivdes med S•kurups mlirk
nads första dag Mässkommissa
rien Börje Linden är för sin del 
säker på att inemot 10.000 skå
delystna under dagens lopp pas
serat genom portarna till mäss
och marknadsomrädet. Detta, är 
många fler än man vägat hoppas 
på för bara någon vecka sedan. 

Skurups marknad och varumäs
sa fick således en bra början. Re
dan på förmiddagen hade mänga 
sökt sig till mässomrädet, tHl 
hantverksutställningen - · TV 
väntade till kvällen - samt barn
teckningsutställningen i Folk
skolans gymnastiksal. Och nog 
räckte det till för alla. A!lla de 
som befarade, att köpingen 
skulle tömmas på männislkor, där
för att marknaden förlagts till 
närheten ·av Folkets park, fick 
således ändra uppfattning. 

Men marknaden och mässan ha
de som sagt, också mera hög
stäende inslag och bör man näm
na något alldeles särskilt så skul
le det vara konstutställningarna 
på skoQan. H. Thelander & Son 
svarade för en vacker samling ar
beten och Kjell · Nilsson kan alltid 
vänta -sig ett stort intresse frän 
skurupsbornas sida. 
Barnteckningarna imponera-

de. Mycket och intresserat ar~e
te har lagts ner av barnen och 
det är glädjande, att just årets 
Skurupsmässa fått stä som mo
tiv till deras första tävling. 
Att radio- och TV -utställningar

olla skulle bli succe hade man på 
känn redan dan-före-dan. Aldrig 
har väJ så mänga samsats om en 
så liten yta som just under VM
programmet. Vi har anledning 
förmoda, att TV-antenner kom
mer att sättas upp litet varstans 
i Skurup under de närmaste må
naderna. 

Affärsmännen frän Skurup hade 
Ingen anledning att klaga på 
marknadsdagens resultat. En af
färsman uttryckte nog mängas 
mening, när han utbrast i ett 
hänfört: ~Bättre ide har aldrig 
kläckts i Skurup. Och småbruka
re Emil Ek frän Bientarp log 
vänligt när han lämnade mässom
rAdet för att fara hem: 

- Får vi bara ha hälsan, så 
kommer vi tillbaka till nästa är. 
Var så säker på det! 
Bättre betyg kan första mark

nadsdagen på den nya platsen 
knappast få MARCO 

Skurups husmödrar på 
Danmarks-besök 
Husmodersföreningen hade som 
tidigare omtalats erhåHit in
bjudan från Vanlöse husmoders
förening att ätergiHda den dans
ka föreningens vinterbesök i Sku
rup. På grund av «Ylika om.stän
d!g;heter bl a den stundande skol
avslutningen bl·ev anslutningen ej 
så stor som våntat, i det att en
dast 7 medlemmar anm'älde sig. 
Dessa fick emeUertid en allt ige
nom glad och trevlig upplevelse 
under de tre dagarnas vistelse på 
andra sidan Sundet. 

Den pryd'J.iga svenska husmoders
dräkten, som damerna bar och 
som är okänd a<v dans'ka husmo
dersföreningar väckite beundran 
oCih framkallade Idvlig fotografe
ring. 
Följande dag hade Vanlöse 

föreningen jämte ett par andra 
husmodersföreningar sin årli·ga 
sommarutfärd, till vilken svens
korna inbjudits. I rikt mätt fiok 
man lära känna det danska gemy
tet och den okonstlade vänlighet, 
som mötte de svenska gästerna. 

Deltagareantalet på utfärden 
uppgick til~ ett 100-tal och fär
den företogs med abonnerat tåg 
och buss. Tiden blev ej läng ty 
färdledaren visade sig vara ett 
musikaliskt geni, som med fram
gäng trakterade olika instrument, 
det sjöngs glada sånger och snart 
gick dansen för fullt i den rymli
ga järnvä·gsvagnen. 
Resans mål var den Hlla idyllis

ka staden Faxe, där det ålderdom
liga bryggeriet besågs och man 
fick smaka på de oli'ka ölsorter
na, samt i övrigt beskåda den 
lilla stadens sevärdheter. Därifrän 
fortsatte man till Faxeladeplads, 
där ett stort campingläger är in
rett. Här drack man kaffe i det 
gröna och fortsatte därefter till 
Vemmetofte Kloster, ett av Själ
Jands vackraste &lott, med äMer
domlig kyrka och stor park. 
Frän Vemmetofte fortsattes fär

den Ull Köpenhamn, där middag 
mtogs, varefter man tillbringade 
kvällen dels i hemmen hos värd
innorna och dels till sight-seeing l 
1 storstaden. 
FtHjande dag akedde hemfärden. 



~tt speciellt tack bör dock teck
nmgslarar~n vid En'hetsskolan 
Rolf Palv~n ha för ordnandet a~ 
barntecknmgstävlingen, som re
dan nu . ~an anses komma att bli 
en tradition. Och medan man är 

/ 
Inne på konstens område bör m 
nog mt 1·· an . e g omma att nämna att 
Liedbergs foto pit utställ . 
rådet d . nmgsom-or nat med e t" !å n 10 meter 
å nf!. foto-utställning berörande 

s .Ya!l reporta:ge, reklam som p·or
trattfotografering, Bi•lderna till 
~:nna Shar taglits av skurupslbon 

s ernert. MARCO 

s ------------- Skånska.Dagbladet- Lördagen.den.l4 

Gator i Skurup fick stängas a~ 
för att klara marknadstrafiken 

Oversiktsbild över marknasdsplalsen 

Skurups marknad och varumässa gynnades första dagen, fredagen, av strålande 
väder. De första förmiddagstimmarna förg·icl{ utan att inan i samhället kunde mär
ka någon intensiv trafik. Åtminstone i sö«Jra delarna av samhället var detta fallet. 
Framemot middagstiden kom emellertid d en väntande invasionen av marknads besö
kare. 

De vällde in framför allt över rj.ngsplatserna. De räckte gott till och publik. Husmödrarna kom i skaror 
Femkorset, där bil efter bil passe- skolgårdens reservutrymme behövde för att studera alla hjälpmedel till 
rade i en ständig ström och fyllde ej tas i anspråk i någon större ut- underlättande av hemarbetet. Bad
parkeringsplatserna efter hand. För sträckning. rumsinredningen väckte stort in
att ordna upp trafiken avstängdes Alla marknadsbesökare tycktes va- tresse och vidare besökte många 
Fabriksgatan och Vinkelgatan från ra eniga om att den nya platsen in- hantverksutställningen på · Folkets 
biltrafik under de mest hektiska vid Folkets park är lämplig. Där hus, teckningsutställningen på folk- J 
timmarna. Trafiken flöt lugnt fram, fanns gott om utrymme på vid- skolan och expositionen av radio
bilisterna följde villigt polisens an- sträckta, fasta gräsvallar, där långa och televisionsapparater på Hotellet. ' 
visningar och allmänheten uppträdde tältgator med försäljningsstånd rad Stora och små ting såldes. Barnen 
mönstergillt. Inte någon gäng under vid rad följde markens mjuka ku- kom med sina leksaker, som far och 
dagen var det trassel vid parke- pering. Ett nöjesfält med allehanda mor köpt just för att det var mark

~---------------------- - ----------
attraktioner frekventerades liv:ligt. nad, men de stora barnen fick ock
ständigt strömmade folk in i tälten så sitt. Ingemanssons Bil vid Fab
för att se variete, motorcirkus eller riksgatan sålde och levererade en 
roa sig med alla de omväxlande ti- Mercedes 182 och Rosanders Bilfir
voliarrangemang, som fanns att till- mas filial vid Skolgatan sålde en 
gå. Tre karuseller svängde runt i ett. ny Zephyr jämte ett antal begagna
Moderna sådana fanns men också en de bilar. Framför Rosanders hade 
med vilt framstormande hästar och arrangerats ett ståtligt flaggspel med 
andra djur, som sarskilt blev de små alla tillverkningsländernas flaggor. 
barnens förtjusning. Pl många andra håll flaggades det 

• 
' ' 

i färgerna 
silversand 
och vanilj 

18:-
Y älkomna, pro'l?a . och se ••• 

AB Södra Sko- l Väskallören 
Lönngatan 74 Persborgstorget 

Tel. 97 2819 

Naturligtvis hade marknaP-en som och utställningar av firmornas för
i gamla tider sin prägel av hemslöj- säljning var anordnade på tilltalande 

1 den från Göingebygden. Stegar, sätt. 
trädgårdsmöbler, korgar, laggkärl På kvällen utveclj:lades i Folkets 
och annan tillverkning salufördes. park ett rörligt folkliv med vackra 
Ännu är lien ett verktyg i lantbru- belysningseffekter och dans. Bortåt 
ket och sådana fanns jämte andra 8.000 besökte marknaden enligt poli
smiden. "Konst" i alla former fanns sens rapport. 
att se, glass och korv fanns i rik I dag lördag, Köpenskapens dag. 
tillgång och för alla törstiga stora öppnas mässområdet kl. 15 och hålles 
tält med kaffe och ölservering. Gla- öppet till kl. 20. Radio- och televi
da melodier spelades av ett musik- sionsutställningen på hotellet fort
kapell för gästerna. sätter, likaså utställningen av barn-

Frälsningsarmen höll friluftskon- teckningar på folkskolan och hant
sert och samlade många åhörare. verksutställningen på Folkets hus. 
Runtom marknadsplatsen stod lum- Senare på kvällen uppträder Zarah 
Jniga träd som en grön jalusi och Leander i Folkets park. För dans
bildade en vacker inramning till det musiken svarar Kometen Kronkvists 
rörliga folklivet. TV band från Malmö. Söndagen blir 

Det visade sig att våra dagars Falniljens dag. Mässan öppnas kl. 14 
marknadsbesökare inte nöjer sig med och stänges kl. 20. Skurups sago
handeln i stånd. Utställningen av stunder och folkdanslaget medverkar : 
maskiner för lantbruket och teknisk och på kväl!en blir det dans i Fel
utrustning för hemmen drog talrik kets park efter Rolf Backes orkester. 



Hemma hos Stig F. Hansson: 

MER FAIR PLAY I POLITISKT ARBETE 
SKULLE STÅ.RKA FOLKETS FÖRTROENDE 

- Ett mindre manipulerande 
med partitaktiska finter i det po
litiska livet, ett mindre sneglande 
åt vad väljarna tycker eller inte 
tycker om och i stället: ökat ut
rymme för realistiska och sakliga 
bedömningar - större ärlighet! 
Underskatta inte väljarnas förmå
ga att t ä n k a s j ä l v a! 

I Malmöhus län ät· mandat
fördelningen: högern l, center
partiet l, folkpartiet 2 och soc.
dem. 4. Folkpartiet erhöll det 
sista mandatet vid 1956 års val, 
men t·östmarginalen är så pass 
obetydlig att det skulle förvå-

' na om fp vid nyvalet kunde 
: behålla sitt andra mandat. Cp 
har med sin avseväl"t stärkta po- ' 
sition alla chanser att återvin

•na det vid 1956 års val förprade 
mandatet och • därmed aterta 
ställningen som största borger
·liga partiet i länet. Det är f. 
riksdagsmannen Stig F. Hans
son i önnarp som vi då har 
att hälsa välkommen åter till 
IHelgeandsholmen. 

Husse och Brunte är goda. vänner. I önna.rp arrenderar Stig F. 
Hansson ett 60 tunnlands jordbruk, där vårbruket just ha.r un• 

danst ökats. 



På Skurups lantmannoskola i Skåne gör man försök med 
spridning från flygplan av en extra kvävegiva i vårsäd. 
Se vidare inuti tidskriften. - Foto: Hans Sernert, Skurup. 

( ... ....- , -...-::--<;: 



pågår försöksutläggning. Plasthöljet täcker parcell $Om ej 
gödslas. På undre · bilden samspråkar disponent T. Bengts

son l AB Carl Engström, Ystad, som svarat för flygspridningen, 
konsulent Ole Thögersen, jordbrukskonsulent Sven Gesslein och 

rektor G. Knutsson på övningsfältet. 

Jordbrukarnas Föreningsblad (11 

esprutning med flyg 

FLyget i aktion vid spridning av kalksalpeter under demonstrationen vid 
Skurup• Lantmannaskola. Pd de presenningar som lagts ut pd marken 
kan man studera spridningens jämnhet. Den yta som l igger under p r e
senningen f örblir ogöds l ad och denna metod med presenningar använd• 

ocksd vid försöksutläggning. 

den 8 augusti 1958 

Specialister visar plöjning 
· på lantmanoaskolan i Skurup 

Gunnar Björklund plöjer 

På torsdagen inleddes den årliga plog-. och traktordemonstratlo
nen, den förra även praktisk, i lantmanpaskolan i Skurup. Sex olika 
firmor är representerade och i visningarna deltar även ett 25-tal . elever 
från skolan, vars lärarkår svarar för de allmänna informationerna. 

Demonstrationen, som kommer att företagen berättade om plogarnas och 
pågå under fyra dagar, inleddes med traktorernas konstruktioner. Efter
en teoretisk genomgång i maskinhal- middagen ägnades åt praktisk plöj
len, där specialister från de olika ning i fält där eleverna fick god 

inblick i hur man ställer in en plog, 
hur ordentliga ryggar läggs upp 
samt hur man få r en jämnare plöj
ning och en slutfåra som är perfekt. 



Flygplanet k~mme1· in ~'}Je1· fältet för spridning. Genom att täcka grödan med plast
skynken far man ogodslade parceller och parceller med enkel och dubbel giva. 

Fö1·söksledare Alf Bjelke-Holtermann, Skurup, greve C. C. Pipe1·, Krageholm, jord
brukskonsulent Sven Gesslein, Kristianstad, konsulent Ole Thögersen, Danmark, och 
rekto1· Gunnar Knutsson, SkU?·up, diskuterar flygspridning av kvävegödsel på lant-

mannaskolans clemonstrationsfält. 
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l Vaktade make med pilbåge 
"S k ju t inte 

på -tåget" 
e bågskyttarnas okrönta skönhets

drottning, Barbro Johansson 
från Uppsala med pil och båge 

i högsta hugg ,vaktande sovan

de maken Erik; 

e boråsfavoriten Douglas Anders
son, snusande i sin ägandes bil. 

Han gillar inte jobbet att slå ner 

tältpinnar; 

e Karin och Olle Tengroth från 
Grästorp i Skaraborgs län, kä

kande medhavt eftersom det än
då blir dyrt med ett SM så långt 

hemifrån. 
Utan tvekan dominerar det eko

nomiska sinnelaget hos landets 

bågskytteelit Sigvard Hansson, 
Skurups bågskjutande ledare, hade 

fått förhandsanmälningar för sjut

tön tält. När det kom till kritan 
fanns bara tio tält resta intill Jord

brukaredaghemmet på Skurups 
Erikstorg. De övriga camparna sov 

i bilarna. 

Stig Thysell, världsmästaren i 
Bryssel, tittade inte på slantarna. 
Tillsammans med rnakrut Tora ha
de han rum på Skurups hotell. 
Men han sov inte länge. Redan i 

· ottan var han uppe och provade 
sin nyinköpta 350-kronors-båge. 
Skene-"junioren" hade ett al!tför 
tungt ansvar vilande på sina bre
da axlar. Frugan hade brutit ar
men och Stickan fick skjuta för 
två. Man håller med honom att det 
är lugnare att vru·a tele-reparatör. 

Sigrid Johansson, Stigs pendang i 
·Bryssel, USA-född tandläkarhustru 
från Skövde, åt i godan ro hemma 
hos chaufför Gunnar Olsson. Ingen 

· nervositet, ingen kontroll av pil och 

båge. Men när fotografen kom bä
rande på en svart katt, att pryda 
upp bilden med, blev Sigrid be-

stämd: 
- Inga katter inför ett SM. 
Så småningom möter man dem 

alla på Skurups söndagsklippta 
idrottsplats. Ystadfödde hälsingbor
garen Einar Tenne äter sina sista 

• hemmamackor och får hjälp av 
Gunnar Nilsson från Nyköping. 
överledaren och flygdirektören 

,Hendy Kjellsson från Stockholm 
myser .i kapp med solen - "hur 
bär man sig åt med vädret? skå
ningarna tycks vara ett gludabenå
dat släkte" :_ och speakern och 
internationelle bågskyttesekretera
ren, Lars Ekegren, får de hUlldra
tjugo sammanbitna ansiktena att 
lysa upp när han meddelar: 

- När tåg passerar får ni inte 

skjuta. 

Vä •lcl.småsta.ren S tig Thyse l! konc en trerar sig 

Den satsen gav Skurups bågskyt- i 
te-SM i ett nötskal . Skön Barbro 5 
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Skånska Dagbladet - Tis~ 

Två familjer blev hemlösa 
vid brand i St. Beddinge 

Fru Nilsson ser på resterna av sill hem. 

En eldsvåda som på ett par timmar gjorde b gs-
hus och en ekonomibyggn~d till rykande rui mträffa-
de på måndagseftermiddagen i St. Beddinge. 

Två småbrukare Malte Nilsson och Klagstorp. .Byggnaderna var emel
Karl Jönsson med familjer blev utan lertid helt övertända och det mesta 
bostäder då det boningshus, som de av familjen Nilssons bohag inne
ägde var sin halva av, brann ner brändes medan familjen Jönsson fick 
till grunden, Branden började vid ut en del av sina tillhörigheter. En 
15-tiden och upptäcktes av ägaren ekonomibyggnad som tillhörde Nils
till det ena småbruket Malte Nils- sons småbruk brann också ner. Or
son, som höll på med skördetröskning saken· till branden är ännu oklar. 
i närheten. Då Nilsson såg rök Eld har inte den sista tiden före
tränga ut genom taket på sin bo- kommit i spisar eller kaminer. Un
stad, varskodde han den andra äga- dersökning av brandplatsen kommer 
ren och, gemensamt försökte de räd- att göras på tisdagen, omtalar po
da sina tillhörigheter. Brandkåren i lisassistent Friberg i Klagstotp, som 
L. Beddinge larmades och kom till f. n. har hand om utredningen. För
platsen med två brandbilar från säkringar täcker brandskadoma. 

• 

LYCKAD VALUPPTAKT 
I SKURUPS KÖPING 

. Skurups Folkets hus' festsal var 
i det närmaste fullsatt då arbetar
kommunens ordf, Stig Hansson, 
hälsade välkommen till det första 
familj- och filmmötet inför det 
förestående kommunalvalet. Sär
skilt hälsades hindstingsman Tors
ten Andree, som sedan i ett tims
långt anföt·ande redogjorde för 
landstingets verksamhet. 

Som ordförande i landstingets , 
hälso- och sjukvårdsstyrelse gav 
han en ingående och intressant 
skildring av alla de hjälpformer 
som landstinget står som huvud
man för. Han hann även med att 
redogöra för d'en under utredning 
l varande hälsovårdscentralen, som 
landstinget har planer på att för
lägga till Ystad. Valanförandet slu
tade med en maning till de försam
lade att vid landstingsvalet se till 
att det socialdemokratiska utbygg
nadsprogrammet i landet kan fort
sätta. Kraftiga applåder fölid~_E!ter 
kaffet visades IIJartiets valfilm "En 

l 
dag som alla andra", som blev myc
ket uppskattad och visade ytter-
1igare att socialderr:okra_terna har 

1 all anledning 1 att v1d hostens val 
slå vakt om vunna framgångar. 

Boktips lämnades av Folket i Bilds 
ombud - A-kommunens ordf -
som samtidigt passade på att fläta in 
en gissning. Vem av Svenska lan:ds
bygdens ungdomsförbund, Svenges 
soc dem ungdomsförbund ell~~ Fol~
partiets ungdomsförbund_ kra\Td~. ar 
l952: "Obligatorisk penswnsforsak-

Landstingsman T. Andree och 
A~kommunens ordf Stig Hansson. 

ring som ger alla arbetsinsatser rätt 
till' värdebeständig tjänstepension 
utöver folkpensionen?" De flesta, 
som under det senaste året hört 
pensionsdebatter och uttalanden 
räknade inte med att formulering
en härstammade från Folkpartiets 
ungdomsfÖrbund. Det var en med 
sin kväll nöjd publik som ordföran

den hade att ~ 



Solig skolstart • Skurup 

Fröken Elsa Nilsson tillsammans med nybörjarna i klass 1 a i 
Skurups smdskola. 

- Det känns litet vem<Xl1gt, sa
de en skurupsmamma då hon i 
gå.r såg den länga raden av första
klassare lämna Centralskolans 
aula för att vandra den korta 
väJgen till smäslko~an. Femtiosex 
nya skolelever hade Skurups små
sk'Ol>a fåltt men sann'ingen att s'äga 
var ~ngen enda l-edsen för det. 
Tvårtom visa!de alla barnen upp 
ett riktigt solskensgrin, läimpligt 
avpassat efter V'äderleiken ef
tersom vädergudarna bestämt sig 
för vac'kert väder under morgon
timmarna. 
Bara ett rödgråtet ansikte bröt 

av frän mängden. Lilla In1ger Kri
/ stina Nilsson lät 'täraroa rinna, 

eftersom hon 1nte följt klasskam• 
raterna när des·sa lämnade aulan. 
Nu lfick skolvaktmästaren v1sa 
henne tU! rätta och snart nog l 
lystes äV'en Ingers ansikte upp a,v !1 
ett glatt le'ende. . 
Eljest gick allt som det skulle l 

Nybörjarna hade tm en del matn
morna med sig, medan de andra 
'barnen helt vant stud nere pä 
s'kolgärden och berättade om som
marens äventyr. De kom att ef
terhand s'lussas in i sina klass
rum iför att fortsätta skolaz;JJetet. 
ÄVien i Svaneholm oc!h Sandå.kr.a 

började man skolgängen 1 går. 
Där var nio nybörj•are i varje 
kilass l. MARCO 

"Med beröm godkänd" betyg för 

skurupsfrisörskas gesällprov 

Lärlingsnämnden samlad kring Margareta Lindblads välondule
rade hår. Fr v K. Ingemarsson, A.-G. Rosenberg, D. Göransson, 

eleven Ingegerd Johansson, Irene Nilsson och G. Sernert. 

Daanfrisörslkeeleven Ingegerd Johansson i Slkurup har god fanta
si. Då hon i tisdags kväll avverkat ett rätt d'igert gesäl1provpro
gram fick hon betyget "med beröm godkänd". Efter fyra års lä
rotid i ett intressant yrke hos Gudrun Sernert ett välkommet om
döme. 

. •Fyra damer svarade för bedöm- nen i Stockholm, har ett stort di
ningen: !rene Nilsson, r epresen- strikt att arbeta på, från Vitaby 
tant för Sv. frisörarbetareförbun- oc!h S1mrishamn tm Tomeliila och 
det, Kerstin Ingemarsson, Anna- Skurup. Det kan b!li mänga resor 
Greta RosenbE;rg' och Dagmar Gö- för de frisyrlmnnjga damerna, 
ransson, samtliga Ystad och som a11a har egna företag hem
represent8111ter för Sv. frisörföre- ma i Ystad, utom !rene Nilsson, 
ningen. När dessa damer frampå förstås, vars uppgift är att till
sena kvällen skulle avge sitt slut- varata frisörarbetareförbundets 
omdöme konstaterade de, att In- intressen i detta viktiga sam
gegerd Johansson kommer att bli manhang. 
en fin representant för biträdes- - Damerna borde absolut gå of
kåren. Hennes brudfrisyr och tare till damfrisörskan, ansåg de 
festditon var strålande prov pä fyra damerna med en mun. För-
ett gediget kunnande. utom permanentningarna varje l 

Denna lärl'ingsnämnd, vars utlå- kvartal bör regelbundna frisör
tande går till huvudorganisatio- besök för tvätt och klippning gö-p; /77'i} jY/;7--



Eric Helgesson 
avliden f/c; 

Ett dösfall, som väckte förstämning 
och sorg i vida kretsar inträffade på 
onsdagen, då köpman Eric Helgesson, 
Skurup, avled på Lunds lasarett i 
sviter efter en bilolycka på måndagen 
i Blentarp. 
· Eric Helgesson rycktes bort i blom 

man av sin ålder 
endast 52 år gam
mal. Hans namn 
var känt i hela 
provinsen, och med 
lan tbrukare i alla 
delar av landska
pet hade han för
bindelser genom 
den omfattande 
köpenskap av le
vande djur han 

bedrev. Det var ingenting ovanligt 
för honom att köpa hela besättningar. 
Ta ck vare personlig redbarhet, skick
lighet och om tanke på det område 
där han verkade, vann han stort för
troende. De senare åren hade han · 
utom rörelsen i Skurup, förlagt en 
d!!l av sin verksamhet till den gamla 
gården Tre Kronor vid ett viktigt" 
vägkors söder om Skurup. För Eric 
Helgessons närmaste är dödsfallet ett 
hårt slag, men även i det samhälle, 
där han utförde sin livsgärning, kom
mer det att ibli' tomt. Saknaden känns 
tung. För idrotten var han varmt in
tresserad. Aktiv idrottsman i ung
domen saknades h an nästan aldrig på 
Skurups idrottsplats, då sportsmän 
möttes till tävling. På många sätt 
stödde och hjälpte han idrotten i 
Skurup. För sina anställda var han 1 
en god och omtänksam chef. , 

l 
Närmast sörjande är makan Anna, 

f. Carlsson, sonen Kaj, som varit fa
dern behjälplig i rörelsen, döttrarna 
Gunnel och Siv, kontorsanställda i 
Malmö, brqdern Albin, köpman i 
Skurup, svågrar och svägerskor, övrig 
släkt och många vänner. 

L __ ·ft})...;;;:!!:~•-S_k_u~r_u_tJ_;---_ry_'gd_e_n __ JI 

Personbilen blev svårt skadad vid kollisionen . 

På onsdagsförmiddagen inträffade ånyo. en trafikolycka i det ökän
da vägkorset vid Bi:ollda smedja norr om Skurup. En personbil kom 
från Broddahållet och samtidigt kom en Volvo norrifrån. Bilarna möt
tes i vägkorset och därvid körde Volvobilen på den andra bilens 
vänstra sida. 

Den påkörda bilen kastades l'Unt hade skador i frampartiet och den 
och hamnade vid sidan av vägen andra bilen hade fått ena sidodörren 

uppfläkt samt bucklor i taket. Tidi
stående på hjulen. Förarna blev om- gare har många olyckor och ännu 
l tumlade och erhöll blessyrer men fler tillbud inträffat i detta hyper
ingen av dem behövde söka läkar e. farliga vägkors, där sikten är helt 
Bärgningsbil måste anlitas för att skymd för bila1·. som fr ån norr eller 
föra bort de skadade bilarna. Volvon l väster kör in i korset. 



----------------------------------------- -----~ 
I september 1908 upphörde den 

Wulffska lantbruksskolan· i Trel
leborg, men i november samma är 
började den första kursen vid Sku
rups lantmannaskola. Denna skola 
blev en direkt arvtagare tlU Trel
leborgs-skolan ifråga om lantbruks
undervisningen på Söderslätt, och 
den bar betytt oerhört mycket när 
det gällt att höja yrkeskunnighet 
och yrkesmedvetande hos slättens 
jordbrukare. Wullfs omfattande 

samlingar av undervisnlngsmaterial 
förvaras där fortfarande. 

Tio elever samlades den 2 november 
1908 i Skurups sockens s. k. dok
torsbostad för den första vinterkur
sen. Nu tar skolan emot 60 elever 
under vintern i skilda kuser och 
förfogar över moderna och ända
målsenliga lokaler. Det är nytt, ljust 
och rymligt i skolsalar, matsal och 

dagrum, men trivsamhet och tradi
tioner har fått flytta med från "gam

la skolan". Skånsk gästfrihet utövas 
av östgöten G u n n a r K n u t s s o n, 
som nu för spiran som rektor, och 
med berättigad stolthet talar han om 
sin skola som "ett centrum i den 

\bygd där vi verkar". 

• Anor från MackJeans 
dagar 

Rekfor Knutsson och agronom Bjerstedt studerar en undervisnings

plansch av äldre datum. 

1780-talet genomförde enskiftet i Sku- ten och diskussioner. Dit kommer 

rup. ungdomen inom studieorganisationer
na och numera även elever i en-

Långt förbi Johan Wilhelm Wulff • Undervisning med hetsskolans 9Y. Det är egentligen 

.Jch hans 1867 grundade lantbruks- många möjligheter bara kvinnorna som saknas. En lant-

skola kan den historiskt intressera- hushållsskola är planerad sedan länge 

de finna anor av betydligt äldre Framtill 1940 hade man gemensam Ritningar finns färdiga och lands

datum för en effektiv jordbruksun- rektor med folkhögskolan tnen sär- ting och hushållningssällskap har be

dervisning. l Skurup levde och ver• skild föreståndare för lantmannasko- viijat medel. Det är bara statens 

kade jordbruksreformatom Rutger lan. Enligt den nya stadgan för lant- pengar som fattas, men rektor Knuts

Macklean, enskiftets fader, och 1745 bruksundervisningen blev lantman- s :m säger helt optimistiskt, att man 

skrev han en jordbrukslära för Sku- naskolorna fristående och skulle där- kan räkna med att få lanthushålls

rups socken, som torde vara den till obligatoriskt vara utrustade med skolan "inom en snar framtid". Vad 

enda socken i vårt land som kan skoljordbruk. Detta inledde en period som menas därmen definierar han 

berömma sig av att äga en sådan. av intensiv utveckling, och när sko- inte närmare, men till jubileet kom

Hur framsynt MackJean var visas lan tio år senare kunde ta nya egna mer generaldirektör Norup och kan

därav att när jordbruksläran hundra byggnader i bruk, fick man också ske kan han ge besked . . 

år senare utgavs i tryck, var den betydligt bättre möjligheter att fyl- De femtio åren firas fredagen den 

fortfarande fullt användbar. la de krav som en ny tids jordbruk 26 september med landshövding Wi-

Skolan har även en rent reell an- ställer. dell och representanter för lands-

knytning till Macklean. Den ligger Vinterkursen är fortfarande en ting och hushå!l.ningssällskap bland 

berättar rektor Knutsson, på Sku- grundstomme i undervisningen, men gästerna, men redan instundande sön

rup nr 9, en av de "farmer" om 40 därjämte finns flera andra kurser. dag blir det i viss mån ett förspel. 

tid som utlades när MackJean på Längre kursen och fortsättningskur- Då samlas elevförbundet och rektor 

-------------Ö-1 
-- sen med därtill hörande kontroll- Knutsson kommer att jubileumstala. 

/ 
l 

_!)D 

assistentutbildning är viktiga inslag. Dagens gäst blir byråinspektör Bengt 

Den sistnämnda utgör också en för- Stensjö från lantbruksstyrelsen, som 

utbildning för inträde till driftsle- skall behandla aktuella frågor inom 

darekursen på Alnarp och till agro- lantbruksutbildningen. 

nomutbildning på lantbrukshögsko
lan. 

• Helårskurs av 

• Innehållsrik jubi· 
leumsskrift 

unikt slag Till jubileet har utgetts en diger 

l 
och innehållsrik jubileumsskrift. Lä-

Unik i sitt slag är helårskutsen, raren vid skolan agronom B.O. Bjer

som omfattar högst åtta elever. Ele- stedt har redigerat den, och han har 

verna sköter skoljordbruket under haft många goda medarbetare. Namn 

instrl!ktörs ledning men har dess- från tidigare år aktualiseras - man 

utom varje dag visS& timmar för teo- möter skolans förste föreståndare den 

retiska lektioner. Man skulle kunna alltför tidigt bort~ångne agronom 

säga, att kursen kombinerar prak- Magnus Månsson men också agro

tik och teori på ett sätt som kom- nom Albert Olsson, som lagt en livs

mer mycket nära de förhållanden gärning vid skolan först som lärare 

en modem jordbrukare arbetar un- och föreståndare och därpå som rek

der. Skolan är också ensam om att tor. Sist men inte minst är skriften 

driva skoljordbruket utan anställd ett stycke söderslättsk jordbrukshis

arbetskraft. toria och som sådan väl värd att 

Redan 1921 hölls den första trak- läsas och begrunda&. 

torkursen, och sedan dess har rna- Ch ris 
skinundervisningen fått allt större 
utrymme., Den är ett viktigt led - -

i de ordinarie kursern;~. och därtill 
hålles ärligen specialkurser i rna-
skinlära växlande från en till tio 

veckor. Just till iubileet kan. man [ 
inviga ett nytt lektionsrum for ma- . 

skinundervisningen Det ligger i di- l 
rekt anslutning till maskinhallen och 

eleverna kan gå dit som de går och 
står i blåställ och overalls. 



Tidigare elever och lärare 
samlade till ,jubileumsfest 
på Skurups lantmannaskola 

Fr. v. förra rektor Albert Olsson, byråinspektör Stensiöö och · rakfor 

Gunnar Knutsson. 

1----'1-- aniedni'ng a.v Skurups lantmannas.kolas 50-ll:tsjubileum hade p~ 

söndagen samlats tidigare elevt~r vid skolan för att fira minnet av de 

gångna åren. Inbjudan hade ingått från lantmannaskolan och från 

elevförbundet. Samling skedde på den stora gräsplanen söder om 

. skolan där kaffeborden stod. dukade. Vädret var strålande och i den 

vackra trädgårdsidyllen med prunkande höstblommor möttes mång.!' 

gamla kurskamrater med fruar. 

Att skolan har förankring i byg- förande nämndeman Herman Trueds

den och skapat tr-adition genom ny- Son, f. rektorn Albert Olsson, Lund , 

rekryteringen framgick bl. a. därav samtliga med fruar, riksdagsman 

att i några fall far och son, som Stig F. Hansson, önnarp, m. fl. 

efter varand~·a varit skolans elever, Efter kaffet samlades alla i sko

deltog i festen. Sålunda närvar lant- lans hörsal. Till jubileet hade m'ål

brukare Bror Andersson, S. Aby, ningar av konstnärerna K. Lundborg 

elev 1929-30, och hans son Torsten och Oskar Albin Nilsson upphängts 

Andersson, elev 1957-58, samt kan- i samlingssalen och i matsalen av 

tor Anton Ryberg, Solberga, elev Skurupsmålaren Harald Thelander. 

1911-12 och hans son Nils Gustaf Ordföranden i elevförbundet, l;;tht

Ryberg, elev 1954-55, Endast en av brukare Alrik Jönsson, hälsade a_lla 

lärarna från 1908 då Skurups lant- välkomna och erinrade om dagens 

mannaskola började sin verksamhet betydelse. Beträffande skolans ut

var närvarande, nämligen över 80- veckling hänvisade han till den roin

ärige fanjunkaren Axel Lindelöf, nesskrift som utgivits med agronom 

som i ett · 40-tal år ledde gymnasti- B. O. Bjärstedt som huvudredaktör. 

ken vid skolan. Vidare märktes vid Han framhöll oci<:så vikten av att 

högtidligheten ordföranden Il! skolsty- samhörighet mellan elever och lära- . 

relsen landstingsman Hugo Jönsson, re, mellan bygd öch skola, mellan 

Brännestad garantiföreningens ord- nutid och förgånget blir bestående. UfJ " I en särskild välkomsthälsning till 

/~. ~~~j~~~;~~j~~~ 
"' gjorde de olika programpunkterna. 

1 
I pauserna utfördes vacker musik
underhållning för fiol och piano av 
hr Emil Nilsson och kantor fru Svea 
Stenbäck, Skurup. 

Agronom B. O. Bjärstedt föredrog 
en av honom författad prolog till 
skolans 50-årsjubileum. Prologen var 
ett odlingens epos med vaclu·a bil-

J der av arbetets möda, skördens gläd
je och jordbrukets utveckling genom 
seklernas gång och utmynnade i en 

/ hyllning till Skurups lantmanna-

/ skola. 



SKOLIDROTTSTRÄFF l SKURUP: Enhetsskolan, som erövrade 3:e pris i fjorårets SkD-cup, belönades i går 

kväll av Skånes skolidrottsförbunds Arne Härsledt och Slen Fristedt. l samband med prisutdelningen in· 

lervjuades skolans nya gymnastikdirektör Stina Cronholm om sina idrottsmeriler, varvid tydl igt framgick, 

att MAl-stjärnan ·redan blivit omåttligt populär. På bilden syns från vänsler Christer Anderssqn, .. Bo Hjal

marsson, Knut Andersson (lagledare), Gert Olsson, Stig Malmberg, Roland Olsson, Slina Cronhoim (gymn.• 

\ 

dir.), Bo Håkansson, lagets tränare, Tom Skoglund, Per Wiking, Roland Andersson, Göran Ganrup och 

--h·-"'"'~ /0 :If M'''""oo: 

HASSE OCH'TUTTA utanfö·r som
nw1·stäUet "Huttehus" i S k c!ne ... 

bröllop 

Julkanisär Göran Norling . Skump. med ·hustru Bei'la, tiidll 
Bengtsson. Siml'ishamn. Foto : Lindbergs Foto', Skurup. 

Lantbrukare Sven-Ebbe Ohristi· 
ansson Röke, med maka EtheZ, 
född Bengtsson, Anderslöv. 

(Lidbergs Foto, Skurup) 

Fil. mag. Btig Johansson, Bräkne 
Hoby, med maka Birgitta, född 
Lundgren, Bkurup. 

(Lidbergs Foto, Skurup) 



Nyanlägg ni ngar Skurups Folkels park 

!Folkets Park 
har fått ett 
nytt ansikte 

I dagarna avslutas de omlägg
nings- och försköningsarbeten, som 
sedan år tillbaka fortgått i Sku
rups Folkets Park. 
Först utfördes breddning av Fa

briksgatan genom utfyllning och 
uppsättande av stödmur utmed Par
J.:ens södra sida. Vidare byggdes ny, 
tJI!talande entre och anlades rymlig 
parkeringsplats i anslutning till ' 

Parkområdet. Den egentliga träd- ~ 
gårds- och parkanläggningen har 
också genomgått en grundlig om
daning. Förslag till anläggningen 
upprättades av Folkparkernas cen
tralorganisation trädgårdsarkitekt F. 
Rydblom. 

Folkets Park framträder nu i ett 
mycket tilltalande skick och ännu 
vackrare blir det, när vegetationen 
skjutit riktig fart och träden vuxit 
ut. På hällan utmed östra gränsen 
har planterats olika lövträd, bland 
dem sådana rariteter oom tulpan
trädet, japan~ka körsbärsträd, röd
bladig hängbok, storbladig lind och 
Jrydnadsaplar. I övergången till den 
lägre delen med vidsträckt gräsmat
ta har anordnats ett stenparti inra
mat av grupper av olika slagg rho
dodendron. ·Ett rustikt stenbord har 
r;lacerats i centrum av ·denna an
Jiiggning. Massor av bryduadsbuskar 
har in plan te rats. 

Både parkrosor och polyantharo
sor träffar man på i anläggningen. 
Synnerligen lyckad genom &in mass
verkan, sin färg och blomfor mä 
den rosenplantering, som på två si
dor innesluter danspaviljongen. Vå
ren i parken kommer att bli något 
sevärt. överallt i gräsmattorna, in
till gångar och buskage har plan
terats grupper av liljor, narcisser, 

_ tulpaner, krokus, snödroppar etc. 
Vintersäsongen i Folkets park in

ledes söndagen den 21 sept. Till vå
ren i maj månad har femtio år för
flutit sedan Folket!! Park första 
gången öppnades. 

·-------- · 

- ~ 

Montör Gunnar Olsson, S'{curup, 
med maka Karin, född Iiansson,

1 
Skurup. 

(Foto: Lidbergs Foto, Skurup) 

Stewa?'d Stellan Ragnarsson, Mal
m ö, med maka U lla, född Eng
ström, Skurup. 

(Foto: Lidbergs Foto, Skur up) 

Förman B ertil Äspelund, Malm ö, 
med maka småskoll. Karin, född 
Nilsson, Skur up. 

(Foto: Lidbergs Foto, Skur up) 

Stafs Se?'geant H arold T . B enton, 
Mor·ganton, North Ca1·ollna, m ed 
maka stud. Km·stin, född F'?'ej , 
B edinge. -

~Foto : Lidbergs Foto, Skurup) 1 



Georg Nilsson (t 
kra k"" · v.) och · ns anken vid a . . gjutmästare H 
Allan Karlsso vg}utnmg av vält . elge Sjölander h ... l 

n, uppbördsman d nngar. M ed ryg }a ps åt med 
' me Harald N" gen mot f Lisson vid k otografen 

en elskaftet. 

Anton Nilsson (t v 
Bengt Sk • b . .) och 
ber .. an erg. Skån-

g ar avdelningsordf 

och ger nu A . l nton ett 
tandtag i f ö b "f 
Anton . r t arten. 

k

. Ntlsson en glad 
tlle och · . • gjutenets sto 

sangare so .. k r-' m a ta syd 
skåning tycker l -

d 

tan om 

go mat och ·· matl . ar expert 
agmng, men påstår 

att av all la d k fl ga mat är 
a egök (kask) b"" 

N "l ast 
t sson är tillika . 

jågelvän. en stor 

Organ t·· Gjutaren 
or Svensk c· 

Adress: B a h a JUlareförbund 
rn usgatan 10 et. 

Redakt"" , 4 tr., Stockhol 
or och ansva . m. 

_ ____ H:_:::A~R':'A'l.lLD ng utgivare: 
NILSSON 



Erik Johnasson (t. v.) och gjutmästare Helge Sjölander diskuterar en 

gipsmodell. Gjutmästaren: »Hör du Jerk, du har slagit en bit av model

len.» Jerk synes mäkta allvarlig. Erik Johnasson är sekr. i gjuteriklubben, 

v. sekr. i avdelningen, sekr. i Skurups sportklubb, expert i brottning och 

fotbollstippning samt i att dra otroliga historier. Tycker vidare om vitkål 

och är dessutom suverän mopedist. 

Alexius Hansson (t. v.) och gjutmästare Gösta Ehrlin. Hansson är en 

gammal god kämpe inom den fackliga verksamheten. Han kan ännu fräsa 

och säga ifrån och missar sällan ett fackföreningsmöte. 

Fr. v. Lennart Andersson, Erik Johansson och Bengt Skånberg. Erik 

(J er k) J ohnasson i gott samarbete med »metallaren» Lennart Andersson 

om skänken, medan Bengt sätter pluggen i. Bakom ryggen på »Jerk» 

skymtar vi Johan Nilsson (i färd med avgjutning). Han tillhör klubb

styrelsen samt är en framstående s. k. industritorpare, som sköter sitt lilla 

lantbmk rationellt. l bakgrunden, fast otydligt, syns Nils Jönsson (Möl

laren). J Önsson är notorisk ungkarl, gillar inte barnbidrag eller bostads

subventioner men däremot gärna en stilla »spader». 

Gösta Persson (t. v.) och Axel Hederström är två filurer med spjuvern 

ständigt i Ögat. Gösta Persson har tidigare varit avdelningsordf. Axel 

Hederström är avdelningssekr. samt biläga·re och anlitas av avdelningen 

till att skjutsa ombuden till kretskonferenser i Malmö samt även hålla 

ett vakande öga på dessa. 



Erik Johansson och Anders Jönsson sysselsatta meå staplings• 
arbete i ugnen. 

Skurups tegelbruk är ett av 
de modernaste i sin bransch 

De omfattande ornbyoggnads· och ratlonalisering~rbeten som på· 
gätt på Skurups tegelb~k sedan de~ember :må.Ifad förra året 
häller nu i dagarnå. pä att avslutas, men redan nu har vissa en
heter tagits i bruk. Därmed har skapats möj1ighet att vid sku
mpafabriken uppnå en tillverkningskapacitet, som motsvarar pro
duktionen vid fabriken före om- och tillbyggnaden samt Yddmge 
numera nerlagda tegelbruk, vars specialtillverkning av han?sla
get tegel även kommer att ingå i skurupsfabrike!IIS produktions-~ 
schema. 

Nils O. Lindskog 

- 50 är fyller i dag den 26 sept. 
bilskolchefen Nils O. Lindskog, 
Skurup. 
Han är född i Skivarp och var 

under sin ungdom några är stam
anställd vid Kungl. Fälttelegraf
kären. 1937 startade han egen bil
skola i Skurup, vilken under årens 
lopp utvecklats betydligt och där 
många skurupsbor fått en god och 
allsidig utbildning. Därjämte har 
han bedrivit import och försälj
ning av undervisningsmaterial till 
bilskol•r över hela landet samt 
bedriver en välskött taxirörelse i 
Bkurup. Av sina kolleger har han 
hedrats med uppdraget att vara 
kassör av Malmödistriktets bil- l 
skoleförening. Han är vidare ordf. \ 
i Skurups trafiksäkerhetskommit
te, fastighetsägarnas represen
tant i hyresnämnden och var un
der flera år kassör i Skurups 
Sportklubb. Han har företagit åt
skilliga studieresor i in- och ut
landet, samt vid flera tillfällen 
representerat Bilskoleföreningen. 
Numera har han förlagt bilskole- . 

Nya. e· n het ~~~~~~~ ~i~~~:l~~~ n;~~t~C:e:o~~ l Skurup l stortorget 1 Skurup. 

bo:a.:v IUiirT ·' / 

kommer att kosta ca 3 milj. / 

Den planerade nya enhetsskolan. 

Skurup sidsar hårt på att få ungdomen · att stanna kvar. inom kqpingen. Ett led i 
den verksamheten är den nya enhetsskolan som ger undervisning även på högstadiet 

. och skänker ungdomarna likvärdig ·kompetens med ' realexamen. . 2,8 miljoner kr. 
har den kostat när den står färdig att tas i bruk i augusti nästa år. 
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rf och stadsplanering 1 Skurup 

;vad form 
!r koncentrerats till skilda områ
byggdes utanför och inom plan-
och kvarteren kring Rundelsga

stra kvarteren kring Mårtensga
lkten i bostadsproduktionen flyt
'Ups köping. 

t före
bostä-
i rask 

tus av 
>ades i 
Venus, 
:tå ende 

lationen till Bergh & comp, .Skurup. 
Målni~gen utförde de olika beställar
na själva eller lät entreprenörer · ta 
hand om den. I något fall byggde 
vederbörande i egen i·egi men an
vände sig av Borohus ritningar och 
förslag. Samtliga dessa hus är nu 
inflyttningsfärdiga utom ett. 

De tolv husen i gruppbebyggelsen 
ingen 
tnlägg
;pekti- ligga dels i kv Freja, dels i kv Ga
:ar ut- men på ömse sidor om Sofiagatan. 
nånga, Husen har pl~cerats på tomterna så 
tgatan, . att gatubilden får liv och omväxling. 
illkom Till detta intryck bidrager den indi-

viduella färgsättning, som använts. 
>stads- Fyra av de i övrigt varandra helt li

Sku- ka husen har fasader av gult eller 
j1 och rött tegel, som ger en särskild lyster 
l". Det åt väggytorna. Skurups Tegelbruk 

Gruppbebyggelse vid Sofiagalan. 

l
. 

mest har levererat detta material. De öv
·e bo~ 1·iga åtta husen är putsade och fa
tomt- saderna tonar i mjuka pastellfärger. tare Yngve Nyström uppfört ·uu sjö- varor, förrådsplåts samt rymligt ga- ' rättades av stadsarkitekt Tage Möl

'r så. Gult, grönt och ljust blått i olika kapten Einar Månsson i kv Göken rage. Något loft över rummen finns lers arkitektbyrå, Malmö, godkändes 

ar av nyanser har använts. Målningen ut- ju inte men taklaget isoleras med av lokala myndigheter och har nu 

ce och föres ofta med plastfärg som bl.a. å hörntomten mellan Prästgatan och 10 cm mineralullsmatta. Ytterväggar- fastställts av länsstyrelsen. Enligt den 

1ahern har den egenskapen att hindra väta Sofiagatan. Byggnaden är långsträckt na uppföras dels av murning med nu företagna ändringen av stadspla-

dshus, tränga in i väggen. med fyrsidigt takfall. Huset är 16 m röd fasadtegel ·plus 15 cm lättbetong- nen upplåtes vissa kvarterområden, 

>r in- långt. Det inredes med ett mycket plank, dels av stående 25 cm lättbe- främst kring det vidsträckta fritidl;-

sam- Familjebostäder av stort vardagsrum och väl avskilda tongplank. området Nymans plats- Stattena, för 

tkning god standard sovrum, rymligt kök med niatplats Hela huset vilar på en i ytterkanten radhusbebyggelse. Bortåt 60-talet rad-

Sku- o.s.v. Bostaden är synnerligen väl- armerad betongplatta, som har in- hussektioner kan uppföras i dessa 

9pföra Numera har de byggande också disponerad och huset mycket vackert. byggda värmerör och underifrån iso- kvarter och dessutom ett 50-tal fri

ljshus. möjlighet att variera med färg på Ytterväggarna består av två halv- leras med 50 cm grusbädd och på liggande villor eller kedjehus. En stor 

i kö taktegel. Ute vid Sofiagatan och även stensmurar av tegel och mellan dem ovansidan med helklistrad plastfolie tillgång för alla, som bosätter sig 

il till: på andra ställen i samhället ser man en stenullsmatta. Många byggnads- och lättbetongkross. På västra siaan därute blir ovannämnda fritidsom

rebyg till omväxling med de traditionella sakkunniga anser denna s.k. "villa- av· huset finns en Öppen spis vänd råde, vilket i likhet med kringlig

tande- röda tegeltaken även tegel i bruna, vägg" mycket bra ur såväl under- mot rymlig trädgårdsterras5. I det g11nde mark har öppen, fri sikt åt 

g t gula .och grönskiftande färgtoner. hållssynpunkt som beträffande iso- låga huset har ·en specialkonstruerad olika håll och främst mot åsar och 

lbe gte Väggarna i några av de trevliga 1 · K t Må ·11 h plåtkla"dd och ·kraftt'gt t'sole•·ad gJ·ut-· k . d z· b 
yg enng. ap en nssons v1 a ar • & ogar 1 norr me tmmermanns ac-

:ådana egnahemsvillorna har uppförts av ritats av arkitekt Poul Hansen, Mal- järnsskorsten inmonterats till värme- kens karakteristiska krön i blick

>yggts 25 cm siporexblock med puts på fa- mö. Den sanitära installationen har pannan, en s.k. Armi-skorsten. Huset fånget. 

ta 
· saderna. Andra åter har 1/2 stens p:=='------------- --

ga n, tegelmur utvändigt och invändig till- ombesörjts av entreprenör Tage Ros- är ' ritat av arkitekt Henrik Akesson, 

scars- murning m~d 15 cm siporexblock. kvist, Skurup, el-installationen av Malmö, Byggnadsarbetet har utförts !' 

m. V. Samtliga väggar har god isolerings- Bröderna Lindahl, Skurup, och mål- av byggmästare Yngve Nyström, Sku- . 
ningen av målaremästare Yngve f rup, värme och sanitära anläggningen 

förmåga. Att isolera mot köld och Knutson, Skurup. /av entreprenör Tage Roskvist, Skurup, 
fuktighet är f.ö. numera en strävan 1 elinstallationen av Bröderna Lindahl, 

vid alla byggen. Glasull, stenull, plast Bekvämare med Skurup, samt målningsarbetet av må-

har ~~:b~~~:;ia~li~~ ~~:~: ~~!%ål~tc. enplanshus larernästare Nils Johansson, Skurup. 

~ l So- De tolv husen vid Sofiagatan ger 
12 st. familjebostäder av god standard. 
skett Tidsenliga badrum och kök med sed

msav- vanlig standardutrustning finns. I 
~elsen källaren till varje hus har inretts 
>ringa garage. Bostaden har tre rum utom 
r för köket och övriga biut.rymmen. Ytter
.dsfir- måtten äro 10,34 x 7,94. Kostnaderna 

vär- uppgå till omkring 50 000 kr för des
gama sa hus. 
:en)or Mera påkostad och rymligare är 
nstal- den bostadsfastighet, som byggmäs-

På hör~~omten mella~. Präst~atan . Radhuset oprövad 
och V. Gransgatan låter overassistent l · ' 
Kaj Svensson uppföra ett enpllins, form l Skurup · 
källarlöst bostadshus. Tidigare har Radhuset ä rtillsvidare en oprövad l 
ett sådant liknande hus byggts längre byggnadsform i Skurup. Nu finns f 
norrut vid Gränsgatan. Iden med emellertid möjlighet att bygga även l 
hustypen är att man skall få det • radhus i Skurup. Vid en översyn av 
bekvämare när alla utrymmen ligger stadsplanen för kvarteren Freja, Ga- , 
i ett plan och man slipper trappor. men, Erika, Stattena, Ingrid och Ja
Eftersom källare och vind uteslutes i kob ute i stadsplaneområdets västra 
sådana hus, måste byggnadsytan bli del, fann byggnadsnämnden, att gatu
ganska stor. l{err Svenssons hur är justeringar borde företagas, om dis

------============-'ll x 11,75 m. Inom dessa mått finns ponering av byggnadskvarteren ut-
fem rum, kök, badrum, pannrum, föras och en mera koncentrerad be
kallutrymme för förvaring av mat- byggelse möjliggöras. Förslag uppJ 
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Driften vid Skurups Tegelbruk 
koncentreras och rationaliseras 1 

I över 50 år har Skurups 
tegelbruk levererat tegel 
till bygden och närliggan
de städer. Produktionen 
har varit betydande med 
miljontals tegel varje år. 
D:t:iften vid bruket har 
ständigt anpassats efter 
tidens krav. Produkterna 
har alltid varit efterfi·åga
de för sin goda kvalitet. I 
mycket beror detta på att 
bruket haft tillgång till yp
perlig lera. Då de äldsta 
lertäkterna invid fabriken 
tömts, säkrades tillgången 
på lera genom att nya ler
täkter iordningställdes på 
Nyvång några km. norr om 
Skurup. För något år se
dan ökades ytterligare rå
varutillgången med en ny 
lertäkt på Hjärnhult söder 
om Svensmadens gård i 
Slimminge. Maskin för helaufomalisk tegeltillverkning. 

Skurups tegelbruk har sålunda .. . . b t t k t t'll d 'tt b anlaggnmgens egen panna utnytt- nmgar. Just fasadtegel av de typer område med provmurar kommer att 
~av rue åm ~·al 1 go ose ~~ rr e- jar man även värmet från tegel- Skurupsfabriken framställer blir anordnas framför kontorsbyggnaden. 
:v t avYJd. a r~ 'el.~en k sy~ e ~r~; ugnen. F rån denna ledes varmluft mer och mer efterfrågade. Där får kunderna möjlighet .att välja 
svt~e. M~g~äns~ h~ni 0 : äv~n i stora rör till .~~a~torke~ och Gamla kontorsbyggnaden vid bru- mellan olika tegelsorter, färger, fog
av driftstekniska skäl fann bruks- b:~a'fa\som forvarmnmg till de ket hade tidigare ett ganska oan- bruk m. m. 
ledningen det nödvändigt att ned- v a ege amnena. senligt yttre och tämligen obekvämt Byggnadsarbetet har utförts av 
lägga driften i Yddinge och samla SnabbtOI·kning inre. Genom en raskt utförd om- byggmästare Yngve Nyström. Den 
hela tillverkningen vid Skurupsfab- byggnad varvid man byggde in det elektriska anläggningen, som är nå-
riken. Det berömda, handslagna hävdar sig väl gamla utrymmet inom nya väggar got för orten enastående i sitt slag 

l 
teglet från Yddinge Tegelbruk kom- Genom det stora nydaningsarbete av prydligt rött och gult fasadtegel med km.-långa ledningar, massor . 
mer dock alltjämt att finnas i mark- och de betydande kostnader som fick man en tilltalande välpropor- av el-motorer och instrument har ut
naden. Utmärkt lera för sådan fab- nedlagts h ar skapats en bestående tionerad byggnad, som nu håller på förts av Bröderna Lindahl, Skurup. 

1rikation finns i lertäkterna vid Sku- industri för tegeltillverkning. Det är att inredas till kontorslokaler, lunch- Planläggningen av kammartork och 
rup, och vid Skurupsföretaget inre- glädjande att Skurupsindustrin för- rum, toaletter, arkiv och dessutom maskinuppsättning har skett efter 

:des en särskild avdelning för ma- mår hävda sig och hålla sig framme en ljus, rymlig matsal för arbetarna förslag och ritningar från A-B. l skinhandslaget .. tegel, -~ till verk- ~ ledet med efterfrågade till verk- vid fabriken. Speciellt utställnings- A björn Andersson, Svedala. 



Stark manifestation 
kring skola och' bygd 

Lantmannaskolan i Skurup firade på fredagen sitt 
50-årsjubileum. Högtiden blev en manifestation av den 
samhörighet som finns mellan skolan och bygden med 
alla de yrken och arbetsområden som står skolans upp
gift nära. Det blev även som sig bör en erinran om 
gångna tider men därjämte en översyn av de problem 
som möter i framtiden och de förhoppningar som kny
tes till dem. 
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I skolans stora sal samlades en en av Aristoteles sentenser sade han, 
representativ publik, . bland vilka att man väl kan vara en bonde ge
främst märktes landshövding G, A. nom arv, men en bra bonde blir man 
Widell och generaldirektör Sam B. endast genom att tillägna sig kun
Norup, representanter från myndig- skap och erfarenhet. Med utgång 
heter, undervisning och näringar, härifrån lämnade han en expose av Fr. v. landshövding G. A. Widell, generaldirektör Sam Norup, rekfor 
riksdagsmännen Nils G. Hansson i vad som i dag fordras av jordens Gunnar Knutsson och nämndeman Herman Truedsson. 
Skegrie och Stig F. Hansson i önn- brukare. Han gladde sig över den l 
arp, förre rekt_or Albe;t Olsson med ökade ;tPpskattningen av )ordb~·uks~ guld. I pauserna mellan de olika stämt anförande om andliga och ma
fru m. fl. Krmg pod1et hade upp- underv1srungen och kom aven m pa anförandena utfördes musik till fiol teriella värden. Skånes lantbrukar
ställts blomst~ruppsatser från gratu- frågan om tidpunkten för .uppföran- och piano av typograf Emil Nilsson lärareförenings hälsning och lycköns
lerande myndigheter och skolor, och de av lanthushållsskola l Skurup. och fru Svea Stenbeck. En av sko- kan framfördes av rektor V. Franst!ll ex~iti~n fogades under h?.g- Fråg~ hm.- ventilerats ingående,, men. lans tidigare elever hr Ragnar Nils- son, Hörby. Direktör Jöns Huldberg, 
tidens forlopp an~a vackr~ ~h var- f. n. ar l~~et sådant att landstmgen son, Smygehamn. sjöng solo. Hög- en av skolans donatorer, hyllade sko
defulla gåvor bil den Jubilerande h~ 10 ~ilJoner att .~ordra av stats- tidligheten avslutades med Stenham- lans lärare och framhöll det som en 
skolan. b1drag for. redan utf'?rda skolbY:~~n. mars Sverige. Därefter samlades alla stor förmån för bygdens ungdom att 

Sedan sången Va!r välkommen Nya statsbidrag kan mte utgå forran gästerna till skolans rymliga matsal. ha tillgång till en sådan lantmanna
sjungits tog garantiföreningens ord- st~~~n b~talar denna sk~~d och d~t skolstyrelsens ordförande landstings- skola. 
förande nämndeman H e r m a n d~oJer väl 7-8 år. Tal. onskade bll man Hugo Jönsson. Rönnestad, häl- Land$övding Widell talade ol!l den 
T r u e d s s o n till orda. I en sär- Slst att Skurups lantmannas~.o~a sade alla välkomna till bordet. Ag- stora glädjen att få komma till en 
skild hälsning till landshövding Wi- s~ulle m~d framgång kunna fulltolJa ronom Ernst Möller, örsjö boställe, skola där en sådan samhörighet rå
del! uttryckte han sin glädje över sm uppgift att ~e _bygdens ungdom tackade dem som under årens gång der mellan elever och lärare, mellan 
det intresse denne visar lantbruks- fost~ande unde~!snmg. .. . verkat för skolan och understött dess bygd och skola. Han kom även in på 
undervisningen och till generaldirek- Darefter framford.es halsnm~ar och verksamhet. Riksdagsman Stig F. kursernas längd och anpassning för 
tör Norup, som verksamt stött och sY::;konskolor~a Hvila~.' Sv~ov och Hansson, önnarp, talade om det in- aktuella behov och uttalade förhopp
fortfarande stöder skolan. Han vände Horby framforde lyckonsknmgar ge- tresse landstinget och hushållnings- ningen om att .. en. lanth~shållsskolaj 
sig även till representanter för nom rektorerna G. Fransson, c .. A. sällskapet hyser f5r skolan och utta- skulle kunna forloggas till Skurup 
landsting och hushållssällskap, för Runfelt . och I_i. Emanu~lsson, VJlka lade en personlig önskan att skolan inom en inte alltför avlägse~. fr~m-~ 
den ekonomiska föreningsrörelsen, som. minnesgava overlamnade en alltjämt i framtiden skulle bli en tid. Till sist framforde landshavdmg
för lantmannaskolor och andra ~o- ståtl1g kandelaber. Rektor Holge: självständig friståen~e s~?la. Kyr~o- ep gästernas tack i ett spirituellt an
lor, till skolans donatorer, av vilka Holmgr~n? Skur"!p, talade P~ Sku herde Gunnar Wallm holl ett hog- farande. direktör Jöns Huldberg, Malmö, var rups kopmgs vagn~ och onskadet.:.::.:.:.:::.::..--=..==-::=_ _ _:__:_ ___ _:__...::._:_ ____ ===- --------
närvarande. Vidare välkomnades fortsatt gemen.skap 1 arbetet bl. a. A 
skolans forna elever av vilka en vid så att skolan VIlle ta emot elever fr~n (f/ t:/ /-l 
skolans första årskurs 1908-1909 Skurups enhetssk<?~a. Rektor StJg OZJ f-: -l 
Frans Johansson var närvarande. L_';ffidgren t~lade for Skurups. f?lk-
Nämndeman Truedsson erinrade ock- hogskola, onsk~d~. :>tt. optim1sm, 
så om de betydelsefulla verk skolor- framåtanda oc~ mitJatJvnkedom allt-
na utför som förmedlare av veten- fort skulle pragla lantl?annaskolans 
skapens rön och teknikens framsteg verksamh~t. Fil ... dr ~o~ Anders-
till praktisk användrling till jordens son, S~enges utsadesforerung,. bety-
brukare, men framhöll även skolans gade vard':t av goda kont~kt~r meJ-
gärning som en kulturell insats, vari ~~n forskning och underv1sru~? <?ch, 
människans betydelse sättes i cen- or,t.skade . fortsatt ~agnande garrung 
trum for provmsen och JOrdbruket. Lands-

. tingsman Frans Andersson tackade 
Skolans lärare ag;ronom B. O. för den omsorg skolan 'bibringar ele

B j e r s t e d t föredrog en av honom verna i ekoncmiska ting och fram
författad prolog till jubileet. Den förde lyckönskningar från ekono
högstämda dikten var ett odlingens miska institutioner. Minister Z. 
epos med märgfulla ord och klang- Westrup, Rydsgård, gjorde sig till 
fulla strofer i vackra bilder skildra- tolk för den tacksamhet bygdens be
des arbetets möda och skördens gläd- folkning känner över vad lantmanna
je bland jordens odlare. Rektor skolan uträttar. Författaren Nils 
G u ,n n a r K n u t s s o n gav en Ludvig föredrog en dikt, vari han 
historisk översikt vari han skildrade hyllade befolkningen i bygden och 
bakgrunden för lantbruksundervis- särskilt riktade ~ig till _ungdomen, l 
ningens realiserande i Skurup. Han som har nyckeln· till framtidens sago
hyllade alla de män vilka som sty- land. 
relseledamötet och lärare fört skolan Blomsterhyllningar överlämnades 
framåt och grundlagt dess anseende. från Skånska lantmännens central
I fösrta hand nämndes bland lärarna förening och Skurups enhetsskola, 
skolans förste föreståndare, agronom från Malmöhus läns södra brandfär
Magnus Månsson, förre rektorn Al- säkringsbolag. Skurups köping och 
bert Olsson och agronom Elof Pers- Skurups folkhögskola m. fl. Ordfö
son. Rektorn slutade genom att på- randen i garantiföreningen nämnde- l 
visa karaktären av bygdeskola, vars man Herman Troedsson framförde ett 
gemenskap med ortens befolkning tack till alla givarna samt överläm- , 
knytes fastare genom arbete inom nade som minnesgåva från Ingeborg 
försöksringar och föreningar, genom och Herman Truedsson en praktfull 
tilmötesgående från industrier och silverkanna med inläggningar av 
affärsliv till stöd åt skolans verk-~--------------_j 
samhet och på andra sätt. Nya upp- . 
glfte!:' för lantmannaskolan ville rek-
torn se i en vidgad utbildning för 
lantbrukets omhändertagande av en-
hetsskolans elever linje 9 y för ut-
l:Udning osv. 



lskurups Lantmannaskola fi rade 
g lansfullt femtioårsjubile,um 

Bankdir. Carl Larsson, ing. S . Haker, in g. L undgren och generaldir. 
Sam Norup 

Skurups Iantmannaskol:a firade på fredagen sitt 5(J...årsjubileum un
der stor tillslutning från Lilla Vemmenhögsbygden och bland gästerna 
märktes främst generaldirektör Sam B. Norup och landshövding G. 
A. Widell jämte representanter för andra Iantmannaskolor, Skurups 
m. fl. kommuner samt tidigare elever. 

Efter en samlingssång hälsade Ga- håll. Bl. a. överlämnades en gemen
rantiföreningens ordförande nämn- sam gåva i form av en sjuarmad 
deman Herman Truedsson välkom- ljusstake från lantmannaskolorna 
men och efter ett musiknummer Hvilan, Sv~löv oc'h Hörby. Rektor 
läste agronom B. O. Bjerstedt en' Holmgren framförde Skurups . kö_ 
prolog. Rektor Gunnar Knutsson gav pings lyckönskan och för Sveriges 
i en historik en kort återblick på utsädesförenjng talade fil. dr Gösta 
skolans tillkomst såsom en fortsätt- Andersson. · Landstingsman Frans 
ning på den av J. W. Wulf i Trelle- Andersson lyckönskade · från Sean 
borg startade första lantbruksskolan och minister Z. Westrup, Rydsgård , 
i Skåne. Han anknöt även till Rut- gjorde sig till tolk för bygdens lant
ger Maclean på Svaneholm, som va- brukare och framförde ett tack för 
rit en föregångare för lantbruket i vad skolan betytt för dessa genom 
Skurupsbygden ej minst genom in- de 50 åren. Författaren Nils Ludvig · 
förandet av enskiftet. Just på en av läste en hyllningsdikt och sedan ord- • 
de gårdar som Maclean indelade, föranden tackat för all hyllning över
Skurup nummer 9, har den nuva- lämnade han själv som minnesgåva 
rande skolan byggts. Han gav även en stor dryckeskanna i förgyllt sil
en återblick på den snabba utveck- ver. 
lingen inom lantbruket fr:;~m till vå- Vid den efterföljande middagen 
ra dagar och de stora förändringar hälsade skolstyrelsens ordförande 
som skett även på lantbruksunder- Hugo Jönsson, Brönnestad, välkom
visningens område. men. Och därefter hölls även nu en 

Efter ytte,rligare musiknummer 
lyckönskade gene-raldirektör Norup 
skolan till de 50 åren och berörde 
i fortsättningen hela lantbrul<stm
dervisningen och bl. a. framhöll han 
att lantbruksstyrelsen i år begärt 
anslaget för denna undervisning 
höjt till 6 miljoner. 

lång rad anföranden varjämte ett 
antal lyckönskningstelegram uppläs
tes. Landshövding G. A . . ·Widell 
framförde till sist gä.~ternas tack och 
uttalade en förhoppning om att pla
nerna på en Skurups lanthushålls
skola även skulle kunna förverkli- t 
gas. I varje fall ansåg han sig kun
na utlova allt det bistånd som länet 

Efter mera musik fr.amfördes en och dess hushållningssällskap kunde 
lång rad lyckönskningar från olika ge härtill. 

Glada trädietare i Skurup 

Di sp. Axling med glada barn i leksakslandet. 

Trädletartävlingen i Skurup blev att leta i träden . P å kvällen hade de 
en rolik sak. Wickströms J ärn hade flesta leksakerna hittats, bl. a . en 
inbjudit alla barn under 12 år i Sku- praktfull halvmeterlång u ppstoppad 
rup, Skivarp och Rydsgård att del ta. leopard som placerats i ett pilträd 
Firmans personal hade under natten invid scouternas hem, Pilevallen. 
hängt upp trevliga och värdefulla F örutom glädjen att behålla ·de 
leksaker i träd på vissa platser, i upphittade föremålen får barnen 
stora drag lokaliserade genom på också nöjet inbjuda tio kamrater till 
morgonen utsända broschyrer. Ingen Wickströms leksaksavdelning "Lek
leksak hade · placerats i trädgård. sakslandet" och där bli undfägnade 
Knappt hade meddelandet gått ut med glass och gratis erhålla en lek
förrän barnen satte i gång som blom- sak. I samband me d trädletar tävling
kvistare. Naturligtvis tog inte detta l en hade Wickströms J ärn också ar
riktig fart förrän skolan · sl1:1tat för rangerat ifyllnadstävling, och ett 100-
dagen, men då kom hela köer av tal b idrag hade redan på kvällen in
cyklande och gående uhgar ut för lämnats till denna tävling. 



Skurups lantmannaskola: 

Vår sydligaste skola femtio o ar 

Skurups lantmannaskola i Vem
menhögs vackra härad har firat 
50-år·sjuhileum. Det skedde i föJTa 
veckan med en anslående högtid
lighet som 150 personer deltog i. 
BI. a. såg man landshövding G. A. 
\Videll, generaldirektör Sam B. 
Norup, representanter för lands
tinget, h-sällskapet, föreningsrö
relsen och syskonskolorna samt 
förre rektor·n Alhen Olsson i Lund. 

Skolan upprällades 1908 och fick 
nya lokaler 1950 med bl. a. en 
välutr·ustad maskinhall. Skolan lig
ger i ett framträdande jor·dbruks
distrikt, som omfauar en god del 
av Söder·slätt. 

\ 

~-----------------~ 
Jubileumsdagen den 26 september var 

en vacker högtidsdag och på samma 
gång blev det en manifestation av den 
samhörighet, som råder mellan bygden 
och skolan. 

Garantiföreningens ordförande nämn
deman Hennan Truedsson hälsade de 
närvarande välkomna. Han framhöll 
bl. a. den sjudande utveckling, som ägt 
rum sedan skolans start men betonade 
samtidigt, att människan inte får glöm
mas bort. Hon måste vara i centrum på 
samma sätt som ungdomen i våra un
dervisningsanstalter alltid måste vara 
det. 

Skolans lärare agronom B. O. Bjer
stedt föredrog därefter en av honom 
författad prolog och skolans rektor 
Gunna1· Knutsson gav en historisk över
sikt över samt skilrade bakgrunden till 
lantbruksundervisningens utveckling 
särskilt i sydligaste Skåne. Bl. a. erin~ 
rade han om att det var på det näi·
Jiggande Svaneholms gods som Rutger 

Generaldi?·elctör Sam B. Norup, Lant
b?·ulcssty?·elsen, öve1'lägger med relcto1· G. 

Knutsson om jubileums[i1·andets detaljer. 

Maclean, enskiftets fader och lantbruks
undervisningens främjare, utförde sin 
pionjärgäming till det svenska jordbru
kets ovärderliga gagn. Lantmannaskolan 

1 

och skoljordbruket utgör också en ut
styckningsdel från MaeJeans domäner, 
ty han ägde på den tiden största delen 
av jorden inom Skurups socken. 

Rektor Knutsson kom sedan in på den 
på sin tid synnerligen välkända Wulff
ska lantbruksskolan i Trelleborg, en pri
vatägd skola av J. W. Wulff som ver
kade i 41 år 1867-1908, då skolan ned
lades på grund av Wulffs bortgång. 

Från denna skola utgick under åren 
en hel rad av framstående jordbrukare 
och föregångsmän särskilt för det 
skånska jordbruket uneler en tid, då det
ta var föremål för en kraftig expan
sion. Skolans främsta uppgift var att 
ge de blivande jordbrukama en lämplig 
och gedigen lantbruksundervisning. Dess 
undervisningsplan och metoder kom för 
dc efterföljande lantmannaskoloma att 
få mycket stor betydelse och tjänade i 
stor omfattning som mall för undervis
ningen. 

Då den Wulffska skolan lades ner 
1908 kom Skurups lantmannaslcola till. 
En hel del undervisningsmate1·ial över
fördes till Skurup och skolan kom också 
att i stor utsträckning få sina elever 
ifrån den Wulffska skolans verksam
hetsområde. Därför kan Skurups lant
mannaskola på goda grunder räknas 
som arvtagare till nämnda gamla väl
kända skola. 

Rektor Knutsson gav i fortsättningen 
en intressant översikt över lantmanna
skolans utveckling och gladde sig över 
de nya lokalernas tillkomst år 1950 samt 
slutade med att ge en del perspektiv på 
framtiden samt lantbruksundervisning
ens imiktning och uppgift. 

Generaldirektör Sam B. Nornp höll 
högtidstalet. Han började med ett citat 
ur den till jubileet utgivna festskriften, 
som hap gav en vacker eloge, varefter · 
han fran Lantbruksstyrelsen framförde 
en varm hyllning och ett tack för väl ut
förd gärning. 

Han hyllade bl. a. de män, som för
stått nödvändigheten av kunskapens 
makt och gått i täten i utvecklingen. 

Efter att ha konstaterat att under
visningen för den manliga ungdomen nu 
ä1· väl ordnad genom lantmannaskolan 
i Skm·up uttryckte han en önskan om 
att det inte skulle dröja länge, innan 
den lanthushållsskola, som är planerad 
att uppföras på samma plats, skulle 
kunna förverkligas. Därvid vädjade han 
till de lokala myndighetema att hjälpa 
till att finansiera detta projekt i avvak
tan på statsbidrag. Till slut önskade hr 
Norup lantmannaskolan en god och ljus 
framtid i sin gäming att fostra goda 
j ord brukare. 

Härefter följde en rad uppYaktningar 
med hyllningar och blomsteruppsatser 
från bl. a. lantmannaskolorna i länet, 

(Fo1·ts. på sid. ~44). 

Femtioårsjubileum på Skurup 

Då S~urups lan.tm~nnaskola fi- föras utan alltför stora dröjsmål. 
rade s1tt 50-årsJUbileum kunde Skolan fick motta en stor 
~an bla.~d .gästerna bl. . a. märka mängd hyllningar från bl. a. de 
lanets hovdmg G. A. W1dell samt övriga lantmannaskolorna i länet 
generaldirektör Sam B. Norup. föreningsrörelsen skolorna i Sku~ 
Generaldirektör Norup betonade i rup och bygden: Dessutom fick 
sitt högtidstal nödvändigheten av skolan motta en andra donation 
at~ .. land~by~dens ul!'gdom får en av direktör Jöns Huldberg, Malmö. 
reJal utb1ldnmg och 1 det samman- På bilden fr. v. landshövding G. 
h~nget uttalade han en förhopp- A. Widell, generaldir, Sam. B. 
nmg om att den planerade lant-

1
Norup, rektor G. Knutsson oclJ 

hushållsskolan skulle kunna upp- nämndeman H. Truedsson. dt 

Skurupsfotograf tog coverbild 
Hans s ·emert i Skurup har i män
ga år fotograferat allt som timat 
i Vemmenhögsbygden. Nu har han 
också. exponerat sig i större foto
sammanhang. Veckans nummer 
av Vecko-Journalen ihar som om
slagsbild ett trevligt porträtt av 
Hasse Ekman i Bedinge, taget 
för nägon mänad sedan av Hans 
S'erner~, 

P')\J ------
___ ,_, ______________________________ ~ ___________________________ ! 
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Hasse Ekm,an ar en verksam herre, just nu aktuell 

både som filmare och Kn~ppupp-författare. 

Här berättar han om det festliga salnarbetet med 

Povel Ramel och deras mystiska verk som, vi får se på 

Ideon i höst. Det är numera Tutta bakom allt. 

V ad sl(all det nu bli? 
F 

i lm regissörer brukar då och då ta med 

en skymt av sig själva i sina filmer. 

Hitchcock har gjort det och Hasse Ek

man gör det i sin nu premiäraktuella »Jazz

gossen>>. 
Ja men - det är ju han som har huvud

rollen i filmen, 20-talets playboy Teddy Anker 

som blir kär i balettflickan Maj-Britt Nils

son och startar en karriär i nöjesbranschen? 

Visst, men just därför är skymten så mycket 

märkligare. 
»En del gott folk kommer förstås att fny

sa och tycka att jag fått storhetsvansinne. 

Men när vi körde igenom en del gamla jour

nalfilmer för. att få miljö till filmen upp

täckte jag plötsligt pappa på promenad i 

Stockholm. Han höll något litet och runt i 

handen. Det var jag, fem-sex år gammal. Jag 

nändes inte klippa bort mig själv, man må 

förlåta mig. Att pappa skulle med är väl 

ganska självklart.» 
Så fick Hasse Ekman till sin stora över

raskning svart på vita duken på att han re

dan för ungefär 37 år sedan stått framför 

en kamera. På den tiden hette han ännu 

Hans och var tjock och fet. Med åren blev 

han det eleganta, galanta underbarnet Hasse, 

en smula vanartig, avgjort slängig, ~ng dan

dy med filmsinne som satt på Cecils bar och 

skrev manus så att alla såg det, centrum i 

blandade kretsar och upptåg. En hel del av 

Blixt och dunder, som hans första film mycket 

riktigt hette - den andra hette för övrigt 

nästan lika riktigt Med dej i mina armar. 

Men så gjorde han upp ett slags räkning med 

sig själv i Första divisionen, visste redan till

räckligt om Lågor i dunklet, kände sig mo

gen för Ombyte av tåg, spårade kanske ur 

en smula igen tills han fick rollen som Kar

sten Kirsewetter i Olle Hedbergs Stopp, tänk 

på något annat. Mot Eva Henning. Sedan 

gjorde han bl. a. den film han nu betecknar 

som sin hittills bästa: Flicka med hyacinther. 

Med Eva Henning. 
Nya filmer kom, inte alltid s. k. djupa, 

desto oftare lätta underhållningssaker, goda 

hantverk av en herre med huvudambitionen 

att vara en god hantverkare. Hasse Ekman 

är en mycket skicklig filmmakare, en sträv

sam yrkesman som arbetar i vetskapen om 

att det där lätta kan vara så svårt att göra. 

Han är rätt nöjd med att åstadkomma hygg

liga produkter i den genren. Han är rätt nöjd 

över huvud. 
. »Det kanske inte framgår av mina filmer 

på sistone - men en liten !'mula mindre 

A v Lars Öhngren 

ytlig blir man väl ändå med åren . Jag vågar 

tycka det är roligt att s~riva ochf eller re

gissera en komplexfri film med t,. ex. den 

förtjusande Sickan. Det allvarliga, det högt 

konstnärliga glider man kanske ifrån just där

för att man mognar. Jag menar snobballva

ret, skrytambitionen. Jag har bevars väl haft 

sånt att dras med. En liten, liten talang för 

det här jobbet kanske jag i alla fall fått, och 

jag vill syssla med sånt dbn räcker till för .l> 
Hasse Ekman har stor talang för j o b bet. 

Och det finns nog alltjämt och i på en gång 

djupare och sundare mening ambitioner 

bakom den glättade hantverksfasaden: att 

skapa verk med angeläget ärende, kanske 

främst en artistiskt hel och ren film. Den 

konuner säkert. Hasse Ek1han är en 40-åring 

som levt fortare än de flekta. Hans liv är de 

många skeendenas. Ett slag, för inte så länge 

sedan, var han en ganska trött, sliten, »slut» 

människa och yrkesman, ut~n tro på sig 

själv, med förakt och ömkan för sig själv. 

Nu är han ivrigt verksam igen, på olika fält, 

en förborgerligad, lugn och rätt lycklig 

herre. 

PARODIER, MONOLOGER M. M. 

Det har alltså hänt honom mycket. Men 

det är två händelser som särskilt färgat och 

präglat hans nutillvaro: Hasses återerövring 

av Tutta och Knäppuppens erövring av Hasse. 

Just nu går han omkring med vacker sol

bränna, signerad Antibes. Där har han och 

Povel Ramel arbetat på Knäppuppens nya giv, 

en musical närmast, men förmodligen något 

mycket annorlunda ändå. Herrarna är ytter

ligt förtegna, bomben skaJl springa först på 

premiärkvällen i mitten av november. Den 

kloke läsaren kan kanske 1\>li om möjligt ännu 

klokare av följande »för~laringan>. Vilket i 

så fall är värt en hög poäng. 
Herr Ekman: M jaa, tjaa, en musical kan

ske det är meti nog borde vi kunna hitta ett 

svenskt namn som säger mer om genren och 

om vad det är vi hittat på den här gången. 

Det blir Povels sak att kläcka en titel i sista 

momangen. Om det är ·en parodi? Tjaa, 

mjaa, det kanske man ~an säga, fast jag 

vet inte, i varje fall inte på någon person, 

knappast någon händelse, möjligen en före

teelse. En originalide i alla fall, en typ som 

inte utnyttjats i detta sammanhang förut, mer 

då i litterärt. seriöst . .. En massa röda trå

dar har vi, jodå, flera st~cken, och en tanke 

som löper genom det hela faktiskt. Alla mu

sikinslag och baletter går organiskt in i storyn. 

HUSMOR TUTTA bor en lång tid av aret i Beddinge 

och bju.der gäma på traktens specialitet: spettekakan. 

Det är .iu möjligt att publiken inte upptäc

ker de flesta av de röda trådarna ... Mono

loger för Martin Ljung? Mjaaa, något bort

åt . .. bortåt . . . fast , jag skulle knappast vil

ja rubricera dem som monologer, åjo, för 

resten . . . Yngve Gamlin }'lå sceneri igen? 

Inte vad vi vet ... 
Efter dessa kristallklara besked kan det ha 

sitt intresse att höra hur underverket kommit 

till. Ty det är till de initierades förvåning 

nästan alldeles klart för repetition. Bortsett 

från visorna, Povel Ramels möda i dessa 

dagar. 
Ki'art är att Knäppuppen beslutat sig för en 

nyorientering till andra glada marker och 

att Povel fick ett uppslag som han gick till 

Hasse med och frågade vad tror du. Jo, ab

solut, sa Hasse, som på senare tid blivit en 

konsult och vågbrytare i Knäppuppgänget 

De 'behövde någon som kunde se klart och 

praktiskt i de täta, skönt slingrande uppslags· 

dimmorna. Han gav reson åt de stolliga rim

men. Och nu har han blivit medförfattare i 

den nya höstproduktionen. Povel och han 

~kriver dialogen, Povel ensam visorna. Så 

kommer som vanligt herrar Gamlin och Ljung 

med sina högst personliga och förträffliga 

»grunkor» och utbroderingar. 
(F orts. på sidan 48) 
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Aringsauktionen på Brodda-stuteriet 
En lovande ungdom är Kings Lilian 

Denna ärgäng ~~.m nu visas iir 
utan tvekan den allra bästa och 
vackraste som nagonsin fram
bringats inom stt.teriet ··- sa 
Brodda- cliefen godsäg Leonard 
Bt·odda da förhandsvisn ingen för 
någon vecka setlan ägde rum in
föt· press, expcdi>, tränare och 
för travspol"lt"n i övrigt intres
set·ade personer. 

Den tilbtädesk!lmna expertisen 
instämde också S3mfällt i den er
farne uppfödarens ~tolta uttalande: 
det va.r sannerligen en imponeran
de och verkl igt lOftesrik ärg-ång 
som uppträdde nummervis eiter 
katalogen i pad~locken vid det an
r .ika stuteriet. Och hästama kunde 
trots sin ungdom (samt trots del 
vidri_ga vädret) lravij runt på eti. 
sätt som tydde på en fenomenal 
it~neboende förmåga, och som läm
nar visioner om framtida sto1·arlade 
möjligheter på de olika iravhanor
Iia landet r u ni! 

J 

De unga och sunda och svnner
ligen gålvstna ar.ne-arna . visade 
överlag frisk framåta~da: tro ts alt 
visningsringen efter hand fick ett 
"stänkande underlag" så utveckla
de ungdomarna en akrobatik (i 
förening med atletik) som måste 
vara föredömlig för envar travhäst 
på våra ofta mjuka, regniga banor 
här uppe i Skandinavien. Hå3tarna 
"landade" nämligen efter sina små 
galopputsvävnin~ar i perfekt trav
och visade sedan en rent av blän
dande aktioJ1! 

KI:-..'GS LILIAX DE.'l" 
BEGÄRLIGASTE 

B1·odcLct-St1tteriets avelshingst Fibber, reko1·d 2: 03, efter Dean Hanove1· 1:58 %-LittLe Lie 2: 01l!4 efte1· 

M·r McElwyn 1:591/4. Den på Hanove1· Shoe Fann 11ppstallade Dean Hanove1· (book closed år 1959 anses 
vam en 1111 viirldens al!?·a bästa avelshingstwr. 

l 
l 

Vem är den bästa hästen i deJU1a 
vackra och välupJJfödda årgång? 
En fråga som natUtligtvis är helt 
omöjlig att besvata: en god expert 
och erfaren hästuppfödare hadt> 1 
p10grammet antecknat "fyra stjär
nor" för enva1· vis:o.d hä t (liksom 
signaturen), och pral<tiskt taget 
kan alla de goda ämnena bli till 
elithästa1· - om del Yill sig väl. 
Personligen iror godsäg Brodela att 
nr 19 Kings Lilian (e Speed King, 
2.00 och Lilian Will, 1.21,9, moder 
Lime Abbey, 1.19,4, Derby-vinnare 
m m, morrnoder fEoi,omenala T~e-

lingshästen Peter Rutherford (e 
Rutherford 2.14% l och L eenova 
2.14 %) satte vid elva års ålder (!) 
sitt rekord 1.21,6 - och Derby
vinnaren King B1·odde 1.21,1 tycks 
lämna starka och uthålliga hästar: 
Moko Brodde 1.21,2, Southland 
Brodda 1.23,5, Jan Brodde 1.23,9 
och lovande 2-åringen King Eko 
osv. 

Exklusivast är kanske vackre, 
här ovan avkonterfejade Fibber 
2.03, en högklassig Axworthy
hingst efter Dean Hanover 1.58 1,2 
och Little Lie 2.01lf4 e Mt McEl
wyn 1.59 %. Om inte alla tecken 
slår fel (och dito alla förnam
liga blodlinjer) så torde Fibber 
vara en coming-hingst av allra 
högsta klass. 

HÄS'fARNA HAR 
SKöNHET, STYRKA 

Man kan med bästa vilja i värl
den omöjligen taxera eller för
hand bedöma årgången 
· n först '~e 

storvuxna-, Kr;an;''"'a 
imponerande format, ungdomar som 
direkt tycktes vara färdiga fqr täv
lingsuppgiften - de övriga visade 
hästarna var heller inte på något 
vis bortkomna. Tampiko har• en 
snarlik "tvillingbror" i Dusty Ru
therford; Kings Princess är hel
~:-·ster till Sir Rutherford; Lill Mc: 
El w~ n är mod eJ: till Mr Brodd e; 
Fibber-h~istarna har en vacker och 

Rips BrocLde e King Brodde 1.21,1, vid träckt aktion i likhet med de 
l Derby-vin11are) och Rips. Te k 1.28. övriga · på Brodda-stuteriet upp-

födda hästarna. Skönhet, stabilitet 
momite 2.04 1, 2) blir en topph~ist -)och grovhet samt styrka (i förening 

auktionens allra högst med racing-like) tycks utgöra 

Godsäg L. B1·odda 

KINGS OKA, sto e Speed King 
-Oka, rek 1.26,9. 

KING ZETH, hingst e Speed 
King-Zita Pinero, rek 1.29,1. 

JACK RUTHERFORD, hingst e 
Peter Rutherford-Jetta. 

KINGS RUBY, sto e Speed King 
-Ruby Will. rek 1.25,7. 

KINGS LILIAN, sto e Speed King 
-Lilian Will, rek 1.21,9. 

KINGS BALMY, sto e Speed 
King-:aalmy, 3, 1.27. 

KING VOLO, hingst e Speed j 
. King-Ann Volo, rek 1.29,9. 1 

MR BRODD E, hingst e King j 
Brodde-Lill McElwyn, rek 1.23,1. 

JANNIE FIBBER, sto e Fibber
Miss Speed, rek 1.25,8. 

KINGS ALUMETTE, sto e Speed 
King-Musette, rek 1.23,9. 

BESSIE FIBBER, sto e Fibber
Brodda Speed, rek 1.24,8. 

GIRL RUTHEHFORD, sto e Pe
ter Rutherford-Fishing Girl, rek 
1.25,1. 

LAUREL FIBBER, hingst e Fib
ber-Miss Rutherford, rek 1.27,7. 

LEECETA FIBBER, sto e Fibber 
-King,s Leeceta, rek 1.27,9. 

SPEDDY FIBBEH, sto e Fibber 
-Speedy, rek 1.21,8. 

GA YL FIBBER, hingst e F i b ber 
- Istria. /)j 

MISS . FIRS'~, sto e Victory's j/'/, 
F1rst-Kmgs Miss, rek 1.24,6. J/; 

PINERO BRODDE, hin~st e 
King Brodde-Anna Pinero, rek '/ 
1.26,1. o 

TINA RUTHERFORD, sto e Pe-
te R ·fi ·- · j 

TOO EARLY SPEED, sto e ).'d A 
Speed King-Pin Up, rek 1.26.6. j 7 'J q 

Too Early Speed är född d 29/12 
1956, alltså blev hon årin"g endast 
tre dagar gammal! Därav det trev
liga namnet: "Något för tidig 
Speed"! 

lVI--y. 

The Ambassador-sonen Guy Am- l 
bassador är en hingst som lyckats 
utmärkt i Amerika just nu. Den 
hingsten har slagit mycket väl i år 
- bl a genom säsongens hittills 
snabaste treåriga valack, Justat)uf 
(16,1), det treåriga stoet La Bella, 



SkD:s Folkskolecup:, 

Ängelholm och Skurup krossmaskiner 
• 

-~al~vann • . IBBir]]J~~~~~~~~~~~ 
återigen i 

Eslövsmal ch 
SkD:s Folkskolecup rullar upp 

för fjärde ·året och det är inte att 

ta miste på att aktörerna lever sig 
in i . tävlingen. Litet till mans har 

lagledap1a knepig! med sina 'urval, 

ty · omd!minge~ isko~öl'farandet gör 

att storskoloma slukar upp en hel 
mängd pojkar, som man tänkt skul· 
le kunna hjälpa plugget med att ta 

l hem framgångar, ära och slutvinst 
- alltså bra stöttepinnar på vägen 
mot den hägrande titeln SKA.NE· 

MÄSTARE l FOLKSKOLEFOT· · 
BOLL! 
Två storsegrar har noterats . .Ängel· 

holm sömmade hem en brakseger på 
hela 10-0 över Vallåkra, vilket kan
ske inte var så oväntat, då .Vallåkra 
först efter stor tvekan gick med i 
årets tävling. Man får släppa så 
många grabbar till storskolorna. 

Skurups Enhetsskola är en annan f 
gigant i årets tävling, i varje fall om 
man ska döma efter första matchen. 
Det blev hela 9-0 i vinst. 

Jämnare och ·hårdare tag togs på 
andra håll. Se matchreferaten. 

Resultat av hittills spelade matcher: 

Grupp 1: 
Ängelholm-'-Vallåkra 10-0. 

Grupp H: 
Eslöv-Svalöv 1-2. 

Grupp IV: 
Västra Skolan, Trelleborg-Lilje

borgsskolan, Trelleborg 1-2. 
Rydsgård-Kyrkskolan, Trelleborg 

4-1. 
Skurup-Anderslöv . 9-0. 

Grupp V: 
Glemmingebro-östra Färs · 3-1. 

Grupp VI. 
Broby-BromöRa o--4. 

Afatcher i vänten: 
Lomma Enhetsskola-Svedala •(Ni

kevallen kl. 15.30 fredagen 3 okt.} 
Simrishamn-Bientarp (Simris-

hamns idrottsplats fredagen 3 okt. 
kl. 16). 

Dagens lag i $kO-cupen .var Skurups Enhetsskolas elva, som slog tillbaka Anderslö"vs folkskolor med hela· 

9-0. Härovan den målfarliga kedjan, från vänster: Tommy Ohlsson (3 ·mål), Roland Mårtensson (1 mål) 

Christer Andersson (2 mål), Roland Andersson (2 mål) .och Rolf Nilsson (1 mål). 

Lantbrukare Sven 
Christiansson, Rök.e, 
med maka Ethel, f. 
Bengtsson, Anderslöv. 
(Foto: Lidberg Skurup) 

Rättare Sigvard An
dersson, östarlå, med 
maka Darin, f. Svens
son, Skivarp. (Foto: 
Lidberg, Skurup) 

Chaufför Bertil Lars
son med maka Greta, f. 
Olsson, Skivarp. (Foto: 
Lidberg, Skurup) 

Banktjänsteman Leif 
Hansson, Malmö, med 
maka apotekstekniker · 
EUy Jönsson, Ryds
gård. (Foto: Lidberg, 
Skurup) · 



Ove Möller, Skurup, kastar Knut Jönsson, Dalby, med ett omvänt 

livtag. Från klubbmatchen Skurups · SK-Dalby BK. 

Skurup vann ~q. 0 ~, 
Sk~~ ~ ~~ ,!?.~ ~~ ~ ;l ~ 

sin brottning. A-laget vann över 
Dalby med 5-2, medan reservlaget · 
förlorade med 4-1. Ingen av mat-
cherna gick tiden ut. \ 

Resultat: Flugv.: Olle Malmbevg, S. 
-Lennart Nilsson, D., livtag 6.20. 
Lennart Nilsson, D.-Sven Nil.Sson, 
S. , parad 3.45, Bantamv.: Per Pers
son, S.-Gert Andersson, D., paral:l 
().45. Kjell Persson, D.-Sven Nilsson, 
S., nedpr. brygga 5.55. Kjell Jöns-
son, S.-Sven Persson,fl)., nacksving 
1.10. Ger t Andersson, D.-Rolf Mår-
tensson, S., nacksving 0.50. Fjäder-
vikt: J. G. Malmberg, S.-Ivar Karls-
son, D., krysstag 0.50. Lättv.: Kurt 
Jönsson, D.-Amo1d Johansson, S., 
nedpr. bygga 1.00. Welterv.: Ove Möl-

. ler, S.-Km.J,t Jönsson, D., omv. liv
tag 6.20. Knut Jönsson, D.-L. Berg
lund, S., nacksving 4.20. Mellanv.: 
Arnold Nilsson, S.-Sven Nilsson, D., 
krysstag 2.20. 

( Skurupsbygde~ J 
Skurupsknuttar har 

egen motocrossbana 
Motorintresserad ungdom har i Skurup som på andra håll ofta 

använt samhällets centrala delar till övningsplats för mc-åkning och 

kappkörning på moped. Atskilliga befogade klagomål har framförts 

från allmänheten, dels för det olidliga buller flockåkande knuttar 

åstadkommer, dels för den fara de utgör i trafiken. 

Det gäller att finna en form och 
en plats för de motorbitna, där de
ras ungdomliga tävlingslust, deras 
tjusning av fart och vågad färd kan 
få utlopp utan ri;Sk för dem själva 
eller olägenheter för allmänheten. 

Ett mycket gott upp.slag fann po
liskonstapel Tage Nilsson i Skurup. 
Han lyckades uppnå att grustaget i 
Has.sle-Bösarp beläget i sydligaste 
delen av Skurup blev tillgängligt för 
anläggning av en moto-cross-bana. 
Agarna av murbruksfabriken och 
grustaget samt hr Anders NilJlson 
ställde sig välvilliga och så kunde 
en cirka 300 m. lång bana iordning
ställas utan större kostnad. Den äc 
tillräckligt · svår för. att pojkarna ska 
få känna av hur det är att åka i 
kurvor och att köra över gupp och 
uppför branter, genom grus och 
sand etc. Körning får ej ske förrän 
fabriken stängt för dagen, men se
dan blir det ett liv i grusgraven. 
Smattrande motorer, ivriga pojkar 
och framfarande mopeder och mc 
ger åt platsen liv och rörelse. Allde
les riskfri kan naturligtvis körning
en ej bli. Därför är störthjälm obli
gatorisk. Konstapel Nilsson kontrol-

lerar varje pojkes kunnighet och 
körförmåga, innan han släppes fram 
på moto-cross-banan. Han har där
vid biträde av tre mera försigkomna 
unga pojkar i 20-årsåldern. De flesta 
tävlande och åkande är annars i 
"knutte"-åldern, men då tillström
ningen blev livlig, måste konstapel 
Nilsson begränsa tillståndsgivningen 
till lägst 15 år. F. n. har 31 pojkar · 
tillståndsbevis för körning på moto
cro~-banan. 

Konstapel Nilsson gör mycket för -
att hos de unga förwna inskärpa 
kärlslan av ansvar som trafikatlt( 
Gärna skulle han också vilja, .nu då 
den mörka · årstiden kommer och 
väderleken lägger hinder i vägen för 
användning av moto-cross-banan, 
samla de motorintresserade pCl'jkar
na och under kvällstimmar ·ge dem 
vägledning i vägtrafikförordningen 
och annat som hör samman med 

l 
motorismen. Men . detta är bl. a. en 
fråga om anskaffning av lämplig lo
kal, och sådana är det just nu ont 

1 orn i Skurup. 

Fjortonårige Leif Persson 



SERIESEGRARE 

Skurups AlF blev serievinna·re i div V östra nä1· man i söndags beseg-
. rade Vollsjö med 2-1 på hemmaplan. Stående fr v: hy Sture Wa!lgren, 

hi Göte Jönsson, c Rolf Jönsson, cp Bengt A. Haker, vi Rune Olsson, 
vy Sven Olsson och lagledare Edvin B1·eland. Sittaride fr v: hh Thure 
Akerberg, hb Lennart Nyström, målv Olle Jönsson, vb Eve Persson 

och vh Allan K1·iste1·sson. 

HATTPARAD 
på' bygdegården 

* TREHUNDRA tonåringar var 
hatten på Erikslund bygdegård i gå1 
Bygdegårdsföreningens Sven Mår
tensson hade ordnat med hattpara<1 
och nästan hälften av den ungdomli
ga publiken hade hörsammat ham 
vädjan: behåll kannan på. 

Elsa Persson från Rynge hade ta
git F 5-rekryten och fästmannen 
Kjell Brogren från Erikslund under 
armen innan hon, som en av kvällens 
sötaste flickor, svävade ut i en vals. 
spelad av hattprydda ystadsmusikan
terna Wickmans. 

Kvällens höjdpunkt var det ä'gon
blick då Sven Mårtensson släckt' 

GE DIG INTE PA BERG säger 15-årige John Erik Andersson och bryter arm 
med 24-årige Nils Andersson. Askådare är Karina Jönsson, Gun Svensson, 

Alice Svensson och Ruth Carlsson 
lampoma för att ' visa en vid förra och Lilly Hallonen från Knickarp. 
föreningsfesten inspelad film där När man vid tolvtiden slog igen por-
publiken själv svarade för det konst- tarna tiH dansparadiset var inte ba-
närliga inslaget, aJlt medan polisman ra bygdegårdsbasen nöjd. Ingrid 
Olsson i Herrestads distrikt mysande Persson från Gusnava var den första 
iakttog den upprymda men städade att lova komma tillbaka till Eriks-
herrestadsungdomen bland vilken lund nästa· gång, trots att flickorna 
måste nämnas så eftertraktade flickor var för många och pojkarna kanske 
som Berit Rasmusson från Snårestact för blyga. 



Skurups A/F blev seriesegrare i div. V södra då de på söndagen besegrade Vollsjö hemma med 

2-1. St. fr. v.: Hy Sture Vallgren, hi Göte Jönsson, el Rolf Jönsson, cb Bengt A. Haker, vi Rune Olsson, 

vy Sven Olsson, lag l. E. Breland. Sitfa.nde fr. v.: Hi Thure Akeberg, hb Lennart Nyström, målv. Olle Jöns
son, vb Eve Persson, vh Allan Kristersson. Målgörare var Sven Olsson och Rolf Jönsson. 

/.16 

Skurupsparet pil andra p1ats 
i riksomfattande fiirqtiivling 
S!öjdläraTe Einar Jönsson, Sku:rup, och hans maka Mnj-Britt, f. 

Kar!stedt, hade som tidigare meddelats placerat sig bland de fem 
bä&ta i en 'l'iksomfattande tävling tL?'lOTdnad cw firman A!foTt & Cron
holm, Stockho!m. 

Både i färgteori och i den prak- frågor om färg och herr Jönsson vi
tiska tillämpningen vid egenhändig sade sin skicklighet i att hantera 

ålni 'tt t k"k · d · penseln. Makarnas sammOlnlagda po-
m ng >av Sl ege o visa : sig i\ngsumma gav .dem andl:.a _p.Jats· n i _ 
herrskapet Jönsson värdiga att . kom- tij.ylingen och 5.000 kr i pl'is. Des.s.;, 
ma med i finalen. Den gick i Stock- utom har herrskapet JönssQn luift' 
holm 25-27 oktober. Fru Jönssonidet mycket festligt och trivsamt un~ 

. fick uppgiften att klara av knepiga der Stockholmsvistelsez:. 

Anne Ch!irlofte Serneri får en s p11rgris av kassörskan fru Ooril 
Nordström. 

Tiodubbelt antal 
insättare i Skurup 

Sparanuet i Skurup tog ve1•klig 

fa:·t på måndagen. Skuru·ps spar
bank hade öppet hela dagen ända 
till kL 18. Antalet insättningar var 
tio gånger stöl'l'e än vanligt. Belop-

. pens storlek växlade från l krona 

till 20.000 kr. Bland insättarna var 
alla , åldrar företrädda. Bankperso
nalen hade en ansträngande dag. 
Som utlovats fick en av insättarna ' 
en vinst på 100 kr., vilken utlottad€.11 
på kvällen omedelbart efter stäng
ningsdags. Sparklu:bbarna, som är 
ett 20-tal i Skurupsorten, fick .· ge
nom sina ombud mottaga många in
sättningar. Chansen att vinna 100-
lappar finns yttel'ligare i fyra dagar 
( o. m. fredag. Utom denna vinst
möjlighet bjuder banken sina in
sättare t rev liga nyckelhållare .oeh 
småbarnen får granna vimplar. 



lagen den 16 oktober 1958 

Skyfall· •• over Skurup . 

Bilarna fick forcera· kral tiga vattensamlingar. 

Vid middagstiden på onsdagen föll 
ett skyfallsliknande regn över Sku
rup. På en halvtimme öste det 17 
roilimeter ned. Gator och öppna 
platser i låga lägen översvämmades. 
På sina ställen drogs massor av 
höstlöv med strömmande vatten och 
täppte till avloppsbrunnarna. Hela ! 
bäckar forsade fram i rännstenarna. 
Ledningarna gick fulla och då vatt- 1 
net genom dem ej kunde avrinna 
i samma takt som tillflödena ma
tade på, steg vattnet i åtskilliga 
källare. 

De redan förut dyvåta åkrarna 
dränktes i ,vatten och nu är alla 
transporter över många fält omöj~ 
liga. 

j Bottenplattan till 
nya centralskolan 

n u f ä rdiggjuten 
Arbetet med uppföranJe av Nya 

centralskolan i Skurup forceras 
alltjämt. Av tekniska skäl måste 
vissa betongarbeten utföras i ett 
sammanhang och utan avbrott. 

Så var fallet med den stora arme
rade bottenplattan till huvudby.gg
naden. Denna platta är 25 cm. tjock 
samt 49 m. lång och 10 m . bred. 
Ända till klockan 3 på natten mellan 

1 
tisdag och onsda.g pågick arlfetet. 
Stl,ålkastare belyste arbetsplatsen 
och den stora betongblandaren till

' redde 120 mbilkmeter betong, som 
fyJldes ut över armeringsjär~:ts gal- ~ 
lervel1k, v"brerades och Jamna:des 
till. Tur var a:tt arbetena hann av
slutas, ty på onsdagen kom ett sky
fall som delvis und.erminerade jord
masSorna intill den utgrävda källar
våningen. 

Som väl är har nu efter oändligt 
besvär framdragits avloppsledning 

1_:m den nya skoltomten_ . ...._.=-.-'-oiO 

Lotteriguld till Skurup 

Vid ·onsdagen dragning i penning
lotteriet l<tföll 10.000 kr. på lott såld 
i Lidbergs bokhandel i Skurup. 
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1 Gåsaflock i Blentarpstrakten 

Vi går nu med raska steg mot Mårten, slutet på livet för många gäss, och största högtiden för mången skåning. Ovan ser vi en flock gäss 

på bete de sista dagarna före avrättningen. Den vackra bilden är hämtad från Blentarpstrakten. 



N o vembersommar 

Anne Charlotte Sernert i 
Skurup har i dagarna ploc
kat en hel midsommarbu
kett av prästkragar, vall
mo och blåklint. 

Snart sa iir det bcLm kvctr 

ungefär en t1·etti da.r. 

Sna.rt så. har vi ju decembe1· 

då vi fÖrsta. ljuset tänder. 

Julegrcm med lek och dcms, 

dock är något ur balans. 

Ingen stämning alls jag jar, 

fastän ticlen bawL gdr. 

För diirute solen skiner 

medan ljumma vindCLr viner. 

Ä1· det klokt när vi ska firCL 

julen snart, det börjar spirct! 

GissCLr att LuciCL får 

plockCL blamnnor tiU sitt hår. 

MARIANNE BERGSTRöM 
- ---

Släktmöte i s,·örup 
samlade över hundra 

De yngsta - syskonen Anders och Ann Kristin Pih1edah1, Herrestad, 

vid släkttavlan. 

Efterkommande intill sjunde generationen efter åbon Jöns Mår

tensson, född å Sjörup nr 13, den 9 nov 1776 och hans hustru Kerstena 

Nils-dotter, född i Södra Vallösa den 3 aug 1786, hade under söndagen · 

kallats till släktmöte. 

I det något kyliga söndagsvädret 
samlades 125-talet ättlingar vid 
Sjörups gamla kyrka, framför 
fädernegravarna, där blomster till 
de bortgångnas minne nedlades. 
Tal hölls av Nils Bösgård "En 
skånevisa", dikt av Alfred Fjelner 
lästes av lantbrukare Nils Nilsson, 
Dalslund, Villie. 

Sed·an det lilla templet fyllts till 
sista plats höll kontraktsprost H. 
Hegart en stämningsfull andakts
stund, formad till en hyllning 
för de äldre generationerna s·amt 
dessas stora och betyd~lsefulla in-. 
satse.r._fQr.... li~are &ii;kters v'ä.l. 
stånd. . · 

.Även fädernegården Sjörup nr 
13 hedrades med ett besök innan 
färd~n ställdes till östarp, där 
samvaron fortsatte till frampå 
kvällstimmarna. Här bildades en 
släktförening, vars styrelse kom 
att bestå e.v Jantbrukl!l'na Nils 
Bösgård, Nils Nilsson, Dalslund 
och Arvid Mårtensson, örsjö, samt 
byggmästare Nils Nilsson, Malmö, 
och modellfilare Albert Jönsson, 

I
Skurup. 

En sammankomst nästa år står 
~ programmet. 

Det omfattande släktforsknings
arbete som ligger bakom den 
lyckade sammankomsten, har ut
förts e.v lantbruk Nils Jönsson, 
Bösgård, Bösarpsgården, Hassle
Bösarp. Behjälpliga med anord
nandet har varit huvudmän i släkt
gemenskapen lantbrukarna Nils 
Nilsson, Dalslund, Vlllie, modell
filare Albert Jönsson, Skurup, 
byggmästare Mårten Nilsson, N 
Vallösa och byggmästare Nils Nils
son, Malmö. 

De vid släktmötet äldsta var 
syskonen Nils Jönsson, Bösgård, 
Maria och Karalina Jönsson, Ryds
gård och Olof Jönsson, Hylteberga. 
En tredje broder var den för några 
år sedan avlidne smedmästaren 
Mårten Jönsson, Snogeholm. I 
sjunde ledet kan endast noteras 
ett-årige Sven Ingvar, son till bil
mekaniker Stig Johansson och 
hans hustru Tea, född Jönsson, 
Snogeholm. 

.~. ---· 

/ //J f) - --~.x~ f l F J /~ j"l 



Situation från welterviktsmatchen ~ellan Ove Mötler Skurup, och 
Ystads Jan "Biffen" Olsson. 

Skurups SK har inte kunnat bjuda sin hemmapublik på seriebrott
ning på över ett och ett halvt år. På söndagen var det emellertid ny
premiär i folkparken och av publikintresset att döma var det en 
välkommen sådan. Visserligen hade det kanske ur hemmasynpunkt 
varit angenämare om de egna pågarna lyckats betvinga gästande 

Ystads SK, men det lax inte den här gången, utan med 5,5 mot 2,5 

fick Skurup låta sig nöja. 

Annars hade Skurup ett tacksamt 
utgångsläge i det att YSK lämnat 

j wo i mellanvikt. Det berodde på att 
ankaret Erik Persson lämnat åter
bud. Tungvikten fick Bengt Nilsson 
ta hand om, medan Nils Persson 
gick upp i lätt tungvikt. Och 'så 
blev Skurups kanske säkraste kort 
Arnold Nilsson utan match. Till 
råga på allt vann Nisse Persson 
över Gunnar Nilsson. I den matchen 
hade nog Skurup haft god seger
chans om man hunnit flytta upp 
Arnold. 

FRISKA TAG 

I det stora hela var det rätt så 
friska tag när matchen väl kommit 

l i gång. Det dröjde emellertid en 
dryg halvtimma över fastställd tid, 
eftersom två hörndomare, en från 
Svedala och en från Klågerup, inte 
behagade infinna sig. 

YSK-flugan Svenne Brandt åter
ställde per omgående balansen ge
nom att i för&.ta matchen "göra vid" 
nye Bengt Jönsson efter 1,10. Ta
langen Bz:andt fortsätter att över
tyga. I bantamvikt hade rutinerade 
Gösta Hultgren oväntat mycket be
svär med 18-åringen Olle Malmberg. 
Hultgren ;försökte sig på ett par 
nacksving men möttes av blixt
snabba kontringar. En grann lin
dena, som förde ner Hultgren strax 
utanför mattkanten, gav applåder 
men inte poänl! åt Malmberg, som 
hade oavgjort inom räckhåll ända 
till 10 sek ninan slut. Då slappnade 
han av ett tag och då klämde Hult
gren i med ett perfekt vänsternack
sving, som visserligen inte gav fall 
men ändock segergivande poäng. 

sin varning fick de. Och oavgjort 
förstås. 

EN PRAKTFULL PUNKT 

YSK-nestorn Arvid Blixt satte i 
fjäderviktsmatchen en praktfull 
punkt för a-upgörelsen. Per Pers
son, som är en absolut talang, blev 
fullständigt bortkollrad innan han 
efter 1,05 min satt fast i ett ra
sande snyggt vänstenacksving, som 
förde honom på rygg. Det v.ar den , 
gamle Arvid som blixtrade till där! 

I ett par extramatcher bjöds ock
så på frisk brottning. YSK:s Kurt 
Hansson exellererade i åtskilliga 
maror innan han slutligen avgjorde 
med ett nacksving mot Kjell-Åke 
Jönsson. Tid 5,30. I en intern sku
rupsupgörelse vann Olle Andersson 
på nedpressad brygga mot stöddige 
14-åringen Rolf Mårtensson efter 8 
min. Rudolf Betschart, Skivarp, var 
säker matchledare. 

Freddie. 

PRYDLIGA 
LÄTTVIKTARE 

Granna pågar av ungefär samma 
längd och stiliga byggnad var lätt
viktarna Jan Malmberg, Skurup, 
och Sven Olsson. Malmberg hyste 
uppenbart inte tillbörlig respekt för 
den synnerligen lovande ystadgrab
ben, som i år tycks ha gått ifrån l 
sin "parad-brottning" till förmån 
för hård offensiv. Det resulterade i , 
att Malmberg åkte i däck på ett 
kryss, som kvickt kopplades om till 
nacksving. Efter 4,30 var matchen 
avgjord till YSK-arens favör. 

Rent vildsint ·verkade Ove Möl
ler i welterviktsmatchen mot Jan 
"Biffen" Ol,sson. Den kämpastarke 
skurup~grabben bör nog tygla sitt 
heta temperament en aning. Det 
enda som hände i poängväg var ett 
omvänt livtag av Möller i dennes 
parterröverläge. Möllers poängseger 
var klar, men "Biffen" är · värd en 
eloge i alla fall. Han hade nämligen 
bantat cirka 3 kg på knappt· ett 
dygn. 

DÖDSTRÖTT 
SEGERHERRE 

En så trött mattkämpe och tilllika 
·segerherre som YSK:aren Nils Pers
son i lätt tungvikt har vi inte skå
dat på länge: Hemmapågen Gunnar 
Nilsson verkade ochså tagen i slut
skedet och den sista minuten fick 
man nästan en känsla av att her
rarna stödde varandra. Nils P hann 
skaffa l poäng på en nerdragning 
innan han blev tvungen att vila 5 
min för en fotskada. I YSK:arens 
parterröverläge försökte Nilsson 
med ett sug, men var nära att slå 
sig själv· på rygg. Ja, frågan är om 
han inte doppade skuldrorna i ma
l drassen. De poäng som YSK:aren 
l fick där vann han emellertid på. 
1 Det höjdes en del protester men 
de kom inte från den brottnings
kunniga delen av den i stort sett 
mycket goda publiken. 

Tungviktarna Bertil Nilsson och 
Bengt Nilsson lullade omkring som 
två snälla teddybjörnar och fam-



[ S kurupsbygden 
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Fastighetsägare vill ej 
avstå mark till trottoar . 

Skutups kommunalfnlhnäktige hade sammanträde på mända

gen under rektor Holger Holmgrens ordförandeskap. Föredragning.,. 

listan U!Jptog 18 ärenden. Utredning hade pa uppdrag av fullmli•

tige verkställts angaende trottoar utmed södra sidan av kv. Vallis 

intill jätnvägsomradet. Gatunämnden hade ej kunnat få berörd 

fastighetsägare att avstå mark för utjämning av nivaslullnad mellan 

tomt och gata. Därför hade ganghanan i gatunämndens förslag gjorts 

1,5 m. bred utom framför nämnda tomt, där den blir 0,6 m. Kost

naderna för trottoar beräknades till 3.300 kr. och fullmäktige anslog 

de begärda medlen. 

I enlighet med förslag av Tekniska lantmannaskolan byggt, blir alltmer 
ve1·kens styrelse beslöt fullmäktige brännande. Uppskov ansågs knap
höja vattentaxan sålunda, att fast past tillrådligt längre. Gatunämnden 
avgift utgår med 20 kr. mot tidigare erhöll uppdrag låta utreda spörs-
12 kr. och priset pr kbm. höjes från målet. 
32 öre till 40 öre, från l jan. 1959. Till reparation av köpingens lägen
Till inköp av tomtema 7 och 9 i kv.l het i bostadsrättsföreningen Skurups
Mårten i och för framtida utbyggnad hus 3 beviljades 1.505 kr. 
av elverket beviljades anslag på Samordning beslöts skola ske av 
9.600 kr. Vägbelysning kommer att de uppgifter som hittills innehafts av 
anordnas på sträckan Skurups by- familjebidr agsnämnd och hemhjälps
Joban Nilssons fastighet nr 6 för en nämnd genom att socialnämnden 
kostnad av 1.200 kr. övertar deras funktioner från l jan. 

Kommunalnämnden hade ej velat 
gå med på skolstyrelsens fö rslag om Frågan om grupp-
helårsanställt skrivbiträde på skol- bebyggelse utredes 
expeditionen utan tillstyrkt att 4.000 Kommunalnämnden fick i uppdrag 
kr. utgår till skrivhjälp som hittills att utreda möjligheterna för grupp
och fullmäktige beslöt i enlighet här- bebyggelse av egnahem, kedjehus 
med. Planteringsstyrelsens förslag eller radhus och för detta ändamål 
om inköp av lekkarusell, 10 park- anslogs 2.000 kr. 
soffor och motorgräsklippare för en Beslut fattades om avsättning av 
sammanlagd kostnad av 2.510 kr. ha- 100.000 kr. till en investeringsfond 
de fullmäktige i princip intet emot och 1.500 kr. tm pensionsfonden. 
men ansåg i likhet med kommunal- Hundskatten bestämdes oförändrat 
nämnden att inköpet kunde anstå till till 15 kr. pr hund. 
nästkommande år och medel för än- Förslag till utgifts- och inkomst
damålet reserveras. stat för år 1959 behandlades punkt 

Frågan om polishund för lands- för punkt. Utdebiteringen bestämdes 
1 
fiskalsdistriktet behandlades välvil- till 8.35 pr skattekrona, vilket är 
ligt av fullmäktige, som beviljade samma belopp som innevarande år. 
kostnaderna på 20 kr . pr månad och Antalet skattekronor utgör 151.753, 
engångskostnad på 300 kr . till upp- vartill kommer av staten tillskjutet 
förande av hundgård. antal 26.700 kr. 

Till beredskapstjänstgöring på ål- Fullmäktige beslöt att utreda frl· 
derdomshemmen beviljades i enlighet gan om behovet av anställda på folk
med socialnämndens anhållan 1.200 skoleexpeditionen genom en kom
kr. Beträffande södra ålderdoms- mitte av vilken kommunalnämnden 
hemmet godtogs socialnämndens för- väljer två och skolstyrelsen två leda
slag om försäljning till ungdomsgård, möter samt dessutom en ledamot väl
lekskola eller pensionät'shem. För- jes från landskommunernf~S förbund. 
slag om tillbyggnad av Norra ålder- At kommunalnämndens ordförande 
domshemmet så att ett 30-tal nya och vice ordförande uppdrogs att pl 
vårdplatser kunde inredas godkändes köpingens vägnar teckna borgen för 
men frågan är därmed ej löst, ty stiftelsens Skurups Hem på ett be
ingen utredning förelåg om varifrån lopp av 408.900 kr. Sammanträdet 
pengarna skulle tas. hölls 1 största enighet och de tjugo 
Avl~ppsfrågan för Skur,ups by och lärendena avverk~des på mindre än 

kringhggande område, dar nu bl. a . . en och en halv timme. 

Fr v förbundssekr Gunnar NiLsson, ordf i Gena1·ps lantarbetare

avdelning samt ombudsman Bror Olsson, Malmö. 

Information 1 Skurup 
om jordbruksarbetet 

Svenska lantarbetarnas jubileumsmånad präglas av stor fältaktivi

tet. En av Svenska Lantarbetareförbundet anordnad informations

konferens hölls under söndagen i Skurups Folkets Park. Till denna 

var kallade styrelseledamöterna från nio av ortens lantarbetare

avdelningar. Dessa hade så gott som fulltaligt mött upp. 

...., Konferensen hälsades av om
FöRBUNDET MINSKAR l budsman Bror Olsson, Malmö. Från 

Re<logörelse om avdelningarilas förbundsstyrelsen välkomnades [ 
ekonomiska förvaltning och for- förbundssekreterare Gunnar Nils
bundets aktuella problem som fal- son Stockholm. Till dagens ord
ler inom ramen för ekonomi och för~nde valdes Genarpsavdelning
me<llemsutV'CCkling lämnades av ens ordförande Henry Eriksson. 

l 
förbundssekreterare Gunnar Nils- Sammankomsten var en av de 24 
son. Förbundet som under de se- som hålls i hela landet och syftar 

k d l 500 till att från förbundsplanet infor
nare åren mins at me ca · k • 
medlemmar per år, kommer i år mera och hjälpa och därmed oc sa 
att notera en betydligt mindre siff- underlätta styrelsemas organisa
ra som i sin tur tyder på att ra- tionsarbete. Dessa småkonferenser 
ti~naliseringen inom jordbru~~t har också till uppgift att från fältet 
närmar sig vad som kan anses moJ- till högre ort delge erfarenheter 
ligt. På det ekonom.iska .. plan;t var från dem som ski.iter det lokala or
utvecklingen god. For nasta ar be- ganisationsarbetet. 
höver ingen kontingenthöjning till- SAMMA ARBETSTID 

gripas. ARET RUNT 
Problemet just nu är arbets- Ombudsman Olsson hade på sin 

löshetskassan. Från den 1/9 1957 lott att redogöra för styrelsernas 
- 31/8 1958 hade över 3 milj arbetsuppgiiter av mera teknisk 

' utbetalats till 205.000 arbetslösa. art som kan vara ganska skiftande, 
Hr Nilsson trodde för sin del att då 'förbundet omspänner minst ett 
arbetstillgången under vintern 15-tal arbetsområden. Att upprätt
skulle bli något bättre än under hålla kontakt med lantbrukarnas. 
föregående år. organisationer kan enligt talarens 

erfarenhet ge gott utbyte utan att 
Jubileumsmånaden hade präglats fackHga strävanden behöver åsido

av stor medlemsaktivitet, ett gott sättas. Avta,lssituationen såsom den 
tecken för framtiden. ter sig nu och vad som förekom-

Samtliga föredrag följdes av gi- mit ingick i ombudsmannens andra 
vande och sakliga överläggningar. anförande liksom arbetstidsför
Som sista punkt visades förbun- kortninge~ och hur denna lämpli
dets jubile~sfi~m, . som blev ~n gen kan uttagas. En önskan frår; 
intressant h1stortk 1. tal och bild lan tarhetarehåll syns vara att f a 
över den orgamserade • lant- samma arbetstid per vecka året 
arbetarerörelsen fram till vara da- , runt.~- __ 
gar. 



Apelsiriträd 
i Skurup bär 
fina frukter 

Fru Elsa Norling vid sitt apelsin

träd. 

Fru Elsa Norling, Sikurup, har i sitt 

h ett apelsinträd, som dignap-a-V 

mognande frukter. Ej mindre än 27 

frukter bär det lilla trädet. En av 

apelsinerna är i det närmaste mogen. 

Den har växt fram ur en blomma 

från oktober i fjor. De övriga tillhör 

en senare blomning, och de lyser nu 

gulare för var dag som går. Fru Nor

ling är säker på att till jul få ett· bra 

tillskott av söta goda apelsiner från 

sitt lilla bordträd, som hon valtinar 

två gånger dagligen och sköter med 

största omsorg, Befruktningen måste 

hos dessa inomhus odlade apelsin

träd utföras med pensel. Trädet är 
nu 13 år gammalt och köptes ur

sprungligen som planta från Hus

lmodern. 

Skurups bridgesällskap 

har spelat i Erikslund mot Eriks
lunds bridgeklubb. Skurup vann med 
3.652 poäng mot 3.488 poäng för Eriks
l und. Resultat: l) Ramstedt/Ramstedt 
Skurup, 386 p., 2) B. Olsson/Kjell 
Nilsson, Erikslund, 374, 3) P, Olsson/ 
T. Olsson, Erikslund, 365, 4) Sven 
SjöstentHjalmar Persson, Skurup, 
363, 5) Bengtson/Viktorsson, Eriks
lund, 359, 6) Ståhle/Ståhle, Skurup, 
358. På måndag spelar Skurup för
sta omgången i en treronderstävling 
om julskinkan. 

Lantarbetarmöte i Skurup 

På söndagen hade sju avdelningar 
av Svenska lantarbetariörbundet lå
tit representera sig vid ett möte i 
Folkets hus i Skurup. Ordförandd 
var Henry Eriksson, Genarp. Största j 
antalet närvarande voro från Skurup 

1
. 

Skivarp, Genarp och Blentarp. Om
budsman Bror Olsson behandlade av
talssituationen och förbundssekrete
rare Gunnar Nilsson talade om ak
tuella problem inom förbundet. Lant
arbetarförbundets jubileumsfilm vi
sades. 

Trafiktillstånden 

Hr Aldo Andersson i Skurup kla
gar hos regeringen över att biltra
fiknämnden vägrat honom att utbyta 
en lastbil och släpvagn lastande 10,5 

ton mot en bil och en släpvagn med 
en största last av 16,5 ton. Han an
för att det inte framgår av nämn-

l 
dens beslut vilka dess skäl för av
slaget varit och Andersson anhåller 
därför att få besked därom och så 
beredas tiUfäll~"lrtrkomplettera sina 
besvär. 

Vemmenhög 

Kommunalfullmäktigevalet 

i Vemmenhög 
Genom ett förbiseende blev inte 

namnen på de för fo1k.partiet i Vem
menhögs kommun va1da nämndå i 
referatet från den officiella samman
räikningen utan endast mandat och 
röstsiffror. De 1 valda är emellertid 
elektriker Johan Ohlsson, Skivarp 

Jlantbr. Erik Bengtsson, Albbekås, och 
lantbr. Si,g>vard Svensson, V. Nöbbe 
l löv. 

Skurupsunqdom tillverkar 
·sm.vcken som fritidshobby 

Fr. v. fru Ninni Larsson, slöjdlärare Einar Jönsson, -kyrkoherde G. Wal

lin samt flickorna Ulla Wallin och Lizbeth Larsson. 

Kyrkligt intresserad ungdom i lemmar ur ungdornskretsens kamrat

Skurup har funnit en ny fritids- ring brukar infinna sig, 

sysselsättning, som intresserar både Utrustningen är den enklast tänk

pojkar och flickor. Det är förfär- bara: endast en gaslåga, hammare och 

digande av broscher, medaljonger filar. Förvånansvärt vackra ·saker 

och andra mindre smycken och formas i koppar och mässing, Deko

prydnadsföremål av metall. ren utgöres av emalj i olika färger, 

Slöjdlärare Einar Jönsson, Skurup, som brännes fast på metallplåten. De

handleder de unga i handgrepp och korationer med mm-tunna metall

metoder. Vidare har ungdomen sina trådar i av eleverna komponerade 

ledare, kyrkoadjunltt Stig Muhrgren mönster utföres också. De unga är 

och församlingsdiakonissan Ulla Nord- oerhört intresserade. Fritt spelrum 

beck, som medverkade och kyrko- ges för fantasi och smak. De tillver

herde Gunnar Wallin. Man samlas ·kade föremålen har en absolut ori

en gång i veckan i en av skolans ginalitet och motsvarande fiiillS inte 

slöjdsalar, Omkring ett 30-tal med- att få i marknaden, 

-
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Från inmurningen av do kume ntskrinet i Nya centralskolan i Skurup. Fr. v. rektor H. Holmgre n, fo lkskol

lärare Ragnar Segerström, landsfiskal Ei nar Ahns tröm, hr Ove Dahl, mure~re Anton Andersson och re k

tor Ernst Jeppsson. 

Skurup och Skivarp möttes i vänskapsmatch, där Pantern segrade 

med S'h-1 'h. Här en bild från fjäderviktsmalchen, där Per Bladh 

med smidjebälte .lyfter Skiv.,rps Per Persson, som visserligen stod 

tiden ut men förlorade med 3-0. 

Dokumentskrin inmurades i 
Nya centralskoJan i Skurup 

Nya Centralskolans murar reser sig nu mer och mer. Längorna 

vid vänstra sidan med administrationsbyggnad, S!)ecialsalar för fysik-, 

kemi- och biologiundervisningen samt verkstad för metallslöjd står 

färdiga för älltatigng:ng och dessa arbeten har delvis fullbordats. 

Nu pågår uppmurningen som bäst fem kronor präglade i år, uppgi_f- ~ 

av huvudbyggnaden utmed norra si- ter om myndighetspersoner fran 

dan Den är 60 meter lång och i två kungen, landshövdingen o.':h bisko-
. pen ner till ortens egna fOI·troende-

våningar. I denna byggnad inrymmes män, foton av skolans ledning, foton 

8 lärosalar. av tävlingsförslag till ny skola osv. 

På torsdagen samlades byggnads- Vid den enkla ceremonien på byg

kommitten för bygget och ett kop- get redogjorde l:e rektor Ernst 

parskrin inmuTades i huvudbyggna- Jeppsson för skrinets innehåll och 

dens norra fasad. I skrinet hade ned- murade så med egen hand in skri

lagts en av l:e rektor Ernst J eppsson net på deEs pla ts. 
författad historik av byggnadsären- s kolstyrelsens ordförande rektor 

dets uppkomst och utveckling fram Holger Holmgren u ttalade en önskan 

till den slutgiltiga form skolan får att skrinets innehåll skulle bli en 

enligt arkitekt Hans Westmans rit- hälsning till kommande släkten. 

ningar. Besked ges också om entre- Tidshavets vågor går fram och ge

prenörer för bygget och om alla som nerationema växlar, men vad vi ve

medverkat till dess fullbordan. Se- lat och önskat ungdomen får i den

naste årets redogörelse och katalog na hälsning bäras fram till våra ef

för enhetsskolan och samrealskolan terlevande då sekler flytt undan och 

bifogades med alla för året aktuella denna skola raserats för något annat 

upplysningar och vidare nedlägges i nytt. Må genom alla tider bestå en 

skrinet dagsfärska tidningar spridda fostran till de unga att älska san- l 

i orten, växelmynt från ett öre till ning, frihet och tolerans. 



TRELLEBORG · OCH SÖDERSLÄTT 

Dokumentskrin murades in 
1 Skurups nya skolbygge 

Fr v rektaTerna II. Holmgren och Er'nst Jeppsson samt ledamoten av 
skolbyggnadskommitten murare Anton Andersson. 

Skolbygget i Skurup har nu fortskridit så långt att väggarna på 
klasst·umsbyggnaden påbörjats. I denna har skolbyggnadskommitten 
beslutat mura in ett tillslutet kopparskrin innehållande handlingar 
som för eftervärlden skall kunna ge besked om förhållanden som 
var för handen då skolan byggdes. 

På detta sätt förvarade till se- sens ordförande, rektor H. Holm
nare generationer är de tre täv- gren, bl a: 
lingsförslag, varav ett ligger till Må innehållet som nu muras in i . 
grund för skolbyggnaden och rit-' vår nya skola bli en hälsning till 
ningar av densamma, protokollav- senare generationer. När det en 
skrifter från skolbyggnadskommit- gång efter ett eller annat århund
tens sammanträden, förteckning rade skall blottas, har vi för länge 
över riksregent, myndigheter, såväl sedan sköljts bort av tidshavets 

[statliga som kommunala. Till sam- böljor. Vi och våra gärningar är 

\
!ingen har även lagts en serie skil- glömda. Den tidens människor 
jemynt av årets prägling, dagens skall få en hälsning och en upp
exemplar av de fyra i Skurup gång- fattning om vår omsorg om vår 
bara dagstidningarna. Skrinet sattes ungdoms uppfostran och utbildning. 
på torsdagen på plats strax över Må denna byggnad bli ett gott hem 
källarvalvet i byggnadens nord- för våra barns fostran i samhälls
västra hörn. Det var skolbyggnads- kärlek, sanningskärlek, foster
kommittens sekreterare, förste rek- landskärlek, tolerans samt andlig 
tar Ernst Jeppsson, assisterad av 1c=lc:::e=.:kc:::am=l~ig~f~n~·h~e~t,_. _______ _ 
muraren och skolbyggnadskom-
mitteledamoten Anton Andersson, · 
som påbörjade inmurningen i när-
va,ro av skolbyggnadskommitten, 
skolstyrelseledamöter och byggnads-
folk. 

l 

EN HÄLSNING TILL 
EFTERVÄRLDEN 

I anslutning härtill yttrade kom
munalfullmäktiges och skolstyrel---

La .. t l· tycks svenske tungvikts
~ mästaren i brottning spar-

. tanen Lennart Persson ta ·på bantam
viktaren Lennart Persson och flug
viktaren Jan Bergqvist, då Skurups SK 
i gå~ firade sitt 25-års jubileum med 

pomp och ståt 

l 
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43 rekord av Skurups friidrottare 
Mas·se Månsson stort 

• • ~ - ' 1 " • 

löfte i häcklöpning 
SK.URUPS AIF:s FRIIDROTTSSEKTION har i år haft stora fram

gångar. ,Inte .. mjndre ä~ 43 klubbrekord har slagits. Dessutom har 

medlemmarna hemfört ett skånskt mästerskap och nio kretsmäster

skap. Säsongen inleddes med trekampstävlingar i inombushopp. Dessa 

tävlingar' rönte livligt intresse och ett 20-tal ungdomar deltog. Bäst 

var Bengt Andei·sson, som ·föriltom hemmaseger uppnådde fina resultat 

i olika mästerskapstävlingar. I ' jDM blev han tvåa i höjd utan ansats 

och i JKM ' tog hiui hemtvå segr~r. 

' FöRST A MAJ BöRJADE den egentliga säsongen, Denna inleddes 

med ·d~ olik~ w';gd~r;n.skretsmästerskapen. Skurup stod som ·arrangör 

fö.r 15-16-årsungdomarnas tävlingar. I lag blev Skurup tvåa, en poäng 

efter IK Pallas. I individuella tävlingen tog skurupspojkarna två mäs

terskap; Tommy HaJ?,sen i längd och Ingemar Jönsson i 80 m häck. 

S<Ji:n.ma dag arrangerades i Limhamn 17-18-åringarnas mästerskaps

tävlingar. Där erövrade skm;upsborna dock inga mästaretitlar. I A - KM 

fick Skuru.p sin genom tiderna största seger i friidrott. Masse Månsson 

vann nä.mli'gen 400 m 1:\äck. Två B-KM togs också hem. Ingemar Jöns

~n v~n~ hÖjd och Firik Andersson diskus. I 10-kamps -T<M blev Masse 

Månsson trea . och Erik : Andersson femma. I junior-_JM blev Masse 

Månsson nia b land 17. ·startahde på 800 m häck. Dessutom ha;r klubb

inästerskap.stävlingar hållits i 'fyra · omgångar. 
~ . . -. 

i Innan alla dessa mästerskapstäv-\2J. Bengt Bengtsson (18) 40.0. 3) Bengt 
!ingar hade de · olika serierna star- NJ!sson < 16) och M. Månsson (20) 41,0. 

.. . 15) Ake Mårtens,on (20) 41.4. 
tat. Skurup låg i div II · for semorer·, 400 m: l) M. Månsson (20) 53,0 (k!br 
men blev sist i serien. Detta berodde ·, 20 o Sl, 2) H. G. Persson (18) 55,5, .. 3) 
kanske till stor del på ~tt laget . be- Bengt Bengtsson (1.8) 55,7, 4) Go te 

. . • Jonsson (S) och Enk Andersson (20) 
stod av epdast JUDIOrer. Dessutom 60,0 
har 7 medlemmar ' 'legat i lumpen" j 800 m: 1) M. Månss~n (20) 2.02,2. 
och ;: inte alltid kunnat bli · fria vid 1.000 m: l) M. Månsson ( 20 l 2.43,2. 

tävlingarna, och detta har väl också : ~~nP(~ 6fe~s;~.~. <,t~ l B2;~~·6s~~,;s~~~~~~~~ 
varit en orsak till serieförlusten. Ju- och Erik Andersson (20) 2.59,7. 
niorerna däremot klarade sig så att. 1.500 m: l) M. Månsson (20) 4.10,4 
de får stanna kvar i Skåneserien div (klbr f 20 o S), 2) Per Persson (18) 

I l Il t 
· f å f' 4.34,4. 3) Ake Mårtensson (20) 4.35,0. 

, trots , att a a, u om en, ·. r n J O!'- Längd u a: l) Bengt Andersson (20) 
årets seriesegrarlag fallit för ålders- 2,94 ( klbr f 20 o S), 2) H. G. Persson 

(18) 2.75. 3) Eskil Persson (18) 2,71, 4) 
Erik Andersson (20) 2,69, 5) Claes 
Larsson (18) 2,66. 

gränsen. 

Arsstatistik för 1958 Höjd: l) Ingemar Jönsson (16) 1,65 
Siffrorna inom parentes anger vilken (klbr f 16), 2) Jan Nilsson (20). Leif 

åldersgrupp vederborande deltager j Waldeck (20) och Masse Månsson (20) 
80m: l) Per Svensson (16) 10.0, 21 1.60. 5) B. Bengtsson (18) 1,58. 

Göran Holmberg (16) 10,2, 3) Christer! Höjd u a: l) Bengt Andersson (20\ 
Carmen (16 J och Ingemar Jönsson (16 l 1,39 (klbr f 20 o S 1, 2) Leif Waldeck 
10,4. 5) Ake fl<ilm .( ~6.) och Björ11 Hen- 120) 1,29, 3) Jan Nilsson (20) 1.28. 4) 
riksson (16! 10,5 . . · H. G. Persson (18) och Eskil Persson 

100 · m:' t) H. · G. Persson (18) och (18) J.26. 
Masse Månsson (20) 11 ,11, 3) ' Bengt Stav: l) Erik Andersson (20) och 
Bengtsson (18) 12.0, 4i Bengt Anders- Masse Månsson· (20) 2,80, 3) B. Svens
son (20) 12.3. 5) Erik Aridersson (20\ son (18) 2,65, 4) Claes Hansson (16) 
och Ake, Må~tensson (J!O) 12,4 .. , · och Anders Paulsson 116) 2,62. 

200 m: l) H. G. Persson (18), ' 24,7 Tresteg: l) H. G. Persson (18) 11,62 
(klbr f ·18, '20 o S), 2) Göra" ·Holmberg ,(klbr f 18. 20 o S), 2) Ake Holm (16) 
(16) och M. Månsson (20) 25,8, 4) 11.52 (l<lbr f 16) 3\ Masse Månsson 
Christer Carmen (16) 25,9, 5) Bengt (20) och B. Ben~tsson (18) 11.10, 5) 
Benl(tsson (18) 26.0. Bror Svensson (18) 10,92. 

300 m: l) H: G. Persson (18) 38,8. 3.000 m: l) Masse Månsson (20) 

1

10.15.4 lklbr f 20), 2) Ake Mårtensson 
. (201 10.29.6. 

80 m häck: l) In~emar .Jiinsson (16) 
14.0, 2) Ake Holm 116) och Björn Hen
rik"'on 1161 14,9. 4) Claes Hensson (161 
15 .3, 5) Per Svensson (16) 15 ,5. 

110 m häck (100 cm): 1 l Masse 
Månsson (20) 18.8, 2) H. G. Persson 
(18) 19,7, 3) Erik Andersson. 

110 m häck (110 cm) : l) Masse 
Månsson (20) 17,9 (klbr f 20 o S), 2) 
.Erik Andersson (20) 21 ,l. 

400 m häck: l) Masse Månsson ( 20) 
59,3 (klbr f 20 o S), 2) H. G. Persson 

Masse Månsson, SktLrtLps idrotts
stjärna, som i år själv slagit 

11 klubbrekord. 

(18) 65.6 (klbr f 18) ; 3) Jan Månsson 
(16) 67,0, 4) Ake Holm (16) 69,4. 

Längd: l) H. G. Persson (18) 5,96 
(klbr f 18 o 20), 2) Tommy Hansen 
(16) 5,54, 3) Björn Henriksson (16) 
5,52. 

Kula (7,2 kg): l) Jan Nilsson (20) 
10,35 (klbr f 20), 2) Erik Andersson 
(20) 10.00. 3) Gösta Pettersson (S) 9,15. · 

Kula (5,5 kg): l) Erik Andersson 
(20) 11.03, 2) Bengt Bengtsson (18) 
10,:7, 3) Claes Larsson (18) 10,06. 

Kula (4,5 kg): l) Göran Holmberg 
(16) 9.53. 

Diskus (2,0 kg): l) Erik Anders~on 
(20) 32,11 (klbr f 20 o S). 2) Jan Nils
son (20) 30,66, 3) B. Bengtsson (18) 
29,69, 4) Göran Holmberg (16) 28,00. 

Diskus (1.5 kg): l) Bengt Bengtsson 
(18) 38,10 (klbr f 18), 2) Erik Anders
son (20) 36,40, 3) Göran Holmberg (16) 
33,58, 4) Björn l:lenriksson (16) 30,20. 

Spju-t (0,8 kg): l) Erik Andersspn 
(20) 44.70 (klbr f 20 o S), 2) Göran 
Holmberg (16) 44.54 (klbr f 18), 3) 
Gösta Pettersson IS) 42,78, 4) Björn 
Henriksson (l6) 39,19. . 

Spjut (0,6 kg): l) Göran Holmberg 
(16) 45 .84 (kJl)r f 16). 

Slägga : l) E •· ik Andersson (20) 25.05. 
Femkamp: l) Erik Andersson (20) 

1.678 p (klbr f 20 o S), 2) Masse Måns
son (20) 1.606 p, 3) H. G. Persson l 18) 
1.224 p, 4) Göran Holmberg (16) 1.222 p. 

Tiokamp: l) Masse Månsson (20) 
3.854 p (klbr f 20 o S), 2) Erik An
dersson (20) 3.330 p. 

B å lo. 



Skurups bordtennis!fam~r -= · 

utan förlustmatch l år 

Skumps bctda duktiga boTdtennisflickor Anita Nilsson och Gull-BTitt 
Persson, vilka i år ännu inte förl orat någon match. 

Skurups Bordtennisklubb kan se tillbal•a på ett gott tävlingsår. 
Klubben har aldrig deltagit i så många serier som i år och inte heller · 
i så många individuella tävlingar. ,Man har in te blivit trött på alla 
dessa tävlingar utan gjort vad man kunnat för · att vinna .Så blev t ex . 
14-åringen Gert Olsson e tta bland ett 80- tal deltagare i pojkklassen 
vid DM och nia i juniorklassen. Gull -Britt Persson erhöll vid samma 
tävling en tredje placering i damjunioi·klassen och Anita Nilsson blev · 
tillsammans med Ger t trea i mix - k lassen. Båda flickorna tog dessutom 
hem se grar i två damklasser . Anita i seniorklassen och Gull-Britt i 
juniorklassen. 

fritidsgrupper. Dessa tränar om 
måndagarna och leds av Walter 
Andersson och Arne Gunnarsson. 
Om tisdagar och fredagar träna'r 
lagspelarna. Deras träna·re är N. G. 
Svensson. Onsdagar och torsdaga~;r 
anslås för allmän träning. Det är 
alltså träning varje vardagskväll, 
och för den skull blir det fullt upp 
att göra för ledarna, som dock gär
na satsar sin~ krafter för klubbens 
bästa. Flickorna har in te någon 
egen träningsdag än, men om fler 
flickor söker sig till lokalern<1 ska 
även flickorna få en egen dag till 
sitt tränande. De som ej tränar har 
möjlighet att se på TV. Klubben 
har nämligen köpt en.. TV -appara,t 
för att göra det trevligare för med!"' 
lemmarna och för att väcka ännu 
större intresse för Skurups bord
tennis. Man har planer på att ,ti1l 
våren åka till · Tyskland · för att 
spela några mateller där. Detta ä,i 
emellertid bara planer, och än ä;r 
ingenting bestämt, slu tar ' hr Åkes-
son. ' Bålo. ;_ 

Vid Sverigetävlingen , som ny 
ligen ägde ru m, vann Gert första 
etappen, oeh han har nu chans at t 
vinna en resa till Olympiaden i 
~om 1960. Första steget dit är åt 
minston e taget men det är många 
steg k var. Flickorna, som spelar i 
div III i den svensk - danska dam
serien, har hittills i å r inte förlorat 
en enda match, utan leder starkt. 
Även fö r A-laget går det bra. Spe
larna där leder serien i div I östra. 
Reservlaget ligger i ö stra serien 
och juniorerna i skåneserien södra. 
Flickorna närmar sig nu eli ten i 
Skåne och , det blir en intensiv 
kamp vid de hårda tävlingarna, som 
snart ska gå av stapeln. Den 26 dec 
ska man t ex till Landskr ona och 
dc·n 28 dec ska man först t ill Häl
singborg och sedan genast åka från 
Hälsingborg till Trelleborg för att 
där, samma dag, spela i · söder
slättstavlin gen. Den 5 och 6 januari 
ska man delta i sydsvenska mäs
terskapstävlingarna. Det blir alltså 
hård konkurrens för de duktiga bt
flickorna, men på grund <!-V den r-------- --=====:=J 
flitiga träningen har Sku rups bord 
tennisklubb en hel del att vänta. 

- Intresset för bordtennis tycks 
var a stort i Skurup, ty det är all
tid liv iigt befolkat i lokalerna, sä
ger kluLbens sekr Åkesson. SBTK :s 
störst:, gläLlj ekälla är dess u ng
doms;;ek tian. I denna finns det ett 
50-tal ungdomar uppdelade i två 

Årssammanträde L går med 
Vemmenhögs lantbruksklubb 

Fr: v, · Ordföranden Bengt Slure Persson, generaldir. C. H. Norlander, 
Sfbckholm, och disp. B. Åkermark, .Jordberga, dagens ordförande. 

Vemmenhögs lantbruksklubb hade på måndagen årsmöte på 
Skurups hotell. Ett 100-tal medlemmar hade infunnit sig till mötet. 
Ordföranden i klubben lantbrukare Bengt Sture Persson, Klagstorp, 
h~sade alla välkomna och vände sig särskilt till dagens talare ge
neraldirektören K. C. Norlander. 

Ordföranden för dagen disponent till sitt anför;l.nde gjorde talaren den 
B')l!rlil Ohlmark, Jordbe1•ga socker- begränsningen att från behandlingen 
bruk, höll därefter parentation över utesluta varj e prognos om kommande 
följande under året avlidna medlem- prisförhandlingar . Med utgång från 
mar: godsägare Oskar Frising, örsjö, arets och tidigare års skördeutfall 
k yrkoherde Ake Hedelin, ö. Vem- och marknadsförhållanden för jord
menhög, köpman Erik Helgesson, bruksprodukter gav han däremot en 
Skurup, köpman Gustav .Persson, allmän orientering om hur gällande 
Skurup, dil'Cktör Edvin önnher, Sku~ och planerade regler ingsåtgärder ver-
rup. kar och .. k an komma att verka. Som 

R"k k f " d h ljuspunkt& i dagens läge anförde 
a f·e~ apern_a

1
. dore r~gs oc . an-~ han att såväl priser som avsättning 

svars r et bev1 Ja es. Till revisorer • .. h fl" k bl' 't b" .. 
utsågs lantbrukare Frans Olof An- P.~ smo~ oc as l VI att:.e an 
dersson, Vallby, och lantbrukare Per fo~· ett ar s~da n. Are~ efter varlds
Olof Må t · s t T'll d kriget har VIsat en stigande · produk-r ensson, vens orp. 1 or - t' n · ·m · db k t K ti' 
förande. vid nästa möte valdes lands- 10 1110 JOr ~u e · .o~sum. ~nen 
t
. g }I 

3
.. R" har trots behållnmgens tillagg eJ okat 

m smannen ugo onsson, onne- · d Ol 'k .. ·n å 
stad, och till vice ordförande lan t- 1 

.. samma gra · 1 a vagar ti r ~as 
brukare Nils Noren Äspö. for att få b~ans mellan produktion 

. . .. ' . och konsumtion. Mot yrkan om ned-
Generaldirektor H. C. Norlander skärande av produktionsvolymen kan 

talade därefter om aktuella jord- anföras bl. a. den stora sårbarhet 
brtifsproblem. Redan i inledningen jordbruket har av beroendet av bl. a. 

handelsgödsel. Denna senare andel 
i skördeutbytet har ökat f t·ån 12 
procent av totala skörden till 29 pro-

l
cent. Även i andra avseenden har 
jordbruket sårbara punkter. 

Ifråga om prisreglerande åtgärder 
kom talaren 'in på den begränsning 

\ av våra exportmöjligheter som k[\n 
bli en följd av att Tyskland anslutit 
sig till gemensamt frihandelsområde 
med sex andra länder. Till Tyskland 
har vi kunnat sälja 250.000 ton vete 
men ett visst motstånd förmärkes 

loch troligen blir det bara 100.000 ton. 
Fråga är om vi kan sälja fodetl·säd 
till Tyskland motsvarande skillna
den. 

l Föredragshållaren uppehöll sig . vid 
olika slag av prisreglerande åtgärder. 
En omarbetning av nuvarande spärr
regler ansåg talaren ofrånko.mlig och 
drog upp linjerna för vad en om
redigering borde syfta till. Det nya 
systemet' har automatisk~ anknytning 
till \lärldsmarknadspriserna. 

Djskussion 
I <len följande disku~on tog agro

nom Ernst Möller, · ö rsjö boställe, 
upp f rågan om vad som avses med 
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1 Hem, skola och niiringsliv i samarbete 
1 lör de ungas yrkesorientering i Skurup 
l . . 
· Enhetsskolan har växt 

ut till att omfatta 
det åttonde skolåret 

Fiir många familjer i Skurups köping och närliggande orter har 
samarbete mellan skola och hem denna · höst blivit en levande verk
lighet. De har ·nämligen i sina hem mottagit lärjungar från enhetssko
lans åttonde klass för att dessa ska få s. k. yrkesorientering, när
mast i fråga om hemarbete och barnavård, och · pröva sig fram till, 
om de har förmåga och möjligheter att komma in i sådana yrken 
som hembiträde, barnsköterska, hushåll, matlagning etc. 

Enhetsskolan i Skurup har nu tering. Denna beräknas omfatta två 
växt ut att omfatta åttonde skolåret. veckor på hösten i nov. månad och 
Därmed är skolan inne på sin upp- två · veckor på våren i febr. Enligt 
gift att öppna vägar och bereda sys- elevernas öns'kningar och efter till

/selsättning jämväl åt · sådana elever, mötesgående från företagare, hant
som har vad man kallar praktisk verkare, affärsmän, husmödrar och 
begåvning. Visserligen fullföljer en- Skurups Lantmannaskola kunde ele
hetsskolan den tidigare realskolans ·Verna -få persenliga· erfarenheter av 
syfte att bereda för gymnasiet eller ar.bete i olika yrken och arbetsmiljö
fortsatta studier på annat område. er och överväga om deras anlag 
Men detta är intet nytt. Det nya är lämpade sig för r~spektive arbets
att även de långsammare arbetande områden. 
eleverna och de praktiskt inriktade Efter de två veckornas yrkesprak
skall få sin chans och erhålla en tik i nov. får eleverna skriftligen 
utbildning, som motsvarar deras. int- redogöra för sin uppfattning om ar
resse och möjligheter. hetsförhållandena i det prövade yr-

Skolans arganisatlon har utformats ket varvid man genom samtal kan 
$å att lärjungarnas yrkesintresse till- komplettera redovisade kunskaper 
godoses, och vägarna till näringsli- ech erfarenheter. För att ytterligare 
vets olika gtenar blir ·kända av ele- klarlägga elevernas önskemål och 
verna . . De får också besked om vii- intresse i fråga om praktikplace
ka anlag, som är nödvändiga för ringen kan såväl eleverna själva 
framgång i ett visst yrke, och. upp- som deras .föräldrar resonera enskilt 
lysningar ges om arbetstillgång, lö- med yrkesvalsläraren varje tisdag kl. 
neförhållanden, ek. betingelser för 6-7 em. på eXJI>editianen i folkskolan. 

utövande av ett visst näringsfång osv. !------------- - "' ~~~.J········ .. , , ............................ ;··: 
Yrkesråd med nio 
ledamöter · 

För tillvaratagande av de krav, 
som yrkeslivet ställer på undervis
ning och utbildning, såväl inom en
hetsskolans ram som utanför denna 
inom äldre årsgrupper, har nyligen 
valts ett yrkesråd, med nio leda
möter. Yrkesrådet har int'im kon
takt med skolstyrelsen. Rektor Hol
ger Holmgren är sålunda ordt i så
väl skolstyrelsen som yrkesrådet och 
fackrepresentanter samt skolledare i 
skolstyrelsen äger deltaga i y<rkes
rådets överläggningar. Yrkesrådets 
uppgift som skolstyrel$ens rådgivan
de organ markeras även av att rek
tor för Skurups yrkesskola N. H. 
Lindström och yrkesvalsläraren Rag
n;no segerström båda tillhör yrkes
rådet. Efter förslag från organisa-. 
tioner, företagare och anställda i 
Skurup har i yrkesrådet invalts fy
ra representanter för företagarna och 
lika många för arbetstagarna. 

Närmast till att i enhetsskolan väg
leda och ordna för ungdomens inträ-,. 
, de i ortens näringsliv är yrkesvals-
j läraren. På denna post verkar folk-

l 
skollärare Ragnar Segerström, som 
har bakom sig många års erfaren
het av samarbete med ungdom på 

j ifrågavarande åldersstadium. 

Yrkeslärare Ragnar Segersfröm handleder eleven Leif Bergkvist 
yrkesorientering 



sextio elever i praktisk 
yrkesorientering 

Om skolan skall kunna bli, vad 
vi tänkt, måste yrkenas utövare och 
företagens målsmän medverka. Det 
är mycket skolan begär. Att t. ex. 
ta hand om och vägleda en ung 
människa, som inte kan vara till 
verklig nytta under orienteringsda
garna, kraver vidsynthet, intresse 
för ungdom och rekrytering till yr
ket samt myckeu god vilja. Gläd
jande nog fanrus dessa förutsättning- , 
ar i Skurup. Plats kunde beredas 
för de nära sextio elever, som i klass 
åtta skall ha praktisk yrkesorien-

Praktikant Elsie Hansson prövar 
på hemsysslor 

~ Påfallande intresse 
för jordbruk l Bland "åttorna", som praktisera

de i nov. visade sig ett påfallande 
intresse för jordbruk. Ej mindre än 
16 av de 60 eleverna valde att vis
tas vid Skurups lantmannaskola i 
sammanlagt två veckor. De mottogs 
2-3 åt gången var vecka och följde 

, med stort intresse alla förekomman
de arbeten. De gödslade i ladugår
den, körde betor, skötte djuren, var 
med om mjölkning m. m. och fann 
alltsammans roligt. Dessa elever tyc
ker bäst om arbete och friluftsliv. 
Så snart det blir fråga om böcker 
och teori är inte alla lika gärna med. 

Pojkarnas "drömyrke" är annars 
bilmekaniker eller tekniker på an
nat område. Många kunde också 
placeras hos bilfirmor och maskin
verkstäder, hos elfirmor, snickeri
fabriker osv. 

Flickornas önskemål vänder sig i 
första hand till husligt arbete. De 
allra flesta ville helst arbeta i hem, 
där det fanns barn. Många familjer 
tog emot dessa unga praktikanter, 
lät dem hjälpa till med olika syss
lor, ta hand om barnen osv. Några 
flickor praktiserade i Husmodersfö
reningens lekskola, i frisöryrket, i 
butiker av olika slag, på kontor, 
på posten m. fl. platser. Även våra 

Teoretisk orientering grannkommuners hantverkare samt 
• • . affärsmän i Rydsgård och Skivarp 
I SJUnde klass . har i viss mån tagit mot prakti-

Skånska Dagbladet har - väht-·.sig kanter med . h~mort inc;~m :respek
.till hr segerström med" förlrågan om · tive kommuner · · _.,__ . · .. 
hui· det hela utvecklar si:g på' han~ Till våren_' får desSit elever prö · 

1 speciella område, och han Iärimar nya arbetsområden och · yrken. · Vi 

l 
följande upplysningar:. Redan förra ~ . ju att lärjungarna . skall pröva 
året inleddes vårt arbete med en Slg 'fram och genom direkt yrkes
teoretisk yrkesorientering i sjunde och anlagsmentering inom skilda 
klassen. Bestämda veckotimmar äg. yrken · finna sin väg. NaturHitvis 
nades åt information om yrken och är denna tid om fyra veckor inte 
utbildningsmöjligheter. Det är vik- tillräcklig för att ge en grundligare 

- tigt att eleverna lär känna sina inblick i yrkesförhållandena men 
personliga förutsättningar för olika med ledning av elevernas redogörel
yr.kewägar, Därför sysslar vi med an- se för vad de själva tror om ett 
lagsoi'ientering. Annat som förekom- yrke kan komplettering och korri
mer i denna teoretiska vägledning gering ges. I alla · fall hoppas vi 
om yrken är ekonomiska frågor att de unga på denna väg skall få 
i' samband med yrkesvalet, lagar och en ungefärlig uppfattning om det 
bestämmelser för ungdom på arbets- yrke de intresserar sig för, slutar 
marknaden etc. Yrkesvalsläraren ger hr Segerström. 
upplysningar, men: bör inte påver-
ka elevernas val av yrke. Avgöran-
det skall. ligga hos dem själva. se-
dan elevernas yrkesintresse klar-
lagts genom samtal och genom av 
eleverna lämnade skriftliga dekla-
rationer, kunde vi på våren planera 
för den praktiska yrkesorientering,. 
som pågår denna höst. Eleverna· har 

' fått direkt kontakt · med olika yr-

l
fen och möjlighet att med egna 
ögon och erfarenheter pröva sig 
ram till ett preliminärt omdöme om 
in egen inställning till respektive 

yrken. 



Skurupsbo gjorde semesterresa 
i Norge i en Ford från 1912 
Klarade fint branta fjällvägar 

Fabrikör Manfred Almkvist med ett par gamla "Fordare" den främsta från 1912 

Arbete och nöje, tidsbunden pliktuppfyllelse och fri tidens glada vederkvic;kelse är för alla människor en 

nyttig och SWld kombirtation. För de flesta står nog d e båda i :motsats till varandra. Man vill på fritiden 

helst syssla med annat än arbetstimmarnas enaband a. En och annan finns dock, som fyller sin fritid med 

nöje och förströelse från samma område, där han dag !igen utför sin vardagsgärnin • 



Vacker j u l gata • Skurup 

Affärerna vid Kyrkogatan i Skurup har i samband med_ julskyltningen eklärerat helG galan med vackra 

girlanger och lampor som gör alf gaf&n flödar l ljus om kvällarna. 

Fri spritutskänkning även i Skurups köping 
Intendenten för utskänknings- pingen förklarat sig avstå från att 

ärenden i Malmöh'US län föreslår yttra sig i ärendet, beslutet härom 
regeringen medgiva årsutskänkning var emellertid formulerat så, påpe-~ 

av spritdrycker t. v. till utgången kar intendenten, att man närmast 

av nästa dr i Skurups köping utan fick den uppfattningen att kommu
samband med måltid, enligt sam- nen inte önskade att den aktuella 
ma villkor som gäller för den på- försöksverksamheten skulle • få äga 
gående försöksverksamheten inom rum i köpingen. 

vissa kommu11:er i länet. Vid sammanträde juni i år be-

Genom beslut i december i fjor slöt dock fullmäktige på kommuna'l
medgav regeringen spritutskänkning nämndens förslag men mot n;vkter
utan måltids~vång inom flera kom- hetsnämndens mening tillstyrka att 
muner i landet, bl. a. inom Malmö- försöksverksamheten medges ' för 

hus län. Medgivandet omfattade dock Skurups hotell vilket är den enda 
inte Skurups köping. Enligt den ut- restaurangrörelse. inom köpingen som 
redning som föregick regeringsbeslu- f. n. innehar tillstånd till årsutskänk
te"t hade kommunalfullmäktige i kö- ning av rusdrycker. 

Äldre arbetsrnaskiner 
fullt användbara 

Några 'äldre arbetsmaskiner visa
de sig efter viss justering och över
syn vara fullt användbara för un
dervisningen i metallslöjd. Detta 

l var fallet med en bortmaskin, en 
· slipmaskin och en svarv. Maskin-

l 
uppsättningen kompletterades med 
inköp av en modern slipmaskin och 

, andra mindre dyrbara redskap så
som fast plåtsax m.m, Maskinerna 
drives på gammalmodigt sätt me
delst remmar från huvudaxel i 
taket 

Lokalen är i och för sig rymlig 
och ljus men •som alla äldre verk
städer ej särskil t väl isolerad mot 
kyla. Den stora oljekaminen har 
dock på sparlåga gett tilfräckligt 
med värme denna höst, gch när vin
terkylan sätter in, kan ju kami
nens fulla effekt utnyttjas. Dess
utom är arbetet med det intres
se och den arbetsflit, eleverna läg
ger i dagen, ganska värmande. . , 
: L~raren j . me.talls}öic;l 'Nils .Kast-

berg, Skurup, hade ett jättearbete 
med att göra lokalen i ordning, 
placera in arbetsmaskiner och ar
betsbänkar, ordna med hyllor och 
skåp. Med egna händer har- han 
gjort allt. Bara nedmonteringen 
av större för skolbruk oanvändbara 

. :maskiner, krävde tid och möda. 
Nu står arbetsmaskinerna lätt åt
komliga, kring ässjan och städen 
finns ett fritt utrymme, materielen 
är ordnad på sin avskilda plats och ' 

Alve Persson får sin adventljus
stake granskad av yrkeslärare 

Nils Ka·stberg . . 

vart verktyg har i skåp och på 
hyllor sitt givna fack. Handverk
tygen äro olika typer av hammare, 
gummi- och träklubbor för driv
ning av metall, filar i olika .. grov
lekar, tänger m.m. l ·salen finns 
arbetsplatser. för sexton elever sam
tidigt. Som arbetsbänkar användes 
utrangerade hyvelbänkar från Sva
neholms skola. Varje elev har sitt 
eget skruvstäd eller skruvstycke. 
Dessa senare äro nyinköpta och 
kunna begagnas i fortsättningen .på 
nya centralskolan. 



B r'ottningssporten firar 
· 25-arsjubileum i Skurup 

Intresset för brottning har alltid varit stort i Skurup. Man 
· tycker om att se starka karlar, som med snabbhet och smidighet kan 
utnyttja sin styrka. 

För 25 år sedan samlades några kondition ville man först träna upp, 
unga män i Skurup för att tillsam- och så blev klubbens första aktiva 

d rf "k åtgärd att ordna en gångtävling. Man 
man me mera e arna so a orga- var emellertid ivrigt verksam för 
nisera en sammanslutning med brott- att få i gång träning med brottning. 
ning som främsta syfte. Det skedde En brottarematta inköptes från 
den 17 febr. 1933. Till ordf. för sam- Kvarnby. Underhandlingar fördes om 
manslutningen, som fick namnet lokal, me~ det var ?,anska moti~t. 

. . Så smånmgom upplats emellertid 
Skurups Sportklubb, valdes Knut gamla kommunalrummet i Skurups 
Göransson och till vice ordf. H. Dell- by. Som tränare lyckades man få 
gren. Med glatt mod satte man i Gustav Hansson, Enighet. 

1 gång. Träningslokal fanns inte .men Redan första året kunde klubben 
· notera 34 segrar. Brottarna hade 

•-------------- detta år deltagit i sju serietävlingar 
Malmö, och kan på infrysningens och fem vänskapsmatcher. Hela an
område .tillgodose varje önskan och t~let matcher var 93 och antalet ak· 
behov. Vidare har firman ensamför- tiva brottare 24. 
.säljningen av Westinghouse TV-ap- Ar 1935 hade klubbens . anseende 

Sillonde fr. v. Gunnor Nilsson, Ove Möller, Per Persson och Olle 
Malmberg. , Siltend~ Berfil Nilsson, Arnold Nilsson, John Gunnar 

Malmberg och Ja·n Bergkvist. 

P.~rater med det berömda 110-bild- o~~ brottningsintresset . i on:~n så sta- som så många andra kl up bar: det glädja sig å ett stort publikintresse 
l'Oret. brhserats, att Skurup frck fortroendet .. r tt 1 d b tt · · Sk Sä k 'l h · full .. l 

Alla de välkända och effekti.va anordna juniorernas distriktsmäster- nam rfgentr ats :mf~.a ~van el" roi arke, Itt klur'ubp. ~ rs l t l . . opkp' t ndu ar 
1 redskap, maskiner och apparater f1r- k . l"tt 'kt d 46 d lt d som os a 1 orenmgen at · oc a a uo en nar en 1va tig ung oms• 
1man saluför har ordnats på ett till- ~ aft 1 a Lv~alfr~e e~~~ ~ sig över till andra mera kända klub- avdelning och samtidigt kunnat be
talande sätt i den rymliga utställ- ro are. . 0 ~an var Jam bar. Ledningen i Skurup. sökte få hålla många av de tidigare aktiva i 
ningslokalen. Längs . väggarna har ett ~ryden. Omvaxlande bro.ttades bredd på brottningen ·genom att in- ledningen. Folke Mårtensson är en 

l monterats den prakt1sklia Y m~~?· hYl· man 1 komm~al~met och .. 1 .~ol- tressera ungdomen. De flesta trä- sådan föreningens stöttepelare med 

l l~n .~~ Ys~.ds. metal. ndustrl. Den kets Park. En tid sokte man forvax;ra ningskvällar inleddes av juniorerna en vacker v.älmeriterad brottarbana 
fornämhga koksmrednmgen har le- gamla Munkaholmsskolan, men for- . :. . . . ' . ' 

l
vererats av BörJ'e Perssons snickeri 1 , t . k . t" t Ä tl ' 1 k s6m f1ck vaglednmg 1 sporten av bakom s1g. Bland yngre medlemmar 

. .. • s age gtc 1 s ope . n tgen yc a- f k t T ts d k f ' å 1 d b .. fabnk i Skurup, målaremastare Yng- d då k B' k er arnare amra er. ro etta om mns m nga ovan e rottaramnen. 
ve Knutson har målat och på ett es man, ~rer mgsmar . v~ tider, då medlemstalet sjönk, så att Denna höst har klubben haft nla-
s~!cklig~. sätt ~c~ ~ed g~d smak av- ~;~b~ns ord:·· lo~ l~kalfrg.adni ior klubbens bestånd var hotat. Ar 1938 tivt stor framgång i åtskilliga mat· 
stämt fargerna 1 mr~dnmgen. Bygg. . r om ret yr es ntt s 0 a- såg det mörkt ut men fyra år senare cher. 
nadsarbetet har utiorts av bygg- len 1 ett av bostadshusen på Stattena- återupptogs verksamh t n med en 
mästare Gunnar Larsson, Skurup. området. Lokalen hade fördelen att ald t 1 . ts e e Så bö . d Sportklubbens nuvarande styrelse 

AB Knut Pers är ett familjebolag/alltid vara uppvärmd. Olägenheter nyv s yre~ 1 spe. ~n. r)a e utgöres av Janne Johansson, ordf., 
och i företaget ar.be~~r utom köp- med sensträckningar, kramp etc. hade en ny uppg gsperiO · Prebim Holm, kassör, Lennart Holm, 
ll?;an Kn:rt Persson SJalv. hans. båda titt och ofta orsakats av brisfällig Längre fram hade klubben åter en sekr., och Folke Mårtensson, vice 
soner Nrls och Sven, v1lka hksom .. . . d tid' 1 kal d ån · d .. d t åt k .. s tr" h kl bb fadern arbetat i branschen sedan uppvarmnmg 1 e 1gare o erna.,ne g gsper1o , men nu ar e erl assor. om anare ar u en 
unga år och hunnit skaffa sig en rik Skurups Sportklubb kom att dras optimism och vind i seglen. Under svenske mästaren 1957 Lennart Pers
erfarenhet på sitt speciella område. med samma svårigheter oth problem alla 25 åren har brottarna kunnat son. 



Skurups musiksällskaps konserter 
har alltid rönt ett stort intresse 

l 

Skurups musiksällskap med dirigenten, fanjunkare Ingvar Åkesson i millen 

Redan . före första världskriget fanns i Skurup en organisation, som senare skulle finna fast utformning 
i Skurups Musiksällskap. Ett antal musikintresserade hade slutit sig samman kring kantor Gust. Rosenberg, 
Skurup, som ledande kraft. En orkester bildades och en sångkör, och dirigent för båda blev kantor Rosenberg. 
Det var en tid, då kärleken till musik följde enklare banor än nu. 

\ 



Undervisning i metallslöjd ett 
nytt ämne i Skurups enhetsskola 

Provisoriska 
lol~aler t. v. 
i användning 

I Skurups enhetsskola finns nu 

ett högstadium med fyra avdel

ningar i klass sju och lika många 

i kl. åtta. En differentiering har 

ägt rum efter elevernas önskemål 

och anlag. Skohin skall ju tillgo

dose begåvningarna men även vår

da sig om och ge lämplig syssel

sättning åt elever, som har s. k. 

praktisk begåvningsprofil och fin

ner sig bäst tillrätta med manuellt 

arbete. Därför råder valfrihet be

träffande vissa ämnen. 

I ganska stor utsträckning kan 
skolan åt varje elev ge utbildning 
efter hans förutsättningar. De prak
tiska ämnen, som ifrågakommer, är 
hemkunskap, textil- trä- och me
tallslöjd, maskinskrivning m.m. Här 
skall i fortsättningen endast be
handlas, hur eleverna utnyttja un
dervisningen i metallslöjd, som är 
något nytt för Skurup och utövas 
sedan början av denna termin. 

, . Nästa år får Skurup nya, mo
derna lokaler för både slöjd och 
andra undervisningsändamål, men 
för detta läsår har provisoriska 
anordningar måst vidtagas för att 
skaffa tillräckligt utrymme. För 
undervisningen i metallslöjd för
hyrdes vid Östergatan Bröderna 
Lindahls gamla bilverkstad, som 
efter firmans övergång till el
branschen blott användes som ~pp
lag och förråd. Med enkla arrange
mang och uta,n större kostnader 
iordningställdes lokalen som me
tallslöjdsal. En skorsten uppmura
des så att ässja kunde inbyggas 
och oljekamin installeras. Effek
tiv belysning inmonterades 

Håkan Moberg och Olle Samnegård fullt arbete under överinseende av yrkeslärare Nils Kast~erg. 



Glimtar från gamla Häckeberga 

Tvättdag på Häckeberga i slufef av 1800-falef. 

I början av 1800-talet innehades och sade: "Jaså eder dina öj de, nä lade tipp ovannämnde Sven Jönsson 
Häckeberga av auditören Johan ' An- ' ja vågar ente släppa di ijinnom". från Degeberga och ville se hans 
ders Wollmar, om vilken traditionen Torparen vände och försökte ta sig kontrakt. Sven Jönsson, som var en 

!
har en del att förtälja. Auditören ut ur godset på en annan väg, men frimodig och orädd man, svarade 
hade en dräng, som var mindre ve- där blev han tagen av skogvaktaren, emellertid: "Baronen har jo säl itt 
tande, vid namn Hans. En dag kom som förde honom till auditören. Den- kontrakt, han kan titta , i de, fårr 
auditören ut i kostallet, men hade ne blev rasande och röt: - "Du, du, di e jo lia dana". Härvid blev det, 
så när stått på huvudet i "rulle- jag trodde att åtminstone du var och Sven Jönssons arrende förblev 
hören", som Hans fyllde med ko- ärlig. Varför gör , du så?" Torparen oföränd'rat. . 
spillning. Hans skriker varnande: "Aj- svarade ärligt: "Ja har ente brö ti En slitsam tid hade torparna _på 
ta di harr ågetören, så du ente tril- kvingan å glyttana". Då lugnade sig Häckeberga gods på 1870-talet, då 
!ar i hören, fårr då bier' du sjitt!" ;;uditören och sade: "Har du inte friherre Tönnes Wrangel von Brehmer 
Auditören undgår faran och säger: bröd, så kom till mig, så skall du lät nedbryta Metta Rosencrantz' gam
"Tack, tack Hans, det var bra, gå få bröd". ' la slott och uppföra det nuvarande 
r. u ·in till pigan i köket så får du Om en torpares villkor lämnar ett slottet i fransk renässansstil efter 
en sup". En annan gång kom audi- gulnat arrendekontrakt besked. Det ritningar av domkyrkoarkitekten Hel
tören på Hans, då han stod och vi- är ett kontrakt från mitten av 1800- g.o Zetterwall. Slottsbyg.get kostade 
lade sig och sade barskt: "Hans nu talet, som tillhört Sven Jönsson på torparna otaliga dagsverken med 
sköter du ju ingenting igen!" Hans Degeberga. Här återges några glim- svett och möda. 
svarade rappt: "Jaså e du nu där, tar ur kontraktet med antec;kningar Torparhustrurna måste tvätta, spin
ja gala de i ingen konst, men ar- om betalning av arrende och leve- na och stöpa ljus åt herrskapet på 
bäja de e mied varre", Auditören rans av ·vissa förnödenheter. Häckeberga och dessutom lämna gäss 
Wollmar var sträng ooh rättvis som --- och smör. Vid de s. k. tvättdagarna 
det anstår en auditör. Under ett nöd- 1856. Ett lass Ydehö. Krona- och kunde man se en lång rad torpar
år försökte en torpare köra till Mal- Kyrkationde 7 1/2 kpr Råg 5 kpr hustrur, som stod och tvättade i Häc-
mö med ett lass enris och sälja för Korn 3 kpr Hafre. kebergasjön. Torparhustrurna skulle 
att få pengar till · att köpa bröd. Det --- avlämna garn och ljus på slottet, där 
var emellertid förbjudet att föra nå- Betalt 1/2 års Arrende till 3 Februa- de togs emot a:v kammarjungfrun, 
got från godset utan tillstånd, och ri 1857 med 45 Rd. som förde dem till friherrinnan och 
torparen hejdades vid bommen. Al- sade: "Detta är vår nådiga friherr-
la vägar till godset var förr spär- Betalt års Arre'nde till 3 Februari inna". Friherrinnan granskade na
rade med bommar och led, som be- 1958 med Nittio Rd samt Landegille .. ga produkterna och utdelade beröm 
vakades. En skogvaktarhustru fråga- 39 sk. eller klander. I allmänhet var hon 
de torparen, vad han hade i säckar- ytterst kritisk. Ibland vägrade hon 
na, och han svarade: "De e for ti 1869 13/10 Levereradt l Lass torf, att ta emot garn och ljus. Till en 
mina öj" . skogvaktarhustrun kände l Lass hö. torparhustru, som inte hade stöpt 
på säckarna och förstod vad det var tillräckligt raka ljus, sade friherr-

1869 2/ 12 Kyrkationde levereradt med innan: ."Jag vill inte ha ljusen, ni 
l Tunna smör, 1/2 tjog ägg, 1/2 kan sjä1v ha dem". Torparhustrun 
lamm, l ost. fiCk till tack kyssa friherrinnan på 

k'orteln. 
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Skurups husmodersförening . 
har haft trevlig Luciafest 

Lucian, Lucia Sylvan, med tärno r och stjärngossar tågar sjung11nde genom salen, 

Skurups husmodersförening hade kantor Hanna Leion. Kören har gjort 
på onsdagskvällen samlats talrikt stora framsteg, och det var en mu- Skurups barnfilmklubb 
på Skurups hotell och höll Lucia- sikalisk högtidsstund för de när- hade på onsdagen sista föreställning-

. d · varande att få lyssna till den. fest under trevhga och tra itlo- styrelsen hade arbetat ihop en en för året med 120 deltagande barn. 
nella former. Salen var vackert de- mängd vackra och begärliga ting Under höstterminen har · till filmvis
karerad med granar, gamla skånska för julpynt i hemmen. Försäljning ningarna var fjortonde dag varje 
vävnader prydde väggarna och på anordnades och rubb och stubb sål- gång samlats ett 100-tal barn. Vid 
borden stod skålar av koppar med des. Alla ville ha något av dessa avslutningen visades tre filmer av 
tallris och dessutom fick interlö- originella, för h:;md .förfärdigade ting, (vilka särskilt sjömansfilmen "I tac
ren e11 särskild högtidsstämning av s~m prydnad 1 ~1tt . . h~m. Behåll- ~ kel och tåg" uppskattades. Sedan 
de levande hemstöpta ljus, som ~~~f:~ at~lldehl~~~~~JnruY ~~~toa~; följde D?derhållning .med jul:lekar 
lyste under kvällen. mälla tomtar och gav julklappar åt och Luc~atåg :?:d Elisabet Nll~_on 
Ordf. fru Margareta Sylvan, Svane- var och en närvarande. som Lucia, åtfolJd av ett 16-tal tär-

halms gård, hälsade alla välkomna. Ordf. fru Sylvan framförde ett nor. Elisabet Nilsson spelade senare 
Fru Margareta Larsson, Kullasborg, tack till alla som medverkat att på piano på eH utmärkt sätt några 
läste en dikt om Lucia. Därefter göra sammankomsten angenäm och julmelodier. Fru Hilda Nilsson fram-
tågade Lucia med .tärnor och stjärn- minnesrik. förde åföräldrarnas vägnar ett tack 
gossar in och sjöng de gamla kära och överlämnade en gåva till frö-
sångerna om Lucia. Det var en 
Lucia även till namnet, som ledde Lu iah"gi" d hos ken Anna Larsson som under flera 
tåget. Hon heter nämligen Lucia C O l år i följd förestått och organiserat 
5ylvan och har nu i fem år varit med Sk } ii filmvisningarna. Ett särskilt tack ' 
som Husmodersföreningens egen Lu- UrUpS 0 Orna riktades också till ·skolans vaktmäs-
cia. Hon gladde alla med solosång tare hr Bl."or Hansson för det utom-
och utförde på ett utmärkt sätt "Gläns Skurupslottorna firade Luciahög- ordentliga sätt på vilket han stött 
O. ver sJ' ö och strand". Alla samlades tid på tisdagskvällen i Lottagården. l k 

och hjä pt klubben med oli a syssså kring kaffeborden där "lussekat- Lucia var Liselott Larsson och i tå-
ter" och annat -läckert bröd serve- get var många andra välsjungande ~lo_r_·---~~-----....,.---·-
rades till kaffet. flickor med, som med sin sång ska-

Förhandlingar hölls och stökades pade den rätta stämningen i den 
undan · med berömvärd snabbhet. vackert dekorerade och med levande 
Ordf. fru Sylvan får hädanefter en ljus upplysta lokalen. 
riktig klubba att hålla i. Till före- Rektor Helga Larsson, Indien, ta
ningen hade nämligen kommendör 
Granström, Brodda gård, överläm- lade om den kristna missionens ar
nat so mgåva en egenhändigt sni- betsuppgift~r och framhöll, att man 
oad, originellt skuren ordförande- i missi'Onsarbetet lägger vikt vid att 
klubba av ädelt träslag. Ordf. fram- avgörall'det om kristendomen kom
bar föreningens tack ,till givaren och mer inifl."ån hos de människor man 
därefter övergick mötet till at.t själ.v talar för. Hon slutad•e med att för 
utdela gåvor. Av me,del,. som mflutlt de närvarande läsa bönen Fader 
genom Husmodersforenmgens tom- . . 
bola överlämnades till lekskolan 500 Vår på ett ~v de mdiSka språ~en. 
kr., till spastiska barn 150 kr., till Pastor Enk Berglund, Everlov, ~
spetälska i Etiopien 150 kr., och lade om beredskapsåren och lottaro
till behövande i Skurup 200 kr. Nästa relsens betydelsefulla gärning. Han 
möte beslöts skola hållas i jan. och sarniade innehåJlet i sitt tal med de 
då väntar man att få som före- ord Mannerheim yttrade: Vi käm
dr.~gshållare kapte~ Rosendahl, Mal: par för våra hem vår tro ooh vårt 

l 
mo, som skall beratta om en. resa 1 ' 
Italien och visa ljusbilder. fosterland. . 

Ett anslående sångprogram utfördes Jultomten kom o~ delade ut JUl
av sångkören under ledning av lclappar, kaffe och J•ulgotter servera

rles och pastor Berglund avslutade 
med andaktsstund. Till lottachef 
och lottor framfördes ett tack för 
det arbete de uträttat för dagens 
fest och för allt annart de medver
kar i samhället. 



[ ~ Skurupsbygden J 
Svetsninf,{skurs vid 

Skurups yrkesskolor 

Fr. v. Kjell Isaksson, svetsmästare Ernst Andersson, Malmö, yrkes

skolans rektor H. Lindström och Erik Persson. 

Nyttrut och värdet av att äga färdighet i svetsning erkännes 

numera av alla inom metallindustrin och många hantverk sysselsatta. 

Då Skurups yrkesskolor började anordna kurser i svetsning, rönte 

dessa livligt intresse. 

Till jul, närmare bestämt den 22 De tolv deitagarna är vuxet fol)c, 
dec. avslutas en kurs i. gassvetsning många med åratals verkstadsarbete 
med tolv de~tagare. Antalet sökande 
var 30, men till detta slags utbild
ning behövs dyrbar attiralj, och till 
mer än tolv ansåg man sig icke 
kunna skaffa behövlig utrustning. 
Inte heller kan man ha mer än ett 
begränsat antal i undervisningen, ty 
var · och en måste personligen hand
ledas. 

bak;om sig. Lärare och instruktör i 
den praktiska undervisningen, som 
omfattar huvuddelen av kurstiden, 
12G timmar, är svetsmästare Ernst 
Andersson, anställd hos AB Aga
Faxius och sedan många år lärare 
vid yrkesskolorna i Malmö. Han har 
lärt all t om svetsning och vet be
sked om alla tekniska framsteg l 

----------------lcenna yrkesgren. Han är ·mycket 
nöjd med de deltagande unga män
nen, deras visade intresse och tyd
Ii a framsteg i svetsningskonsten. 



rika skördar av vete, korn, socker
betor, fodersäd och oljeväxter. De 
senare är av ett särskilt slag och. 
lämnar en olja, av vilken beredes 
ett speciellt högeffektivt bränsle för 
avfyring av de kända raketerna,. som 
Amerika ständigt experimenterar 
med. Skördarna äro jämförliga med 
de skånska. 

Ganska mycken mänsklig arbets
kraft anlitas, särskilt till betfälten. 
Särskilda bolag och företagare tar 
hand om organisationen av arbets
kraft till jo!·dbruket. Mest är det 
mexikanare, som anställas, tilliorsäk
ras bostäder och mat i centnaJa or
ter och sedan pr bil av sin chef 
transporteras från gård till gru·d. 
Ogräsrensningen måste till stor del 
,ske för hand, enär vinterns över
svämningar ofta hindrar en effektiv 
jord bearbetning. 

Rationaliseringen 
ett faktum 

I denna del av Californien betala
des 8 dollar om dagen. Arbetarna ha
de det inte lysande, men inte heller 
för lantbrukarna var det särskilt bra. 
Jag tror att en skånsk lantbrukare 
med omkr. 100 tunnland har det väl 
så bra som ~u californisk med 500 
tunnland. I södra Californien behö
ver en farmare nog bortåt 3.000 tunn
land för att komma upp i samma 
standard som sin skånska kollega i 
100-tunnlandsgruppen. Rationalise
ringen av amerikanskt jordbruk är 
ett faktum, men vi i Sverige utnytt
jar mer el-kraft, meilan amerikanar
na huvudsakligen anlitar bensinmo
torn och oljemotorn som kraftkälla. 

I detta kanalernas och vattenvägar
nas land fanns rika tillfällen till det 
slags sport, som alla människor ut
över, nämligen åka på vattenskidor. 
Jag trivdes bra i Amerika, beundrar 
dess energiska människor och har en ' 
stor aktning för landets resurser. 
Dock måste jag tro, att Sverige är 
ett lyckligare land för gemene man. 
Man mötte på många håll, särskilt 
hos negrerna i södern en skriande 
fattigdom. Jag är glad att nu få 
fira jul hemma Skåne. 

En annan sida av jordbruket prö

vade jag på i Florida. Denna halvö 
består till Stor del av sumpmarker, 

som dock kan användas till betes

fält. Vår och höst faller rikligt med 
regn, men i somrnarens hetta för
brännes gräset och ligger visset mil
tals över vidderna. Men men behö-• 
ver ' bara sticka ner ett rör några 
dm, så har man vatten för djuren. 
Jag hade hand om 200 kor på en 
fann, som födde upp och sålde kal
var ocg ungdjur till avel. ~Qrna vo
ro gråfärgade, hade puckel på ryg
gen och tydligen indiskt påbrå. De 
trivdes i det heta klimatet och åt 
även det vissna gräset med begärlig
het. Djuren gkk lÖSa i väldiga in
hägnader. Någon särskild omvård
nad och bearbetning ägnades inte 
betesmarkerna. Man bara sådde 
kväve någon gång. 

J aå led av betten från ett slags 
svarta små sandflugor, vars angrepp 
orsakade svullnader lika elakartade 
som -stick av getingar. Invånarna i 
trakten var helt immuna mot flugor
nas stick, men det hann jag inte bli 
på de. sju månader jag var där. 

Betalningen för arbetet var inte 
mycket att hur'ra för. 1,4 dollar i 
timmen, vilket i svenska pengar är 
omkr. sju kr. men. s!l. får man ju 
komma ihåg att lomi och kost pr vec- l 

ka gick till 40 dollar - 200 sv. kr. I 
New Jersey var lönen för lantarbe
tare, som höll på över tolv timmar 
sju dagar i veckan ·200 dollar i må-

Skån_s]( lantbrukares intrycl( 
av ameri](ans](t jordbrul( av 

i dag iir ej översvallande 
I förra veckau återkom Peder af Ugglas till hemmet på Skönabäck efter att under tjugo månader 

ha prövat på jordbruk i olika delar av USA. Han är son tiU framlidne frihetTe Gustaf af Ugglas oc\l 

hans maka friherrinnan Erna af Ugglas, Sköuabäck pr Skurup. Efter praktisk och teoretisk utbildning 

1 ,jordbruk här hemma avreste Peder af Ugglas den 22 ma'rs i fjor till Staterna för att samla erfaren

heter och lärdomar av amerikanskt jordbruk. 

U:nder sin vistelse på andra sidan 
Atlanten genomreste han 27 av Ame
r ikas Förenta stater och uppehöll sig 
längre tid i New Jersey, Florida och 
Californien. En av hans första åt
gärder vid ankomsten var att skaffa 
sig en bil. 

Om sina intryck och erfarenheter 
~rättar han för SkD. 
---; Första anställningen hade jag 

hos världens största företag för od
ling och konservering av grönsaker. 
Det var på Am~rikas ostkust i staten 
New Jersey. Där stannade jag sex 
månader och fick v<>-ra med om allt, 
som hör till en rationell grönsaks
odiing. Allt var mekaniserat och ra
tionaliserat som gick att utföra ma-

'· &kinellt. Man odlade otroliga mas
sor av ärter, alla slags bönor, spenat, 
sockermajs, sparris o. s. v. Förbruk
ningen av färska, djupfrysta grön
saker är 'i de amerikanska hushållen 
itörre än hos oss, och företaget hade 
väldiga fryshus och fabriker för korf
servering av produkterna. Två till 
tre Skördar togs- varje år från fälten. 

Sparris på 3;000 
· tunnla~,td 

Värmen ·är högre än i Sverige, 35 
~ gt, om sommaren, och konstbe
vattning användes i stor utsträckning. 
Vid företaglets avdelning i New Jer-

- aey fanns 4.000 anställda och 500 last-

Julgransförsäljare Hilding Persson, Skurup, säljer en gran till frih. 
Peder av Ugglas. 

bilar. Dessutom har bolaget längs naden. Sannerligen inga lysaride per
ostkusten- många andra farmer och spektiv för ev, emigranter. 

fabriker.' Enbart odlingen av sparris Rika skördar kring 
på den farm, där jag vistades upp- floden Sacramento 
gick till nära 3.000 tunnland. Det 
mesta av maskinellt a~·bete utföres av 

vita men för rensning i fälten, plock
ning av grönsaker, stickning av spar

ris, vartill maskiner ej kan använ
das, har man färgade, som kommer 

från Jamaica. De arbetar några må
nader uppe i non·, flyttar nii'r års
tiden växlar till Florida för att ploc
ka apelsiner, och är kontrakterade 

för två år i sänder. Dessa lantarbe

tare har ingen fackförening, och i 
lönehänseende har de det sämre än 
svens4 lantarbetare. 

Min tredje 1ängre vistelse vid ame
rikanskt jordbruk hade jag i Cali
fornien i en 1;rakt med rykte att äga 
landets bästa jord. Landet var vac
kert med den höga Sierra Nevada i 
öster och kustberg på västra sidan. 
En härlig, fruktbar 'dal utbredde sig 
på båda sidor om floden Sacramen
to, som i ett slil}grande lopp och med 
anslutning av tusentals kanaler rin
ner åt söder. :ijela området liknar 
Holland och har otaliga med vallar 
kringJbyggda fält och åkrar, som ge
nomkorsas av kanaler. Hela trak
ten översvämmas av vatten vinterti
den, men om sommaren bär fälten 
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