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drog stor ''publik'' 
Till nyårsdagens "folknöjen" på sydkusten hörde vallfärdande till 

de utanför L, Beddinge grundstötta båtarna, bogserbåten Riberssund 
frän Malmö och motorpråmen Oaxen 33, vilka på grund av den 
hårda västliga vinden drivit allt längre upp på land. 

på land. Kantrar vinden bara till ost
lig eller sydostlig, kommer vatten
ståndet att öka, menar personalen på 
fyren vid Smygehuk, och då går det 

Oaxen 33 står nu fast helt nära 
strandkanten varför folk kan prome
nera ända fram till båten. Massor 

1 
med människor begagnade det fina 
nyårsvädret att besöka strandnings
platsen och långa bilkaravaner från lätt att dra loss Oaxen. 
olika delar av Skåne sökte sig till 
de grundstötta båtarna i Beddinge. 

Bärgningsbåten Karl försökte på 
nyårsafton dra loss Oaxen men bog
serwirerna nådde inte fram till ha

Eld i gudstjänstlokal 
veristen, Karl kunde på grund av öREBRO 111 (TI) 
. det låga vhaåttdendjupelt. som ~rden f?lJt. d Gudstjänstlokalen Stjärnhushallen 
1 
av den r a vast Iga vin en In e 

l 
komma tillräckligt nära de stranda- på Västra Vintergatan i örehro här
de båtarna. På torsdagen uppgavs 
bärgningsförsöken och Karl gick mot jades under nyårsnatten av eld, var
östersjön för att assistera en norsk 

\

tankbåt som driver redlös där pä vid den främre delen av salen svårt 
grund av maskinhaveri. brandskadades. När branden upp-

Den grundstötta bogserbåten Ri-
berssund · ligger rätt dåligt till för täcktes hade den redan spritt sig in 
den hårda sjön och viss risk finns i salen och det brann friskt vid aJta-

~~~d~~n ~~j~~r t~\i;~a~~~ed:r ~~- iRl~ ret och den närheten placerade 
berssund står hårt på och man be- krubban. Skadorna blev omfattande. 
farar att den. sprungit läck. Ribers- Hur branden uppkommit vet man 
sund har nyligen renoverats och har 
bland annat fått isatt ny motor. !ännu inte. Polisutredningen fortsät-

För Oaxen är det inte någon större ter ' 
risk trots den sitter fast ända uppe --·-------------- Ribaruunds llig• är allvarligt. 



"Riberssurtd" och "Oaxen" kv.ar på grundet 

"Oaxen" står delvis på torra. !a.nd sedam. läktaren drivit ytterligare ~a. meter 

Den utanför Lilla Beddinge grund
stötta bogserbåten Riberssund fick 
stanna kvar på grundet också i går 
liksom "Oaxen 39", som står ännu 
högre upp på land. Eftersom det 
blåste 12-20 m/sek. de senaste da-

nebära försök att rälta upp den och 
föra ombord kraftiga pumpar, efter
som båten är vattenfylld. Det rådan
de lågvattnet gör sitt till att för
länga arbetet. Det är ca 285 000 kr:s 
värde som bogserbåten och läktaren 
representerar. Läktaren och ett syster

gama har bärgningsarbetet varit fartyg skall senare delta i arbetet 
mycket krävande och kunde ej ge- med att flytta de nuvarande cister
nomföras i går. nerna vid Gamla oljehamnen i Malmö 

Bärgningsinspektör Nilsson och re- över till Nya oljehamnen. 
presentanter för assuransen var på "Karl" lösgjordes i går för nya l 
platsen i ~år morse och diskuterade uppgifter. Den ·avgick nämligen för ' l 
den fortsatta bärgningen, som för, att bistå den utanför ölands södra 
bogserbåtens del främst torde ~n- grund drivande "Jaraconda". 

Gdrdagens 17 sekundmeters storm blev farlig för strandade bog
seraren Riberssund utanför Beddi'IJ,ge. Bom ett nötskal kastades 

belten av det upprörda havet. 

'Skåphil 

Iför 50 

gick 

kr vid 

skurupsanktion 
Billigare har ingen bil köpts på. 
Söderslätt. Vid lördagens auk
tion hos Oscar Han·sens bageri i 
Slturup säldes en Chrevrolet 
skäpbil för femtio kronor . .Även 
en del -andra auktionsföre
mäl säldes till fabulöst !äga pri
ser. 

En känd skurupsbo köpte så.ledes 
åtta kafestolar för en femma, tre 
karmstolar för femton kronor, 
tolv kg te för femton kronor och 
sakarin motsvarande 5.000 kg soc
ker !för bara två. riksdaler. 
Det var ett hundratal personer 

som hade kommit för att över
vara auktionen. Red81!1 på freda
gen hade överenskommelse träf
fats mellan bagerifastighetens 
ägare, disp. Fritz Hansen, Sölves
borg, och Sftuba, Skurup, om för
hyrningen a'V hela fastigheten till 
S·kurupsortens bageriförening. 
Det var således inventarierna som 
auktionerades bort. En plåtvagn 
gick för 40 kronor, ett rostfritt 
tråg kostade 310 oc'h två ugnar 
gick för 100 resp. 200 kronor. 
En kafedisk klubbades- för 620 
kronor, en kassaapparat för 190 j 

och en TV-apparat klubbade auk
tionsropare Axel Westerberg, 
Brantevik, för 1.120 'kr. 

När det gäller den nu uthyr-

l da fastigheten kan nämnas att 
Skuba med all sannolikhet kom
mer att hyra ut affärslokalen 
samt att någon eller några av 
Oscar · Hansens gamla anställ
da kommer att pä nytt beredas 
sysselsättning. Tillträde sker, en
ligt vad _som uppgivits, den 1 
april eller dag varom närmare 
överenskommelse träffas mel
laJil fastighetsägaren och Skuba. 



Trettondagen föll sno over Sku1·upsbygdcn och da gama därefter har skogar och fält lyst vita i trakten. 

God spårsnö bredde sitt täcke över jaktmarkerna kring godsen i Skurups närhet. Då styrde SltD:s represen

tant sin kosa till jägare S. E. Rödseth, Näsbyholm. Ha n är kfutd som en sldcklig jägare och skogsman, en 

gudabenådad skytt men kanske frfunst inom kennel- kretsar ryktbar som en av de framgångsrikaste förarna 

av jakthund i Norden. 

Denna senare syssla, som utföres 
på fritid, kommer hr Rödseth att 
liimna trots de vunna framgångar
na, ocn samtidigt frånträder han 
anställningen som jägare vid Näs
byhohn. Han skall nu i mars bli 
jordbrukare med egen gård högst 
uppe på Söderåsen. Skogen och 
:iakten kan han naturligtvis inte 
iämna helt efter 25 år som jägare, 
och det behöver han inte helle1·, 
ly garden har stora skogsmarker, 
men i alla fall l•räver 35 tumtland 
aker uch ett 20-tal kor både hr 
Rödscths och familjens insats. 

Vi triliar hr Rödseth i den rim
flOsttyngda skogen nära det trevna 
jugarbostället. Han håller på med 
at• strö ut säd till fasaner på en 
lövbädd. Det är viktigt att fåglarna 
får anstränga sig och söka efter ma-

~en. Det mår de väl av, säger han.lllllllliililllll Under snöstorm och ihållande regn 
lägges fodret i ett övertäckt skjul. . 
Att vara jägare är inte i första hand 
att skjuta. Kring jägarbostaden går 
det vilda tryggt. Aldrig lossar hr 
Rc;dseth ett skott där. Därför är bå
dv skogen och trädgården som en 
d;urpark där hundratals fasaner 
glirna uppehåller sig, där rådjur, 
dovhjortar och annat vilt kommer in 
på knutarna och känner tillit till 
n1ännL;korna. 

Y Uerområdena farliga 
för viltet 

Faran för det vilda här på godset 
finns i ytterområdet av de vidsträck
ta skogsdomänerna. Mången tillfäll~.g 
~ondagsjägare känner ej ansvar f~r 
vildnadens fortbestånd, och så blir 
avskjutningen för stor för djur, 
som ej har instinkt och förmåga att 
skydda sig, omtalar hr Rödseth. Sär
~kilt illa är det ställt för dovhjor
tcrna. De konuner ju alltid i flock, 
är lätt synliga och ganska dumdris
tiga. Därför blir de alltför ofta offer 
för jägare, som passar på .i grän~
områdena till godset. Jaktt1den for 
dovhjort varar 16 sept. till 31 dec., 

Jägare Rödseth vid en grupp skyllepriser. 

v1lket enligt hr Rödseths mening dessa skogens och jaktens marodö- rade vid Näsbyholm främst i segrar-
är alltför länge. På Näsbyholm av- rer. Mestadels kommer dessa "jäga- klass sju av dessa år. \ 
skjutes omkr. 13---15 dovhjort~· ~ar- re" i bil och använder billyktorna l åx hade Rödseth glädjen att med 
je år, men det sker med ursk1llnmg. som sökarljus efter villebrådet. Här- settern Stenunge-Stella vinna seg
Gallhindar kännes lätt igen, och de omåret kom hr Rödseth och en rarklassen i Kennelklubben. En av 
skjutas. Onödigt många tjurar vill "Odsägare i trakten bilande genom iwnom tränad hund och känd av 
man heller inte ha, och s.k. smal- Paraply-skogen på gränsen mellan alla initierade på området är Sve
djur som nått två års åld~r k~ man Näsbyholm och Börringe. En miss- riges främste hanhund Skottebo
gallra på. ~en de OaJll!varJga Jag~rn~ l tänkt bil körde före och denna se- Sport, som blev dubbelchampion 
nedlägger aven hondJur, som ar 1 nare lät hela tiden sökareljuset spe- med Rödseth som förare. Med po-~ 
sm fruktsamma ålder. <:"en~m den- la inne bland trädstammarna. Plöts- intem Puck vanns guldpokalen och 
na. okontrollerade avskJutmng har hgt stannade bilen, en bösspipa med hunden Gilbert förnämlig pla
ciovhjortstammen nedgått och om- st;;cks ut och ett par skott smällde, cering i. internationell tävlan. Röd
fattar på Näsbyho~ms gods nu~era varpå bilen skyndsamt körde från seth har fört hundar fram till seg
endast. ett 40-tal dJUr. ~essa strovar platsen. Förföljandet upptogs i ra- rar nio ggr i Kennelklubben och 
ofta hUsamman med hJortflocka~a sande fart. Tjuvskyttarna sökte tmd- sex ggr i Setterklubbcn. Derbyt 
på de nfu·belägna. Havgård och Bor- komma på vägen mot Näsbyholms vanns fyra ggr och guldpokalen 
ringe, och de.t .. hander ?og att en: station, men just i vägkorset vid fem ggr. Vidare kan noteras segrar 
staka hjortar overgår t1ll flockar l Getabäck klarade de inte kw·van i Finlands elitprov, ett 60-tal pris 
gra~nskapet. . . lillräckligt snävt utan förföljarna med hundar i ungdomsklass och 

Battre 1·e~e:: SJg. rådJuren: O~n- kunde tränga sig emellan och stoppa 15 pris i öppna klassen. Nordiska 
kring 125 rad.~ur. f1nns .nu pa .. Nas- o.e flyende. Det var tre män med fältprovet vanns av Stenunge-Fen
byholm. De ar mte sa utpraglade två gevär. De togs i förhör och ni:? och fältprovschampion i Norden 
fiockdjur so~ dovh)ortarna o~h har bringades till laga näpst. Tricket blev även en cocker-Spaniel, samt 
lättare att stlcka s~~ undan l snår med att lfunna platsen för beskjut- fältprovschampion Stenunge-Stella. 
cch skyddande terrang. Der~ antal ningen omedelbart är vanligt. Se- .l!'öljande av Rödseth omhänderhavda 
har ökat på et~ storartat sat~. oc.h nare brukar tjuvskyttarna återvän- hundar har varit utställningscham
är nu dubbelt sa. st~rkt s!? m for tw da, då de tror att a}l ~fterspaning _t:;:oner: Scott, M uj a, Dausens Zitta 

k~~~HQl~~~~~~~~är~;:t=ffi:~,o~c~h~~ta~o:c:h~F:a:t:~:a:·-~~-------~~=~=:=~~~~~;~~~;~---särskild omvårdnad, men m~raffar vara på sitt orättmätigt åtkomna 
•nörika, ovanligt frostiga vmtrar, \'illebråd. 
måste man ge dem hö. Annars är de- e k t e 
&tora bokskogarna här med sin rika . - ' o s r t a s 
f.'tekornst av ollon präktiga hjort-l • t• mg a n u 
och rådjursmarker. J.akttide~ på rå- l s ra ~ . 
<iiur ä: kortare än for dovhJort. s e rtge t . d so· r 

Glädjande är att. rapphönsflockar- l v ... h re s 
na ökat. Fasaner fmns det gott om, d ,... re oc • 
men tillgången kan växla. Det hän- k h s 0 r a 
der att rapphöns och fasaner lägga J. a t u n . d b r u l~ a r e 
ågg i samma rede. Eftersom . d~ se- t; 

nares ägg kläckas en dag tidigare, • n J o r 
händer att den ruvande hönan då l L b l t e u e 
lämnar redet och återstående ägg får s k a ,._ 
ligga och suma. I år har skjutits 
omkr. 300 fasantuppar och ett 30-tal 
honor. Haren ha1· börjat öka i antal. 
Änder finns i ängarna och där uppe-
hålla sig just nu över tusen vildgäss, 
som uppenbarligen har sin sydligaste 
vinterliga uppehållsort i de folk-

Tomma, milsvida ängsmarkerna, däri•--------------------------------------------------------~ 
den forna Näsbyholmssjön en gång 
bredde sig. 



------------------... .Många djur .har 
Rödseth även en 
~od skytt 

l 

blivit tama Dessa s'trålande framgångar h~.r 
inte vunnits utan arbete. Många fri-

I
l Hemma vid och i den trivsamma Lidstimmar har Rödseth gått i mar
jägarb0staden har hr Rödseth ofta kema och lärt sina hundar. De är 
djur från skogen, som blivit tama som mänskliga individer. Anlagen 
i hans händer. En lång tid hade är olika och de måste behandlas 
han en utter som för jägaren själv var efter sin särart. 
var lika lätthanterlig och medgörlig Att en jägare måste vara en god 
som en kattunge, men som de övriga skytt är givet, men Rödsehts träff
familjemedlemmarna hade respekt ~;ikerhet på både · gevär och pistol 
för. Bättre tyckte de då om en tam går långt utöver det vanliga. Hans 
rävunge, som var lika upptågslysten h\'m inrymmer htmdratals trofeer 
och påhittig som en hundvalp och som bevis på hans skicklighet vid 
1ika trofast mot sina vårdare. Märk- .;kjutbanorna. 
ligt var att se de andra hundarnas I Sk'.u·ups skytteförening och pi- ~ 
generade beteen~e1 då rävun~en. om- stulklubb torde få komma upp till 
huldades av famllJen eller narganget hans klass. Bland dyrgriparna finns 
navsade efter dem. många för alltid erövrade vandrings-

Hundar har det alltid funnits gott pris. Han förstår också att uppskatta 
om i Rödseths närhet, och det är ett bra gevär. En studsare fick han 
genom dem han blivit mest namn- en gång som gåva från en uppdrags-

Jaktvård tar kunnig. I hundgården finns nu en givare bland hunduppfödare. Det 
ntesta tiden kraftig svart hund, godsint och till- vackra vapnet har kikarsikte, och 

given. Den är av rasen Labrador och Hödseth påstår att man skulle kun-
Jägare Rödseths mesta tid går åt läres upp till rapporthund. Fågel- na skjuta en hjort med träffsäkerhet 

för jaktvård. Skadedjur som räv och hundar finns även, en pointer och en som .på en femöring på 300 m. håll. 
vessla måste hållas efter och gräv- setter samt en tysk vaktel. Under Så långt håll har ju adlrig en jägare 
lingen är som rutinerad äggtjuv ock- årens lopp har hr Rödseth haft för- och minst av allt Rödseth, som när 
~å en fiende till fågelviltet. Jakten troendet att dressera hundar för han skjuter vilt, vill vara absolut 
anordnas mest som klappjakt. En jakt åt den kände uppfödaren di- f:äker på ·ögonblickligen dödande 
~ådan kräver lång · förberedelse. · Fa- rektör Liljedahl, Stockholm. skott. :vlästerskottet över alla andra 
saner, rapphöns och annat vilt måste påstår han dock att hans hustru· 
först · lokaliseras, genom utfodring skjutit. En dag skulle fasaner skju-
vänjas vid viss plats, så att de kan Framgångsrik tas på beställning och Rödseth drog 
inringas innan drevet sätter i gång. d S som vanligt i väg långt bort till 
Jägarna som står och väntar på re syr gränserna för ' Näsbyholm, där han 
arevet, får tillfälle att skjuta utom År 1945 började hr Rödseth dresse- c:nser sig ha anledning att vaksamt 
fasaner och rapphöns även hare, ka- ra hundar. Belysande för hans fram- hålla ett öga ·på villebråd och annat. 
nin och ofta även räv. Vid ett till- gång i denna verksamhet är följan- Hustrun önskade att han skulle 
fälle framdrevs sex rävar, och fem de' Han har inövat och lärt hundar komma hem snart och sa: "Jag ska 
av dem stöp för jägarnas skott. som vunnit både Derbyt och täv- skjuta några till dej här hemmavid. 
Detta nände vid Getabäck, ' som är j lingen om guldpokalen. Allt sedan l "Det gjorde hon. När Rödseth grans
ett vägkors norr om ·aärdslöv. dessa .tävlingar kom till har endast kade de av hustrun nedlagda fasa- , 
. Tjuvskyttet är ett särskilt kapitel. fyra i hela landet lyckats placera nema, fann ban, att de var skjutna : 
Under sina 11 år som jägare vid sig främt i båda tävlingarna och av rned salongsgevär och en av fåglarna 
Näsbyholm har hr Rödseth haffat dessa har tre dresserats av Rödseth. hade fått en kula rakt genom sitt 
sammanlagt 16 tjuvskyttar, därav Både pointer och setter har han lilla huvud. Gör efter det, den som 
två i år och sju föregående ' år. Det lyckats med, och under åtta år i kan! 
l'-<ln ofta bli hårda tag vid möte med följd placerade sig hunda1· · dresse- Att 'man kommer in till en jägare, 

Rödselh tränar en unghund. 

märker man, så fort man träder över l 
tröskeln till hr Rödseths hem. En l 
praktfull samling horn pryder väg- l 
garna. Bland hornkronorna är en 
från en älgtjur, som •han fällde i 
Jämtland. Han brukar varje sommar 
ha semester i Jämtland hos vänner, 
som värdesätter hans förmåga som 
hundförare och jägare. Att ströva 
på ripjakt i fjällen och träna hundar 1 
på vidderna i den stora ensamheten l 
däruppe och fiska röding i älvarna 
'JCh steka den i det fria, det är ett 
härligt liv tycker han. 

H,r Rödseth har tidigare varit jä
gare vid Trolleholm, Bellinga och 
Bergsjöholm. Även fadern var jakt
intresserad och som minne från hans 
tid som jägare finns i hemmet en 
uppstoppad ståtlig havsörn. Det 
vackra hemmet är inrett med smak, 
och bär vittne om familjens delak
tighet i faderns intressen. Många av 
tavlorna äro motiv från naturen. 
r,1all ser gryningsljuset sila ner mel- 1 
Hill trädkronorna över en hjortfa
milj eller beundrar den vida utsik
ten över en havsstrand med fåglar. 
Man förstår, att den sanne jägaren 
mte är en som bara söker byte i 
markerna utan som förstår och glä
ner sig åt allt skönt och intressant 
i naturen. Just en sådan man är jä
garen Rödseth, som nu ska bli jord
brukare. 



[ ~ Skurupsbygden ]l 
Lyckad scoutfest • 

l Skurup 

Frän vänsler Rolf Sörensson, Gunnar A~ling, Karl Gustav Anders~on 
och Bengt Björnsson med inbjudande smörgåsar. 

SALTO i 
GRAFII· STEIGODS ·tEXf!~E-~ _ ': J 

FOLKETS HUS 
Skurup 

:21-22 jan. 1959. VERNISSAGE 
onsd. 21 jan, kl. 1S.....21. Förf. 
Lennart Edgren talar kl. 19.30. 
öppet båda dagarna kl. 14-16, 
18-21. Utställningen demon
streras torsd. kl. 19.30. 

Al·rallJil:Öl:: A.Bi" O".h SLS 

Scoutkårerna i · Skurup, både pajk
scouterna och flickscouterna, hade på 
lördagskvällen gemensam :fest i Fol
kets hus i Skurup. Ett 90-tal perso
ner hade infunnit sig. Kårchefen, 
fö1•eståndare Anders Ståhle, välkom
nade och tackade flickscouterna och 
cleras ledare, som arrangerat festen. 
I stora salen hade flickorna dukat 
inbjudande bo1•d och serverade chok
lad, kaffe, mjölk och smörgåsar. se
dan följde allsång under ledning av 
kårchefen Tyra Nilsson, Svaleholm, 
varpå flickscouterna utförde ett om
vä.xlande underhållningsprogram. 
Rolf Sörensson uppträdde som solo
sängare och Inger Lönnbom utför
de dragspelsmusik. P atrullen Niggem 
hade stor framgång med ett väl spe
lat spex. Många tidigare medlemmar 
och kårledare hade infunnit sig. Se
nare följde lekar och dans samt ut-. 
delning av gottepåsar till de yngsta.l 
Festarrangörerna avtackades veder-

l börligen för den i allo lyckade fes-
+a.n_ , 



Arbetsgivare och anställda 

<lisl(ussion Olll niaSl{invård • 
l 

En bild från kursen. 

Har vi gjort vad som kan göras för att ordna en förbättrad , maskinvär·d inom jordbruket på ett 

effektivt och rationellt sätt'? Finns det kunnskaper, lämpliga lokaler och utrustning, för att ta hand om 

det mera krävande underhållet av maskinerna? Detta var nagra av de frågor, som agrouom Alf Wolter-

man ställde vid en diskussionsinledning på Skurups lantmannaskola. l. 

Denna diskussion fördes inom ra
nen för den tiodagars jordbrukskurs 
som f. n. pågår vid lantmannaskolan. 
I kursen deltar anställda vid jord
bruk. En stor del av tiden ägnas 
åt vården av jordbruksmaskiner och 
på onsdagen var det överläggning
ar om vad som kan göras för att för
bättra vården av maskinparken. Till 
överläggningarna hade arbetsgivarna 
inbjudits. På detta sätt fick man till 
stånd en synnerligen livlig och gi
vande diskussion på ett område som 
är sta\t i snabb utveckling inom 
ordbruket 

Mång·a förslag· om 
lösningar 

Dansk mångfrestare 

SALTO 
GRAFIK· SUNGOOS ·TEXTILIER 1 

Skurup 

Lutherska :issionssalen. Barn och l 
ungdomsgruppen börjar denna vec" l 
k<' sin vårtermin. En ny grupp har 
bilJats av juniorer, juniorflickor i 
ålde1· 12-18 år vilka samlas ' varje 
tisdag kl. 17.30. På fredagarna kl. 
17.30 samlas juniergruppen samt på 
tisdagar kl. 15 solglimten och kl. 17 
pojkgruppen. Söndagsskolans vårter
min börjar på söndag kl. 10 och of
fentligt möte hålles därefter klc 14 
med predikan av Folke Paulsson. 

'Slmrups köpings yrkesskola. Många 
1runälningar till skolans nya kurser 
;;;r vårterminen har redan inkom
mit. Kursen i räknestickans använd- ' 

Man var emellerid ense .om att "1ing tar sin början fredagen 23 jan. · 

allt större intresse måste inriktas på kJ. 18.30 i Centralskolans sal I och l 
maskinvård och att arbetsgivare och •<ta·sen · prydnadssöm 27 jan. kl. 17.30 

anställda här kan mötas i gemen- l gamla Samrealskolan. Kursen i de-

t · tr D .. · t .. d Med sr'n t t"ll · A 1 S l klaration kommer att påbörjas inom l 
sam .m esse. ~t ar J~ s ora var en . u s a ~mg av xe a - kort och kurs i varukännedom, styck-

som mvesteras 1 maskmer 1 dagens tos keramtk, grafrk och tygtryck fr. ning av kött och fläsk i slutet av 

jordbruk. o. m . fredagen den 23 jan. t. o. m. febr. 

Kursen fortsätter med föredrag av söndagen den 25 jan. på Rydsgårds l~r----------,-------~ 

redaktör Yngve Kempe som talar .. . .. 
b ta fl kt p • . d t 1 d gastiS presenterar Folkrorelsernas 

om ar e r y . a ons agen a a e k tf... . d N , f " 
även förvaltare Liedfors om jordbe- ons ramJan e en av orc..ens or 

arbetning och sockerbetsodling. På närvarand~ främste k~nstnä~~er. 

tisdagen fick · kursdeltagarna vara Genom srtt deltagande 1 utstall-
d t d. f' ·d d . 1 d . nmgar bl. a. 1 F ans, London och 

me om en s u 1e ar un ~1 e nmg Brooklyn är Axel Salto redan känd 

a~ agronom Wolterman, dar de be- för internationell konstpublik. Han 

sokte Habo egendom och statens ma- har såväl på världsutställningar i 

skin provningsanstal t i Alnarp och 1 Paris som på Triennalen i Milano 

Skånska Lantmännens maskinaktie- belönats med silvermedalj och 

bolag. Under studiebesöket fick del- · Grand Prix för sina a~·bete~ i kera-

tagarna ingående kännedom om hur mrk · 1 starkt personl.tg_ stil. Des:>-
. . .· . . . utom har den nu 70-ange konstna-

oh~a mekamseu_ngs-. och rat1?nalt- ren hela sitt liv varit verksam som 

s:rm~sproblem l osas 1 stallar, ciloan- grafiker och måla1•e, beskillustratör l 
laggnmgar, lagerbyggnader m. m. oeh mönsterskapare och inom alla 

l 



f Årsmöte med Skurups SLKF 
l 

Från årsmötet med Skurups SLKF-avd. Sittande ft. v. fru Kerstin Jöns- . 
son, Birgit Håkansson, ordf., och Adina Ha·nsson. Slående fr . v. Ester 

Jönsson, Elin Jönsson och Herta Holmgren. 

Skuru.pso.rtens SLKF:avdeluing_ Jönsson och Ester Jönsson. Till om. 
hade på tisdagen årsmöte på Fem- bud vid Cp:s kandidatnomineringaJ 
korsets kafe. Ordföranden, Adina till landstinget valdes Herta Holm1 
Hansson höll parentation över av- gren, Helga Olsson och Hilma Jöns. 
lidne medlemmen fru Anna An- son samt till ersättare Elly Persson 
d ersson i Klintebro. Marta Persson och V era Persso11 

l 
Av årsberättelsen framgick att av- För nominering vid riksdagsman 

delningen haft 12 möten under året. naval utsågs Birgit Håkansson ocl 
I april besöktes trädgårdsmästare Pe- Gunhild Christensson med supplean 
ter Verweys rosenodlingar i Svane- terna Karin Jönsson och Inga-Lis: 
holm. På höstsidan företogs besök Olsson. Till pressreferent valdes ord 
hos firma Nygrens Möbler i Skurup, föranden, fru Adina Hansson, qcl 
där information lämnades om hem- till prenumerant~amlare för Budka 
mets inredning och möblering. ~ ok- veln utsågs byombuden. Till tävlings 
tober medverkade avdelningen vid ledare valdes Birgit Håkansson ocl 
skördefest i Skurups kyrka. Strax Vera Thärn och till ombud vid SLS 
före jul bjöd avdelningen kaffe på avdelningen valdes Birgit Håkansso~ 
pensionärerna vid Södra 1\ldercloms- V era Thärn och Hertha Holmgre! 
hemmet. Till algeriska flyktingar med suppleantema Emma Jönsser 
överlämnade avdelningen ett pen- Karla Larsson och Hilma Mårtens 
ningbidrag. Fyra studiecirklar har son. 
v~rit i ~erk~amhet och behat;;dl.~t I semesterkommitten invaldes Ag 
dJupf:ysru~g ~. ~re kurser, och Va- da Persson, Herta Holmgren, Ver 
gen till halsa· 1 en kurs. Medlems- Thärn och Hilma Jönsson. Studie 
talet hade ökat under året och upp- verksamheten under innevarande ~ 
gicl~ vid årsskiftet ~!ll 70 st. . diskuterades. Man planerar en studie 

T1ll styrels~ledamoter ::aldes Ad1- cirkel i ämnet dukning och se~vE 
n~ Hansson, Angs~·o, ordfor~de, Bu·- ring och hoppas som ledarinna f 
git Håkansson, Jagarhus, v1ce ord- fru Knutsson Lantmannaskolan. Stl: 
förande, Vera Thärn, sekreterare, diesekreterar~n Vera Thärn informE 
Emma Jönsson1 Solgå:den vice ~~.~- rade om villkor för erhållande q 
rete~~re, Gunhlld Chnsen~son, Hoo.r, bidrag till kursen. Ordföranden ta< 
kassor, Ester Fredlund, v1ce kassor, kade styrelsen och medlemmarna fi 
och fru Elin ~ersson. Till ~upplean- gott arbete under året. Efter föJ 
ter valdes: S1gne Vahlkv1st, Ester handlingarna följde samkväm. 
Larsson, Hilma Mårtensson, Martha 
Persson, Siri Persson och Agda Pers
son. Till revisorer omvaldes Agda 
Persson och Elly Persson med supp
leanterna Helga Olsson och Hilma 
Jönsson. 

Till studiesekreterare utsågs Vera 
Thärn. Till ledamöter i Cp-avdel
ningens styrelse valdes Karin Jöns
son och Hilma Jönsson samt i SLU
avdelningens styrelse Adina Hansson 
och Birgit Håkansson. Byombud blev 
Herta Holmgren, Elly Persson, Hel
ga Olsson, Annie Karlsson, Ester Lars
son, Hilma Mårtensson, Birgit Hå
kansson. Till at jämte ordföranden 

Skurups föreläsningsförening gäsu 
i morgon, torsdagen den 22 jan. a 
docent Jan-öjvind Swahn, som kl. 
19 på Folkskolans aula föreläser över 
ämnet "All världens dumbommar, 
Täljetckar och deras gelikar i folk
traditionen". Föreläsningen illustre
ras med färgbilder. Ämnet hänför sig 
till en folklig berättelsetradition från 
alla länder, som utom sagorna också 
innehåller berättelser om dumma 
människor, som råkar i komiska 
situationer. 

representera avdelningen vid distrikts Samrealskolans underhallni.ug till 
stämman valdes Ester Fredlund och förmån för Rädda Barnen hade san1-
Herta Holmgren med Agda Persson lat fullt hus på Folkskolans aula. 
och Ellen Åkesson som ersättare. Till Ungdomarna utförde med framgång 
kretsombud utsågs Hilma Jönsson, "En leer påg" av Wraner samt ut
Marta Persson och Elly Persson med förde säng och musik som gladde 
suppleanterna Herta Holmgren, Elin alla. 

-----------------

l,~,- [l 
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Häfte 10 - Okt. 1958 71 årgången 
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Skurupsbygden 

Framgångsrikt o ar for folkdanslaget 

Skurups fol kda nsl ag . ) 

l. Skur.upsortens folkdanslag hade på Inga Olsson och Bengt-Olle Svedlund.IKongsm'arken Lennart Ek ber~' • fö~ 
tisdagen årsmöte i Folkets Hus. Till revisorer utsågs Olle Nilsson och Västra Venullenhög Åke Mårt sson 

Ordföranden, herr Arne Åkesson, Bror Ji)nsson med suppleanterna Es- och för Skurup Inga Olsso och 

hälsade alla välkomna och uttryckte kil Persson och Gunnar Hansson. Bengt Lindgren. Till SLU:s tä,v ings

sin glädje över det intresse, folk- Till valberedningsnämnd u tsågs Inga verksamhet anslogs 30 kronoJ?. Till 

danslaget fått röna. Det gångna året Nilsson , Yngve Andersson, Bengt-01- kommissionär för tidningen H-embyg

är det bästa hittills under folkdans-Ile . Fredlund med suppleanterna Ma- den valdes Inga Olsson. 
lagets verksamhet. rianne Hansson, Bror Jönsson och Ordföranden uttalade fo~kdansla -

Av årsberättelsen framgick att för- Åke Mårtensson. gets tack till avgående styrelseleda-

eningen har 51 medlemmar. övningar s ekreteraren fick uppdraget att va- ~moten Kjell-Einar J önssorl för hans 

hållas varje vecka under vinterhalv- ra pressreferent. Att r epresentera värdefulla insatser som ~assör och 

året i Sandåkra skolas gymnastiksal folkdanslaget vid distriktets årsmöte överlämnade en gåva fråq förening

och sommarhalvåret i Gliruminge valdes ordföranden. och ledaren med len. Efter förhandlingarna följde sam
bygdegård. Folkdanslaget har under sekreteraren och vice ledaren som kväm, varvid folkdanslagets egna 

året gett tio uppvisningar. Den 7 maj suppleanter. Till byombud valdes för Ju·after svarade för ' d ' JJSRIUsiken. 

i Lövestad, 15 juni i samband med l-----=====================,;: 
Skurups marknad, midsommardagen 
i Bokhultsbacken i Krageholm, 29 ju- l 
ni vid Röda Korsfest i Beddinge, 6 ! l 
juli vid sommarfest i bygdegåJ:den 
i Glimminge och den 10 augusti vid 
hembygdsfest i Knickarp och dess-
utom medverkade folkdansarna vid 
Kulturens östm·psdag den 31 augusti 
och hade den 21 december en upp-
visning för pensionärer i Anclerslöv. 
Besök har företagits hos Färsingagil-
let, Vollsjö, hos L undastudenternas 
folkdanslag, Luggudegillet i Hälsing-
borg, Björnekullagillet i Åstorp och 
hos Frosta Folkdanslag i Hörby. Som 
spelmän fungerar Gunnar Rasmus-
son, Nevishög, dragspel, Astrid An-
dersson, Kirseberga och Kjell Åkes-
son, fiol samt Hans Nor dström, clrag-
spel. Vid särskilda t illfällen engage-
ras de tidigare spelmännen Anton 
Mårtensson och Tage Engström. 

Räkenskaperna föredrogas och an
svarsfrihet beviljades. Kassabehåll
ningen utgjorde 3.292 kr. Till ledare ' 
omvaldes Hans Erik Nilsson, Kongs
marken, '· och till vice ledare Lars 
Åkesson, Dalby. Herr Arne Åkesson 
omvaldes till ordförande. Till styrel
seledamöter omvaldes Gunnel J öns
son och nyvaldes Birgitta P ersson. 
'Kjell Einar Jönsson hade avsagt sig. 
styrelsesuppleanter blev Bengt Åkes
son, Eskil P ersson , Ulla Holmgren, 
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Brandkårsjubileum i Skurup 

Skurups borgarbrandkår vid siMlen 1929. 

I år är det trettio år sedan Skurups köpings brand väsen omorganiserades och brandskyddet överläts på 

särskilt utbildat och trimmat folk, den s. k. B~rgarbrandkåren. Juliileet kommer att firas med en offentlig 

uppvisning av J>randkårens resurser och med en kommunal festlig sammankomst. Brandchefen Hjalmar 

Larsson arbetar f. n. med att utarbeta förslag till program för ~enna jubileumshögtid. Inför det kommande 

jubileet har han för SkD med stort tillmötesgående länmat uppgifter om brandskyddet i Skurup genom 

tiderna. 

Böter för dem 
som "smet" 

Det hände nog att en och annan 
medborgare "smet" från brandöv
ningarna, men Frank var noga med 
att hålla reda på syndarna, och bö
ter kom konsekvent som ett brev på 
posten. Med en viss road skamkänsla 
måste nedskrivaren av dessa rader 
i ett protokoll konstatera, att ute
bliven medv:erkan vid spruta nr 2 en 
lördagseftermiddag kostat mig en 
femma. 

Ihärdigt och segt arbetade dessa 
samhällets första pionjärer för 
brandskydd på att få en bättre ord
ning till stånd. Anmärkningar fram· 
fördes vid varje brandsyn, vid se
nare eftersyn utfördes kontroll, och 
man gav sig inte förrän rättelse 
skett även om i några fall lagens 
möjligheter måste användas. Fastig
hetsägarna hade skyldighet att allt 
efter fastighetens storlek tillhanda
hålla vattentunnor, stegar, brandha
kar etc. 

Först på 1910-talet fick samhället 
sin första motorspruta. Den hade 
järnhjul och drogs för hand till 
brandplatsen. En bland de första 
som anförtrodies att vara sprutchef 
vid denna var framlidne fabrikör 
Gust. Henriksson, en kraftkarl med 
myndighet och respekt, som kunde 
konsten att göra sig åtlydd både vid 
mönstring och eldsvådor. 

Första världskrigets år gick förbi 
med allt vad de förde med sig. Ing
enting gjordes under dessa år för 
att vidmakthålla materielen, och vid 
30-talets ingånG var alla överens om 
att en uppryckning måste ske. Den 
kom också. Först och främst ökades 
och förnyades slangbeståndet. Där
näst förbättrades och kompletterades 
övrig materiel och allra viktigast var ~ 
att brandkåren motoriserades, 

Den första brandbilen 
var en Packard och inköptes 1929. 1 
Det var en öppen vagn på vilken 1. 
brandmännen placerade sig vid ut
ryckningar. En modern spruta bogse
rades av brandbilen. Sprutan hade 
ställts till förfogande av häradsbola
get mot· att köpingen åtog sig brand
skyddet för närliggande socknar en
ligt upprättad taxa. Sådant samarbe
te upprätthölls många år framåt med 
dåvarande Skurups socken, örsjö, 
Svenstorp, Hassle-Bösarp, Solberga, 
Sliminge osv. Längre fram köpte 
Skurup egen spruta år 1934, år 1940 
ytterligare en och dessutom vidtogs 
andra åtgärder för att effektivisera 
brandskyddet, bl. a. installerades 
värmeledning på brandstationen, vil
ket underlättade starter för brand
bilen och var nyttigt för materielen. 
Rörtunnlar drogs under järnvägen 
för att slangkoppling skulle kunna 
ske obehindrat av järnvägstrafiken 
mellan samhällets norra och södra 
delar, brandalarmeringen förbättra- ~ 
des osv. Viktigare än detta var dock 
omorganisationen av brandkåren. , 
Den gamla ordningen med a.llmän . -



Skånska Dagbladet - Torsdagen den 15 januari 1959 

. De var nära alllyckas med· skoj i ··rymdbranSCtieD't 
• -;:• ~:::,-=::-,L,:_::.,~§;~-~~-~~~-~~~:~~~~-§::, O • 
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"Det var inget flygplan - flög ljudlöst" De båda "tefatssl 
till förfogande vid d 
att klarlägga de ver 
a en timme och förhö - Av BO BJöRNSSON -

Aldrig har vi sett så 
många flygande föremål 

·~om under de senaste må

naderna. Alltsedan Stig 
Rydberg och Hans Gus

tavsson såg tefatet vid 

Hälsingb~rg ~ar inte en 
dag gått utan att rappor

ter inströmmat om olika 

rymdföremät Debatten om 
tefatets vara eller icke vara 

är just nu högaktuell. Den 
senaste "tefatsrapporten" 
kom i går från Skurup där 
två ynglingar på ett genia

liskt sätt presenterade ett 
fotografi av ett rymdföre
mål så väl att inte ens 
den militära sakkuskapen 
kunde avslöja det. Det var 
emellertid ett enda stort 

berättade de om sin tefatsupple- Pojkarna jämförde hela tiden far- och TV jagade hela gårdagen poj

velse. kosten med en DC-3 och talade om karna. Man vädrade helt enkelt en 

- Det var antingen den 18 eller att de var väldigt flygintr.esserade världssensation och pojkarna pres-

19 december som vi såg det mystiska och intygade absolut att det inte sades mycket hårt. 

föremålet komma farande på låg var ett flygplan, allra minst en Men så sprack bubblan. Sent i går 

höjd. Vi hade just varit och hämtat DC-3. kväll förstod ynglingarna vilka oana

min kamrats kamera som varit på re- Skånska Dagbladet undersökte ne- de konsekvenser deras "spratt" 

paration och vi lyckades att ta denna gativet mycket noggrant men man skulle medföra. Skurup skulle bli 

bild. kunde inte lägga märke till något medelpunkten för såväl tidningspress 

Rymdfarkosten var, enligt pojkar- fotografiskt trick som exempelvis som vetenskapsmän 

na, aluminiumfärgad och kom öster- dubbelexponering. 

- Det var stundom korsför 
säkerligen var minst lika h 
de varit utsatta för av poli3 
litär, säger dr Essen. Båda, o 

skilt en av dem. var emellertil 
veten härom och uppfattade 
som mycket milt vilket ocks 
rakteristiskt för denna meto 

falsarium. ifrån och gick mot väster. Det enda Världssensation 
Inför detta flck Skånska Dagbla

det dem att erkänna och bekännel-

- Jag testade dem särskilt 
fande eventuella hallucinatio~ 
det visade si_g att de fått sil 
levelser direkt utifrån och. 
också klart koordinera til' 
upplevelser utanför de aktu 
framgick alltså med all 
tydlighet att de varit med o 
skildrade. 

l Pojkarna skickade in brev och foto l vi lade märke till var ett mörkt l 
till Skånska Dagbladet och så här parti mitt på farkosten. 

-

' vädrades . • • l sen löd: 

Såväl utländsk som svensk press "Ville bara skoja" 

- Vi hängde upp en roterande del 

av en svarvrnaskin i nylontråd och 

tog sedan bilden. Aldrig visste vi 

att det skulle bli så mycket sensa

tion omkring det hela. Vi ville barå 

skoja med allt pratet om tefat. 

- Visst hade vi tänkt att så små

ningom avslöja det hela. 

Det hela var ett skämt, som höll 

Go te bd 
i nickt 

GöTEBORG l ' ~ 

Nära 300.0 
som huvudman 
lämnade på onst 
ett handelsbolag på att lyckas, men som tur var för 

pojkarna upptäcktes det hela. Man 
K vinnans malt$_. en 5t 

förstår att försvarsstaben är skep- nent och direktören hac 

tlsk mot alla rymföremål, som fattande affärer i 11icke 

folk berättar om och behandlingen utländska firmor. BL 

av bilder som kommer dem till tören köpt 15 ton ni1 

handa. 248 250 kr i Amsterdan 
han redan tidigare sä 
tens namn till en Z1 
104 250 dollar (538 972 k Dumheter! aktionen överfördes gei 

Advokaten studerar handlingarna ligt avtal från den 14 
· , formellt på disponenten 

i fallet. Säger slutligen till sin klient: sten på försäljningen sk 
. . ka mellan direktören o 

- Enligt dessa uppgifter skall herr ten. I stämningen fr 

Pettersson inför åtta vittnen vid ert transaktionen uteslutanc 
att direktören inte vf 

stambord ha påstått att ni är en som säljare av nicke 

jättedrummel. Stämrner det? Av en firma i Han 
J rektören dels den 28 

- a. köpt 4 484 kg nickelka 
- Och varför vill ni då stämma l pund (61 767 kr), dels 

' ber 1957 köpt 10 036 kg 
honom. (139 707 kr). Aven dess 

Här är brevet som SKANSKA DAGBLADET fick fr.\n de bAda ynglingarna i Skurup. 

en 

~•t:l( SIN DRÖM UPPFYLLD 
• VEM VAR EGENTI .IC!"'" 
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------~===----------

förhandlinga-rna började lovan'de 
lngo troligen mot 
Floyd i New Yor~ 

Rosensohn pro!"otor 
NEW YORK 19/1 (TT-AFP) 

Från New Y ork rapporterades på måndagen att 

Edwin Ahlquist och Gus d' Ainato har börjat förhand

lingarna om-en titelmatch mellan Ingemar Johansson 

och Floyd Patterson. Dagens spörsmål gällde vem som 

skall bli p1~omotor för matchen. d' Amato och Ahlquist 

har i prjncip kommit överens om att låta Bill Rosen

soho arrangera . VM-kampen om den skall gå i USA. 

Rosensohn sade att denna veckas När detta skrives har det i varje 

underhandlingar mellan Ahlquist och fall inte kommit något direkt klar
D' Amato skulle leda till ett 'avgö- tecken till Ingemar om att han bör 

rande antingen i den ena eller and- åka till USA' för kontraktsunderteck

ra riktniqgen. Det finns en rejäl nandet. Av vad som hittills blivit of

chans att det Iverkligen blir en match fij:iellt kring det eventuella mötet 

mellan Johansson och Patt.~~·son, sa- Floyd-Ingemar om VM-titeln fram-
de Rosensohn, som dock vagrade att · . 00 

tala om vari eventuella stötestenar går dock att utsikterna for en match 

kunde ligga. måste betecknas som goda. 

- Allt jag kan säga är att om det Någon fara för att någon. av oobo~
blir en match så kommer den troli- arna. ska ty~ka att. gaget bhr for h
gen att gå i juni· i New York Kali- t~t a1·. det mte. 

00 
B1ll Rosensohn har 

. . ' sakerhgen fått lamna sådana promo-
formen eller Colorado Sprmgs. torgarantier att både Floyd och Inge-

mar får mera för den här matchen 

~:_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:1 än för någon tidigare i vilken de l~ !,, ., ·j[) · ·. .] 
:: · :: medverkat. ,..... 1 

i: T" f 55 Vad som underlättats för Ingemar ~~ ······ ···t]j,jj ... ~ :: lp$ yra ger :: är förstås att Henry Cooper hade så 
55 !5 brått att acceptera mötet med Archie 

l:: d lQ k :: Moore. De fasonerna passade inte 
i: en QSf r 55 Gtls d'Amato som är en stridbar her-
55 55 :e. Tydligen har I~gemar gjort rätt 
:: :: 1 att ta det hela p1ano och avvakta 
:: Som väntat blev det inga 55 utgången av striden kring VM-figh-
55 större pengar på tipset denna :: ten. När man i går anade att mån
:: veckan. Men de som prickat 55 dagens förhandlingsinledning skulle 
55 ih de fyra stryktipsmatcherna :: betyda klartecken för Ingemar så var 
:: 55 det förstås ändå .med den reserva- Ingemar Johansson vill inget hellre än möta Floyd Paterson. Blir 

•• • •• • rätt torde i alla fall få cirka ·.: tionen att förhandlingarna måste ta 
20 kr På ånd sk äll. ha det i juni? 

55 · m ag v en • ii mer. än en eller ett par dagar i an- ===~--------------~-'-----------1 
:: de man funnit 45.000 "fyror" ... språk. ,.., 

:: Siffertipset ger något bättre 55 Den här matchen är ju inte någon 

55 utdelning, Där har man ploc- :: vanlig idrottstävling. Den är ett 
55 kat fram 4.000 kuponger med 55 mångmiljonföretag som e_nsamt om
:: två rätt. De torde ge cirka :: sätter likp. mycket som hela den 
:: !i svenska VM-fotbollen i somras. Ett 
:5 25 kr .. var~era. P~lv~nnarnas :: sådant jätteföretag planeras självfal
:5· antal inskl·anker stg till 135. 55 let inte på ett par dagar även om 

ii•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ii, promotorn - i det här fallet alltså 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. , Bill Rosensohn - får svara för de 

svårai;te evenemangen. 
Man får inte ta för givet att de 

inledda förhandlingarna verkligen 
resulterar i en VM-fight för svensken. 
Ingen vet vad Gus d'Amato kan hit
ta på. att haka u pp sig på, men onek
ligen ser det mycket ljust ut för när
varande. 

Zorro 1 



Skurupsbygden 

Fart 1 realisationerna trots dåligt väglag 

stormen över Skurup och den var varit bra ur försäljningssynpunkt. 
Parkerad bil krockades- ett streck i räkningen för köpingens Alltjämt fortsätter reaJisa~tionerna, 

På söndagsmorgonen · vid 8-tiden på~ : affärsmän. Den dagen började näm- och måndagen den 19 januari blev 

l kördes en vid järnvägsst~tione;1 1 ligen samtliga firmor i textil och det nytt liv i affärerna. Då begynnte 
Skurup parkerad personbil mm•ke beklädnadsbranschen sina realisatio- möbelfirmorna, skoaffärerna och l Ford av senaste årsmodell. Bilen höll 
pa Järnvägsgatans norra sida med ner. Trots att åtskilliga vägar bloc- Skurups handelsförening sina reali-
riktningen mot öster. Medan föraren kerades av snö, tog sig ändå många sationer. Vägarna till samhället var 
hade ett ärende in på stationen på- människor i samhället ut och gjorde ishala, men stora skaror besökte 
kördes hans fordon, varv1d skador . k.. .. d& ff M k f u· · 
uppkom på bilens högra sida. Frag- . sma upp op. • .. an " a ärerna. an om am JeVlS 

. ment av svart lackfärg hade av det V1d en rtmdfraga meddelar kop- utifrån landsbygden och både far 
i påkör'\mde fordonet lämnats kvar på . och mor och barn han dlade tillsamJ 
! Ford en. Polisen i Skurup vill gärna l ·i komma i förbindelse med den per- l 
son, som vållat skadan och anmodar , 
l ev. vittnen att anmäla sig till tel. i 

1
40341 Skurup. ___ -

Slm1·ups samrealskola ger före
ställning för Rädda Barnen . 

Till sin j ulfest i år hade samreal
l skolan inövat ett ovanligt trevligt 

l 
underhållningsprogram. En _stö~re 
allmänhet får idag kl. 19.30 hllfalle 
att se det roliga spexet och an nat 
nöjsamt, som förekom på julfesten.! 
Föreställningen hålles på folkskolans 
aula, och hela behållningen tillfaller 
Rädda Barnens verksamhet. 

mans. Det var en påtaglig r usning 
till många affärer och tyr a av dem 
hade under dagens lopph undratals 
ktmder. Så var bl. a. fallet m ed 
Nygrens möbler. Kundkretsen r epre
senterades där me~t av damer, som 
förmånligt köpte gardiner och andra 
textilier men framförallt mattor. 



Skurupz;;, SLU har åtei 
te a ter a m a törverksamhet 

Skurups feaferamaförer: sillande fr. v. Hans Nordström, Kjell 

Nordström, slående fr. v. Birgilla Persson, Mari Anne Bös$jård, 

Holmgren, Laila K:ensm&r och längst bak Lars Erik Persson, Lars Erik 

Olsson och Bengt Åkesson. 

Skurupsortens SLU-avdelning hade på söndagskvällen sitt :års

möte på Skurups hotell. Avdelningens ordf. Per Arne Akesson, Akes

slätt, kunde i sitt hälsningsanförande konstatera att avdelningen 

under året gått framåt. 24 nya medlemmar hade tillkommit och 'med

lemstalet var vid årets slut 172. Tävlingsverksamheten hade· varit 

god, men studiearbetet ansåg ordf. borde kullila bedrivas med ·större · 

intresse och manade till krafttag för illllevarande är. 

En stor glädje för avdelningen är J'''IS, 3) ' Olle Nilsson, SLU:s pris, .4) 

&tt amatörteater åter u.tövas av med- 4J Inger Nilsson, SLU:s pris. 

]E'mmar inom_ avdeh1in~en och man Körning med traktor och t'våaxhid 
hoppas, att_ 1 fortsat_tnmgen kunna vagn: l) Ake Larsson, · CP:s heders
~ed egna formägor bJuda _ underhåll- pris, 2) Einar Jönsson, Kullenbergs 

n!ng b~de å~ egna sammankoms~er o. hederspris, 3) Jan Mårtensson, SLU:s 
:'lld moten mom a~dra. avdelnm~ar pris, 4) Tore Mårtensson; SLU:s pris. 
1 grannskapet. En sarskild eloge ag- Ak .. tf .. k.. ·d . l) Ak 
nade ordf. åt gruppledarna för de- M ervax ro anne 0~· . . e 
ras intresserade uppoffrande arbete. årteJ?-SSon, Centra~forenmgens h~
Avdelningens folkdanslag hade haft dHspns, 2) L~s Enk Olss~n, SLU.s 
t>tt framgångsrikt år. pr~s, 2) Gert Månssons, SLS.s heders~ 

.. . pns, 3) Malte Bengtsson och Bengt 
· Av årsberattelsen framgick att sty- Akesson, SLU:s pris. 

rels~n haft 12 sarr;manträden och av- Fågelkännedom: l) Malte Bengts
d~lnmgens SJU manadsmoten. Avdel- bOn, Skubas hederspris, 2) Marianne 
nmgens spa~klubb har under året o:sson, SLS:s hederspris, 3) Bertil 
sparat omkrmg 2 500 kronor. Nilsson SLU:s pris 4) 'Hans Nilsson 

Räkenskaperna föredrogs och an- SLU:s pris. ' · ' 

svarsfrihet beviljades. Avd_emingens Bilmärkeskännedom: l) Bengt Åkes-
tillgångar uppgår till omkrmg 21.000 k" E · t 01 h d 
kronor son, opman rns ssons e ers-

. · .. .. pris, 2) Gert Mårtensson, .. köpman 
Till ordforande for 195_9 . om~_aldes William Håkanssons hederspris, 3) 

Per Arne Ak';sson och till .ersat.tare BE"ngt Hansson, SLU:s pris, 4) Einar 
for honom utsags Ake Larsson, Lmd- Jönsson SLU:s pris. 
by. Till stipendiefonden beslöt års- Kr ddkänned . l) M · 01 
mötet uttaga 20 öre pr medlem. I Y om. an~nne s-
valberedningen invalde Olle N'lss sc;m. Folkd~slagets h,ederspns, 2) M~-
"''h Olle Larsson. Till s att reT;Jr~se~~ r:<.nne ~dersson, Femkorsets cafes 

ter a vid Medborgarkurs i öfmestad hederspns. .. . . 
w;ldes Bfmgt Hansson och Laila Kens- Verktygs~~n~dof!!: 1l La.rs Er!k 
mar. Till sparklubbsledare valdes Ake Olsson, MeJenforemngens hederspns, 
Larsson, Lindby. · 2) Ake Mårtensson, SLU:s pris, 3) 

G~da priser vid auktion'% 

på djur i V. Y emmenhög 

Publiken visade stort intresse _Iör .. djuren. 

Kreatursauktion hölls på' fredagen hos lantbr. Gustaf Gustafsson, 

Kastanjenborg, Västra Vemmenhög. 25 st. reaktions- och kas'tn~gsfria 
nötkreatur av låglandsras gick under klubban. 

En -sakkunnig · och köpintresse- kvigor betingade upp till 1.400 kr., 

rad pub1ik hade ihfunnit sig. Pri- yngre kvigor såldes för 900 ·till 1.000 

serna blev över lag goda. Dräktiga Jvr., tjurkalvar för 600 till . 700 kr. 
pr .st. En 11/2 års tjur klubbades 
för 1.200 kr., 40 svin såldes och blev 
bra betalda. Dräktiga · ungsuggor 
meq. grisningstid mars-april inropa
des för 600 kr. ·och. imgsvin • av om- ~ 

lvring femtio khlos vikt för 190 kr. 
Auktionsförrättare var nämnde

man Herman Trudsson, SaritSlqv, 
och ropare Alvin Ekb1ad. • ' 

I den kyliga väderleken uppskat
tade många besökare möjligheten ·att 
få köpa varm korv och t.o.m. en , 
äppleförsäljare hade letat · sig fram 
till auktionsplatsen. · 

/ 



S kurupsbygden 

Unga och gamla med 
Skurups musikliv • 

l 
Ett livligt musil,intresse finns i Skurup. Yngre och äldre är med 

j lcörer och orkestrar. Skurups Musiksälskap har ju i decennier varit 

en tillgäng för musildivet, sagostunderna låter höra sig titt och ofta 

och är mycket populära och så har vi den frivilllga musikundervis

ningen, tiU vilken många pojkar och fliclwr anslutit sig bäde inom 

skolans .ram och i studiecirklar. !l'ill allt detta har pa senare tid 

kommit en sammanslutning, som kallar sig Skurups Spisargäng. 

Ungdomarna i denna förening är 
ett 30-ta\. De utövar inte musik 
men de lyssnar och diskuterar olika 
slags musik från extrem jazz till 
klassisk musik. Spisargänget fick 
fät• några dagar en ytterligare mö j
lighet att välja sådan musik, som 
intresserar dem. Det var Skivbaren 
i Wickströms Järn, som har nästan 
obegränsade möjligheter att furnera 
musikintresserade . med vad de öns
kar. 

sats. Ungdomarna ska ju diskutera 
musik, och d~ måste man ha ord för 
tankar och uppfattning. Bl.a. är syf-
tet att meddela något om musikens 
stilarter, dels genom texter, som be
handlas i avsnitt vid varje samman
komst, dels genom avlyssnande av 
skivor, som ge belysning åt det vid 
varje möte behandlade. Man hoppas, 
att kursdeltagarna, då text och ski
vor är genomgångna, ska vara rus
tade att i samtal med musikvänner 
på ·ett vettigt sätt resonera· om skivor 

Gunnel Svensson 

utan även om instrument och mu
siker. För egen del beundrar jag 
mycke t Louis Armstrongs fantastis
ka spel på trumpet. 

e Gammalt och nytt, 
jazz och klassiskt 

och musiker. Mångskiftande är pro- Gammalt och nytt i musik, jazz 

Med anledning av detta ' nya till
skott tiil musiklivet i Skurup har 
SkD talat med unga och äldre per
soner i Skm·up oin musik och fått 
del av deras inställning till jazz och 
andra musikformer. 

l Vid en enekl gallupundersökning 

l med skolbarn i 13-årsåldern kommer 
det fram, a.tt jazzmusiken är det 

l mest uppskattade. Denna värdesätt-

och klassikt, synes ju stå i ett 
grammet för kursen i "Spisargäng- motsatsförhållande till 'varandra. 

/ 

Gunhild Johansson 

et". Det omspänner gammalt och nytt, Likväl kan den sanne musikälska
jazz och klassiskt, amerikanskt och ren fipna något att t'ycka om åt 
"hemvävt", "svart och vitt". vartdera hållet. Ungdomen är givet-

Fröken Gunhild Johansson, som vis "jazz-biten" men kan även upp
förestår skivbaren hos Wickströms, skatta klassisk musik. Mången äld
är medlem av "Spisargänget", utövar re finner behag i vissa moderna mu- ' 
själv musik på dragspel och fiol sikstycken, men har, och med rätta, 
och berättar gärna om sammankoms- en önskan att åtskillig.t värdelöst 
tema i "gänget". gods kunde rensas ut från den mu-

Vi håller till här hos Wickströms sik, som nu presteras. 
· Firman upplåter gratis lokalen och Vi låter den äldre generationeri 
vi har fri tillgång till skivbarens komma till tals genom målaremäs
arkiv vid våra sammankmnster var tare Anton Mårtensson, gammal fiol
fjortonde dag. Det börjar med att spelare och Folkdanslagets spelman 
någon medlem håller en inledning under årtionen: Det finns modem 
till kvällens ämne. Så spelas skivor musik, jazz och swing, som kan vara 
i anslutning till vad som behandlas vacker . och som jag gärna lyssnar 
i dagens kursavsnitt och där~fter på. Helst vil.l jag dock slippa hörll 
resonerar vi om vår uppfattning, tar "blues" och allt det snyftande och 
ofta om skivan i omdiskuterade gurglande, som breder ut sig i den 
punkter osv. Så följer kafferast och sämre "moderna" musiken. Vad är 
kvällen avslutas i skivbaren, där dessa melodier mot våra gamla folk. 
skivor spelas ur arkivet efter vars låtar t.ex. Västgötapolska, kadrilj, 
och ens smak. Mången har också m.m. Märkligt tycker jag det är ·
sina favoritskivor med, vi spelar att inte militärmusiken uppskattas 
dem och samtalar om deras förtjäns- till si.tt värde. Från mina yngre år 
ter eller fel. minns jag flera orkestrar, som bil-

Fröken Johansson räcker oss ett dats av militärmusiker och som det 
texthäfte för kursen, och i det fin- var en frö j d a t t höra. Det var 
ner man intressanta saker. Där talas t.ex. "Skarup", "Sjömansoctetten 
om olika instrument men även om "Skoglunds" m.fl. Det var verkligt 
olika timer. Inte i bemärkelsen av festligt att höra en sådan blåsorkes

ning är emellertid inte renodlat mu- deras höjd på skalan utan med så- ter spela "Skyttepaviijongen i ö r 
sikalisk. Man förknippar ofelbart dana beskrivningar som "tjocka" to- kelljunga". Och hur roligt var det 
denna slags musik med någon ar- ner, "varma" toner och hänvisning inte 1med de gamla danserna. i Kadril
tist, som framför sången eller mu- göres till Armstrong och andra. Vi- jen t.ex. var ju alla på kalaset och 
stkstycket, och man får otvetydiga dare lämnas besked om "övertoner", festen med i dansen, och det blev 
besked om vem som är "idolen". vibrationer och "glidande" toner, en gemenslcap i n·öjet som knappast 
Elvis Prestley, Tomy Steel nämnes "glissandon" etc. "Blåa toner". kan nås med nutida danser. 
men också Lasse Lönndahl, Paul An- Allt som allt kan sägas att "Spisar-
ka etc. Barnen känner väl till Louis C!) Historik och gänget" är ett värdefullt inslag i 
Armstrong och hans psel men de Skurups musikliv, och att i denna 
har också sådana favoriter som Do- förklaringar krets samlas ungdomar till trevlig 
ris Day m.fl. och kan räkna upp Historik lämnas till musikens upp- samvaro och ökad fÖirståelse för 
flera namn på stycken, som dessa komst men även förklaringar ges musik. 
artister sjunger eller spelar och som)._ _ _ __________ __::_ __ :_ __________________ _ 
barnen särskil t fäst sig vid .I viss 

· 1ui:iH ä ~.~r::,vt:~iC:l:s u.u~umnens musl.K':" 
uppfattning i en ändring av vad 
man önskar dansa. Det anses föråld
ra t att vid en skolfest söka roa 
barnen med lekar i stil med "Flic
kan går i ringen", "Skära havre" 1 
osv. Det ska vara "riktig" dans. 
En och annan ·~rockare" finns bland 
skolungdomen, men valsen står sig . 
genom tiderna och dansas gärna· av 
tonåringarna. Likväl har inte den 
nya musiken tagit död på eller un
danträngt kärleken till det svärmis
ka, romantiska, lyriska. Sådana 

l sånger som "Ack, Värmeland, du 
sköna", den danska folkvisan "Det 
var en lördagsafton", sången om 
"Beatrice Am·ore" m.fl. har alltjämt 
ett säkert grepp om de unga. 

Vad som frapperar vid samtal med 
skolungdom är bl.a. elevernas brist 
på ord i umgänget med musik. Det 
man tycker om, säger man är "kul", 
Det man inte gillar benämnes "larv" 
eller också benämnes det med dras
tiska, genuint skånska uttryck, som 
går an i kamratkretsen men inte är 
helt salongsmässiga. 

0 Man vill diskutera 
musik 

Just på denna punkt vill studie
cirkeln "Spisargänget" göra en in-



Målarmästare Anta[' Mårtensson. 
~------------~----

till musikens karaktär i social bak
grund. Från Work songs och Negro 
spirituals visas vägen till Blues och 
jazz. "Blå toner" är ett uttryck som 
förekommer, och avser i "Blues" fö
rekommande toner, som man menar 
har sitt ursprung i Afrika, och som 
åt negermusik ger ett mörkt intryck 
genom att durskalans ljusaste toner 
grumlats till. Bluessångerna handlar 
ju om sviken kärlek, ensamhet, fat
tigdom och katastrofer. Jazzens hela 
utveckling klarlägges och i en se-

lnare del behandlas Swing-musiken. 
Detta får räcka som exempel på 

1 vad kursen vill ge och innehåller. 
En annan intresserad medlem av 

"Spisargänget", frk. Gunnel Svens
son kontorselev i Skurup, anför 
sin~ synpunkter på musik sålunda: 

Skivarpspojke 
blev misshandlad 

Strax efter biodags på torsdags
kvällen blev en 17-årig skivarpsbo 
överfallen på St. Östergatan i Ystad 
av tre ystadsynglingar. överfallet 
skedde utanför Rio-biografen, där 
skivarpsbon stod och "tittade på 
bilderna", när ynglingarna plötsligt 
dök upp och ville bomma cigarret
ter eller pengar. 

Då skivarpsbon inte hade cigar
retter på sig och inte ville ge yng
lingarna några pengar, tilldelade en 
av ynglingarna honom ett knytnävs
slag som träffade över högra ögat 
och slog upp ögonbrynet. Sicivarps
bon föll medvetslös i gatan. Ambu
lans tillkallades och forslade den 
misshandlade till lasarettet för vård. 

Personalen på biografen var vitt
ne till händelsen och kunde lämna 
ett gott signalement på de yngling
ar som överföll skivarpsbon. Poli. 
sen kunde rätt snabbt ta reda på 
vilka ynglingar det rörde sig om. 
Efter en timmes spaning hade poli
sen alla tre ynglingarna fast. .Den 
äldste i trion, - en 21-årig ystadbo 
- erkände misshandeln. Han säger 
sig vara ensam om handlingen och 
har uppgett att de båda ynglingarna, ' 
som var med honom bara tittat på. 

Skurups Varumässa 
Intresserade Enskilda och 

Jag tycker om m11sik och sång. Helst 
lyssnar jag till Franc Sinatra och 
i synnerhet då "You make me fiel 
so youing". En sådan melodi bär 
man med sig. Den kommer för en 
då och då, och man blir glad åt 
tonerna, som sjunger i sinnet. All
ting blir ljusare och gladare med 
musik. Att inte lyssna till musik 
dagligen och höra den tona inom 
sig, det vore som att försöka hivas 
i ett rum utan blommor. I m1tt hem 
tolereras modern musik, men far 
och mor tycker ju bäst om musik
former från deras egen ungdom. Gär
na lyssnar vi tiiisamman pa Inge
borg Nybergs sång. Då La Paloma 
spelas är vi också i full harmoni. 
Denna vackra sång om kärlek och 
trohet, sprg och död, är vi alla be-
tagna i. Det är mycket roligt att Organisationer 
vara ~ed i •:gänget" och t~llsamman hälsas välkomna till sammanträde 
med Jamnånga och hkasmnade få • .. • S h 

rata musik och lyssna på skivor. om arets va,.rumassa pa kurups o-
p Vi pratar. inte bara om melodier tell tisdagen den 10 febr. kl. 20.00. 

Skurupsbygden 

Ge .sä l l- och mästarbrev 
utdelade vid Vemmenhögs 
hantverksförenings årsmöte 

jFr. v. målaremästare Tore Jönsson, frisö rgesällen Ruth Johansson, rör
läggaremästare Yngve Roskvist och Skurups hantverksförenings ord

förande fabr. Lennart Berg. 

Vemmenhögs m, fl. häraders hantverksförening hade på torsdagen års
möte på Skurups hotell. Sammankomsten fick en ovanligt högtidlig 
prägel av ett gesällbrev och två mästarbrev kunde utdelas till perso
ner, som uppfyllt för dessa utmärkelser föreskrivna villkor. Hantver
kets män .slår vakt om kompetensen i yrkena, och som en yttre ram 
kring utnämnandet användes vid kvällens högtid ett ceremoniel med 
hävd från hantverkets uråldriga traditioner. 

säkerligen var det för dem, som 
stod vid målet efter många års strä
vanden, en upplevelse att motta be
visen på sin kompetens i kretsen av 
yrkesbröder och -systrar och mottas 
med sådan hjärtlighet som skedde. 

Ordf., plåtslagaremästare Lennart 
·Bergh, Skurup, hälsade alla välkom
na och vände sig särskilt till dem, 
som skulle ha gesällbrev och mästar
brev. 

Arsberättelsen föredrogs, Förenin
gen har 65 medlemmar. Den ekono
miska ställningen är god med en 
kassabehållning på omkring 5.000 kr. 
varjämte föreningen har ett antal 
1945 års obligationer. Arsmötet beslöt 
enhälligt byta ut dessa senare mot 
nya. 

Till ledamöter av styrelsen omval
des hrr Tage Roskvist, Yngve Ny
ström och Hugo Hansson. Supplean
ter blev Louis Moberg, Johan Jöns
son, Ake Bengtsson och Helge Pers
son. Till revisorer omvaldes John 

föreningen en tidning som utgavs vid l 
firandet av Hantverkets dag i Sku
rup år 1920. 

Till stipendier åt elever i yrkes
skolan anslogs 100 kr. 

Efter förhandlingarna vidtog hög
tidligt överlämnande av gesällb~v 
till fröken Ingegärd Johansson, 
Gärdslöv, utlärd i damfrisöryrket hos 
fru Gudrun Sernert, Skurup. Ordf. 
Bergh överräckte blommor och ett 
leve utbringades för den nya ge
sällen. Under liknande former över
lämnades mästarbrev i målaryrket 
till Tore Jönsson, Rydsgård, och till 
Yngve Rosqvist, Skurup, i rörinstal
latöryrket. Båda de nya mästarna 
hyllades med l;>lommor och leven, 

styrelsen konstituerade sig med / 
Bergh. som ordf., O. G. Modeer vice 
ordf., Hilding Hansson sekr. och Jo
han Lindahl kassör. 

Efter förhandlingarna samlades alla 
till gemensamt samkväm. 

Ljunggren, Einar Jönsson och till MHF:s lokalavdelning i Skurup 
revisorssuppleanter Karl Ingvar Jo- hade på torsdagen ett ·talrikt besökt 
hanssan och H. Borgström. möte i Folkets park med konditor 

I lärlingsnämnden invaldes Tage Hugo Hansson som ordf. En ny 
Roskvist, Louis Moberg och Einar medlem upptogs i avdelningen. In
Jönsson med Lennart Bergh som bjudan hade inkommit från Ystads
suppl. Till fanbärare utsågs Tage avdelningen att deltaga i deras ål\S
Roskvist, Loui~ Moberg och ;J. Jöns- möte 21 febr. At styrelsen uppdrogs 
son med ersättarna Yngve Roskvist, att fortsätta underhandlingarna med 
Kaj Rasmusson och Einar Jönsson. bensinstationerna i Skm-up om ra-

Till representanter vid distrikts- hatter på bensin, oljor och service. 
möte i örkelljunga valdes Lennart Arsmöte beslöt skall hållas 12 ,mars. l 
Bergh och Hilding Hansson med hr Förslag om reklammonter på Sku
Lindahl, Rydsgård, som ersättare. rupsmässan godkändes. Provinsiallä-

En ny medlem vann ip.träde i före- karen dr Per Erik Ringberg ledde 
ningen. Ordf. informerade om med- till slut en musikalisk gissningstäv
lemmarnas möjiigheter att erhålla lan. 
service för ordnad bokföring mot en 
kostnoA av 40 kr. pr månad. 



· ~r= ~ ~~ -- - -~-

l· .. : • Skurupshygde'J.J _.J. J 
Charaba n[/ på Sl\ urupsauklion 
betalades med trettio kronor 

Auktion hölls på onsdagen hos lantbrukaren Emil Jönsson, Post

huset, Skurup, som på grund av egendomens bottarrendering lät 

försälja yttre lösboet. 

De tio korna betalades med priser 820 kr, en 25 billars radsåningsmaskin 
mellan 1.700 och 2.200 kr. Betäckta 1.810 kr, en gödningssprid~.re 570 kr 

. . en kultivator 510 kr, en valt 320 kr. 
kvigor kostade 1 medeltal 1.400 kr och Släddon var man inte intresserade 

yngre kvigor 800 kr. En 1'h års tjur av. En kana klubbades. bort för en 
gick till 1.810, spädkalvar såldes för femma och en charabang gick för 
280 till 310 kr. Sju moderssuggor be- 30 kr. Viekor betalades med 91 kr 
tingade upp till 600 kr, ungsuggor 450 på 199 kg, havre 47 kr och foder
kr, ungsvin 170 och smågrisar 105 kr betor 6.10. 
pr st. En fargalt bedömd med 7 Omkring 700 personer besökte auk
poäng gick för 1400 kr. Redskapen tionen. De numera till synes obliga
var efterfrågade och en Volvotraktor toriska korv. och äppleförsäljarna 
nådde_ 5.000 kr medan en äldre a~~saknades inte. Auktionsförr~ttare var 
samma märke betalades med 4.400 kr. nämndeman Herman Truedsson och 
Vidare märktes en självbindare för ropare Alvin Ekblad, Dybäck; --

En charabang gick för 30 kr., en kana för 5 kr. Bakom charabangen 

ses roparen A. Ekblad. 

- ___,~ 

Skånska Dagbladet - Tisdagen den 17 februari 1959 

[ ~~.-S_k_u_r_uP-. s-bY._'g_d_e_n-·· ~)1 

l(onstindustriell iackkut·s 
vid Skurups yrltesskola 

Från kursen i batik. Fr. v. Gertrud Sernert, fru Maj-Britt Palmehag 

samt konstnären Björn Kruuse. 

Skurups yrkesskola har bland många andra kurser även en 

lwnstindustrielf fackkurs i teckning, målning, batik m. m. Lärare 

vid kursen är teckningsläraren vid enhetsskolan konstnär Björn 

Kruuse. Som lokal användes gamla biblioteket vid Södergatan. 

Eleverna möter upp en kväll varje 

vecka och hela kursen omfattar 60 

timmar. Kursdeltagarna får hand

ledning i bedömning av form och 

l 
valörer, får arrangera enkla stille
ben, utföra arbeten i teckning, mål

ning och modellering med olika tek

nik osv. Färg-, material- och kom-/ 
positionsproblem behandlas. Elever
na är mycket intresserade av att 
komponera olika mönster, att måla 
dukar och scarves i "batik", o. pröva 
sin förmåga av konstnärligt skapan-

. de. Dräkt- och figurstudier ingår i 
!kursen. 

9 



Skurupsrev_yn besöktes 
av cirka 500 personer 

Några av de agerande· 

.. h musik samt en rad s~tande 
En roligt kväll var det på lor~~- ~h omväxlande sketche:!. dta~oger 

gen i Skurups .Folkets tf,ark,lad~~ etc i brokig blandning. SJälenN.ll det 
lokalrevyn "Vi sjunger u spe .. 1 var Gunnar Nordahl 1 ss~n 
upp för omkring 500 besök~~e: Sta~; ~ee~ hans medhjälpare skötte stg 
ningen var god och spelg~adJen h . ckså fint . Bl. a. framträdde Gertrud 
de agerande amatörerna overtygan- B desson i flera sångnummer, Ber
de. Snärtiga ·kupletter med van: rlm Högberg och Rolf Mårtensson 
vördigt gfiämt om ett .. och .annat l iadde J;lled rolig mimik . och. glada 
Skurups '\ltmärkta sarro'talle ftck ~an g åhitt. Vidare fäste man sig VId Gull 
lyssna till men ocksa vacker s ng ~ 'tt Hansson Kerstin Otto~son, Essy 

Skurup 
TJ~rnström ~sv . För mustoken sva
rade Algot Har.alds orkesi;~r och ~o-
l d Thelander hade utfart trevliga 

Gavel spräcktes 
i Sandåkra av 

l 

sladdande bil 
Ett obehagligt uppvakna.~de blev 

det kl. 23.30 natten .n:te~lan lOl·dag och 
söndag för en familJ 1 Sandåkra, ~~t 
par kilometer norr om Skurups ko
ping. En dånande smäll skakade 
huset i dess grundvalar. 

Det var en Trelleborgsbil med fyra 
ungdomar, som på väg. norrutskull~ 
passera vägkorset, vanfrån _vag . gå 
dels till Veberöd, dels till __ Shmmmge 
b . Dimma rådde och. vaglaget V.!!-t: 
giashalt. Vid inbromSil;~g strax fore 
vägkorset förlorade foraren d ~rråt 
väldet över bilen, som .~lad a e 
böger och törnade mot vastra gaveln 
av fastigheten, som ligge~ omedelbart 
. till vägkorsets östra st?a. Gaveln 
~~räcktes från taklisten _till r..,;un?en, 
men höll ändå. Den ar namhgen 
ganska starkt uppmura~! ef;.er ett 
besök av en bilist som for nagrll: år 
sedan for rakt igenom. gaveln. B!len 
fick skador i frampartl";'t och maste 
hämtas med bärgningsbil. " . 

De fyra ungdomarna, tva poJkar 
och två flickor, undkom utan skador. 
Sedan första olyckan med hus!(~vel~ 
för något år sedan, sover famtlJ3' 

[ andra ändan av huset. 

an ·n dekorationer ti revyn. 

l 

Stora framgångar 
uppvisas av Skurups 
· hordtennisklubb 

l Skurups bordtennisklubb hade års- . 
'mö1;e på torsdagen. Ordf. Ture Car-

1

1 men kunde i sitt hälsningsanförande 
visa på stora framgångar för klub-
ben under dess 13-åriga verksamhet 
och detta framgick även av årsbe-
rättelsen, som föredrogs av sekr. 
Bertil Åkesson. Medlemsantalet är 

l n~ uppe i 98. Anslag erhålles från 
Skurups köping med 950 kr, från 
Riksidrottsförbundet med 967 kr och • 
från Bordtennisförbundet med 250 l 
1tr. Föreningens tillgångar uppgår 

Stort intresse 
Sl( ur up för 

gruppbebyggelse till 4 219 kr. Genom olika •arrange
mang har pengar anskaffats. Års
mötet beslöt söka samarbete med an
dra föreningar för anordnande av Kommunalnämnden i Skurup har 
fester. Vidare skall klubben ha tom- genom utsedda kommitterade under 
bola vid sommarens varumässa. Hos januari månad efterlyst intre.sl>et . för 
bestyrelsen för Flaggans dag skulle . .. . 
klubben anhålla att få en svensk gruppbebyggelse 1 Skurups kopmg. 
flagga. Kommunalkamrer Erling Sigfridsson 

Till klubbens förste hedersledamot meddelar, att ihittills inkommit ett 
beslöt årsmötet kalla köpman John 30-tal förfrågningar från personer, 
Nyberg, som i många år arbetat för 
klubben. 

Ture Carmen hade avsagt sig föt'
som överväger . att begagna · sig av 
möjligheten att · förvärva bostäder 

nyat uppdrag. Till ordf. efter ho- uppförda i kommunal regi och av 
nom valdes Otto · Andersson. Den ty;pen egna hem, radhus eller kedje
nye ordf. avtackade Carmen för allt hus. Flera kvarter i sydvästra de
han uträttat till klubbens bästa. len av stadsplaneområdet är utfor-

Klubbens framgångsrike spelare made med tanke på bebyggelse av 
Gert Olsson erhöll ur Carmens hand detta slag. Inom dessa kvarter finns 
Sture Anderssons vandringspris och insprängda stora fritids- och park
urmakare Löfvanders vandringspris. områden, som blir en stor tillgång 

Följande val förrättades i största för dem som bosätta sig därute. Me
enighet: Ordf. Otto Andersson, Sven ningen är att bostäderna ska bli 
Hansson, vice ordf., Bertil Akesson, självständiga fastigheter för en fa
sekr. Suppleanter blev Sture Nils- milj i varje hus, men man kan ock
son och R. R.ingkvist. Revisorer blev så tänka sig, att samhället bygger 
Sigvard Olsson och Erik Weberg radhus med lägenheter till uthyr
med Sture Nilsson som ersättare" A- ning liksom -skett i det redan upp
lagsledare för vårsäsongen blev R. förda stiftelsehuset. Kamrer Sig
Ringkvist. Fritidsgruppledare blev fridsson anser att fort;arande · finns 
Valter Andersson, A. Hultberg och en stor bostadsbrist i köpingen. Här 
A. Gunnarsson. I tävlingskommitten h ar ju sedan 1950 inte tillkommit 1

1 

• invaldes V. Andersson, G. Hult berg, stort mer än 200 lägenheter och sam
B. Akesson och A. Gunnarsson" Täv- tidigt har många lägenheter försvun
lingsledare V. Andersson, A. Hult- nit av olika anledningar. Alltjämt / 
berg, A. Gunnarsson. Festkommit- kan intresse1·ade anmäla sig till 
te: V. Andersson, G. Hultberg, R. kommunalkontoret i detta ärende. 
Ringkvist, O. Andersson. I. valbe- Köpingens åtgärder och byggnads
redningen utsågs J. O. Olsson, S. planer blir ju helt .beroende av det 
Nilsson och T. Carmen. intresse, som visas saken. 



l SKURliP fick man b roitas på två mattor vid DM för att hinna med d et digra prbgrammet. Här visar vi en översiktsbild från Folkets pork, 

l F Y;~;"g~~~ok k~ ä'~'~t~k~o~l ''iläii'Skmå;~ ~;" ''D M 

\ 

Ängelholm bästa klubb 
Lennart Persson, Sparta 
fallvann på 5 sekunder 
Att det skulle bli omgrupperingar i den skånska mästarlistan stod 

klart redan på söndagsmorgonen, då D.M-arrangörerna kallade till 
vägning. I .det bortfallet, som den här gången var ovanligt stort fö
rekom titelförsvarare som Ragnar Svensson och Helge Nilsson och 
bland klara. favoriter ti'\ .topplaceringar salmades bl. a. Kurt Johans· 
SO?n, Gust. Freij, Karl Erik Nilsson, Kjell Ahlm och Lomma-Smen 
Sven Johansson för att nu nämna några. Ännu mer gungning i de 
gamla säkra begreppen blev det när Stig "Buckla" Persson i lätt tung. 
vikt slarvade med sina möjligheter genom att på nytt ramla på ett 
oväntat nederlag, nu i Astorp mot Tyringes starke Gustav Svensson. 
Ingen skada skedd att de gamla begreppen om vem som "bestämmer" 
i de skånska prislistorna tas ut till vädring, mera glädjande då att no
tera bra ·brottning som helhetsintryck från alla fyra fronterna och kan• 
ske allra mest glädjande ·att ungdomarna gav syn för sagen att de 
inte rädes de gamla uvarna utan i åtskilliga fall framgångsrikt gick 
dem offensivt till mötes. Man skall i sammanhanget ta med i räk
ningen att h å r d h e t e n i sådana här forcerade turneringar med upp 
mot halvdussinet matcher för dem som kämpar sig fram till slutspelet 
ger ett avgjort plus åt de matträvar som varit med länge och vet att 
hushålla med krafterna till fram mot kvällningen, då de slutgiltiga 
prislistorna utformas. Under alla förhållanden har "den nya given" all 
heder av insatserna och de varslar om att "något är på gång". 

Ett praktfullt rekord satte Lennaxt manlagd tid på 3.47 och något av 
Persson i tungvikten. I Ragnaxs från- alla-tiders snabbrekord är det väl 
varo vann iban sex matcher på sam- att han däckade en av opponenterna 

• ek.! 



Skurupsbygden 
/~ -/?>'f J 

Dul(tign mj_ölksl(ötare 
blev belönade i Skurup 

Fr. v. ordföranden i Rydsgårds mejeriförening· Arvid Mårtensson, 

Ryd ,mejerist Fritiol Nilsson, Rydsgård, och hr Axel Persson, Orsjö 

nr 14, som erhöll guldplakett. 

Till Mjölkp-ropagandans diplomutdelning på onsdagen på BioTama i 
SkuTup hade infunnit sig boTemot 300 peTsoneT. Glädjande äT att se 
huT intTesset för riktigt handhavande av mjölken tycks öka och an

talet av dem som får belöningar växer. 

Inom leveransområdena för Sku- Domkyrkohemmanet, Slimmingeby, ' 
rups-Rydsgårds och Skivarps meje- och fru Ida Nordh, Klintholmen, 

rier är alltjämt nestorn bland mjölk- Blentarp. 
skötarna Nils Nilsson från Dalslund Som avslutning visades filmerna 
den ledande. Han fick nu elitmärke "Rationellt i ladugården" och "Sta-

3. Nära efter kommer Karin och Axel den vid vattnet". Efteråt bjöd Syd
Persson, örsjö, som erhöll guldpla- västra Skånes Mejeriförbund samtli

kett Konsulent A. östensson, Malmö, ga på kaffe. 
hälsade alla välkomna och talade'------ --------

därefter intresseväckande över ämnet 
"Kan mjölkproduktionen göras mera 
lönande?" 

Efter föredraget överlämnades 
Mjölkpropagandans utmärkelser och 
diplom till förtjänta mjölkskötare ge
nom rektor Gunnar Knutsson, Lant
mannaskolan i Skurup. Han fram
höll att duktiga mjölkskötare gör en 
värdefull insats, de har att ta hand 
om ett av våra viktigaste livsmedel ! 
och deras arbete är förtjänt av upp
muntran. Ordf. i Rydsgårds mejeri
förening lantbr. Arvid Mårtensson, 
örsjö, hyllade i ett tal de till Ryds
gårdsmejeriet anslutna, belönade 
mjölkskötarna och överlämnade 
blommor till dem, som placerat sig 
främst. A Skurups mejeriförenings 
vägnar talade v. ordf. lantbr. Erik 
Johnsson, Backagården, och över
räckte blommor och minnesgåva till 
plakettvinnarna Nils A. Larsson, 

• 

Auktionsroparen nämndeman An

dreM Claesson tar sig en vilopaus. 

Auktion ·hölls på fredagen hos Iant · 
brukare Artur Hallgren, Bientarp 
som på grund av att arrendets upp
hörande lät sälja hela det yttre lös
öret. Auktionen var välbesökt, väd
ret var nästan vårligt och både män
niskor och djur trivdes. Auktionsför
rättare var Gunnar Larsson, Bylta
slätt, Skurup, och ropare Anders 
Olausson, Blentarp, som med sin ru
tin skötte klubban. Två hästar såldes 
och kostade resp, 1.800 och 1.870 kr. 
Priserna på de 22 nötkreaturen, samt- . 
liga av låglandsras, var i genomsnitt 
goda, men var också samtliga i prima 
skick. Korna nådde priser upp till 
1.95()--2.200 kr, kvigor betingade från 
500 till· 560 kr och en tjur gick till 
1.800 kr, en månadsgammal tjurkalv 
för 340 kr. 

Rätt ovanligt var att moderfår sål
des. De kostade 200 till 260 kr. Mo
dersilggor med grisar ropades in för 
810 kr, gödsvin för 190 kr och tremå
naders grisar för 125 kr. 

För en Fergusontraktor 1954 betala
des 6.000 kr, för en Deeringbindare 

. på gummihjul 1.090 kr, för en över
rumsplog 400 kr, för en gödningsspri
dare 1.620, för en hövändare 620, en 
traktorkultivator 560 kr, en hästräfsa 
350 kr, En 2lh tons bilyagn för 1.500 
kl', en elspis-apparat såldes för 130 kr, 
en ehnotor 3 fas gick till 650 kr. 

Seldon var föga efterfrågade och ett 
par selar kostade 20 kr, ett annat 
sämre par slumpades bort för 5 kr. 
Ett par vagnslyktor såldes för 16 kr. 
Blandsäd kostade 50, havre 43 och fo
derråg 35 kr, allt pr 100 kilo. 



Tre statsråd, en statssekreterare, ett f d 
verkade i de kretskonferenser som under söndagen ordnades av 

Skå.nes socialdemokratiska partidistrikt. Budget, ekonomi, skatter och 

sysselsättningen stod' i förgrunden. Ovan ses distriktets ordförande 

statsrådet Gösta N etzen tillsammans ·med riksdagsman Axel Landgren 
vid konferensen t Skurnp. 

4 kretskonferenser 
med rekorddeltagande 

P å sÖndagen hölls i Skåne inte mindre än fjorton 
socialdemokratiska kretskonferenser, från Trelle

borg och Skurup i söder till Ängelholm och Glimåkra 
i norr. På programmet stod förhandlingar -- årsmötes 
- och så föredrag om budget, skatter och ekonomi. 
Flera kretsar hade minst dubbelt så många deltagare 
som annars om åren! ett par har aldrig förut samlat 

så mycket folk. 

l 
l 
l 
l 

l 

l 
Vi skall berätta. I Trelleborg blev I Gärsnäs tog talaren upp yrkes· ! 

salen i Folkets. hus fylld till sista utbildningen och upprustningen på 1 

plats sedan extra stolar och bord -
hade burits in. Livlig debatt. Fortsättning JJ4 ristr. .;<.dan 1_!__11 

• Skåne l 
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Livligt teaterintresse pa 
Skurups folkhögskol~ 

- . :,. . . . . 

Ar' etter år har visats ett livligt 

·ttresse på Skurups folkhögskola 

')r . amatörteater och med fram

;ång har utförts .ki·ävande saker. I 

,·e&el ·inövas ett par skådespel av 

,·arje årskurs: Dessemellan har man 

enkla och lättare ting på underhåll-

n:ng vid samkväm. Årets elever är 

ovanligt sångbegåvade, därför valde 

de att utföra en opera "Kärlek och 

Rekordförsök vid 
fjäderfäd~g "i Skur.up. 
Stora salen på Skurups hot,ell var 

fylld till sista plats vid en Jnfo~:ma-. 

tionsdag, som S.kånes Aggcentral ~m

ordnat. Omkring 250 personer lyss

nad~ till d<'! instruMiva ' föredrag, 

som hölls av konsulent .Werner 
död" . eUer Morens sista suck, 

s.k. komisk operabuffa. 
en Adalbedh, professor Nils Ohlsson 

och distriktsveterinär Ake Öhlssd~. 

Denna inövades under ledning av Dätutöver belystes sakinnehållen i 

,nagister Norrman, Lund som är 

lärar.e vid skolan. Han skaffade ock

så · stilfulla d1·äkter till de ag·erande. 

På on.Sdagskvällen uppfördes ope

l·an med stot· framgång vid ett sam

k,,ä'm på Folkhögskolan. Stycket har 

c'.ramatiska höjdpunkter och hän':. 

delsefärloppet utvecklar sig fram 

emot samtliga medverkandes våld

_amina död. Melodierna var vackra 

_och. sjöngs utmärkt till ackompanje

mang av · fru Svea Stenbäck, som 

även medverkat vid inlärande!. I 

den fortsatta underhållningen före

kom vidare flera roliga sketcher. 

föredragen genom en engelsk fäl·g

film om hur sjukdom Coceidios be

kämpas. Filmen kommenterades på 

ett utmärkt sätt av veterinä1· Ulrica 

Borg, Malmö. 

Huvudtemat i dagens föredrag 
och överläggn~ngar var hälsobeting~ 

elserna för såväl framgångsrik 
kyc.klingeuppfödning som hönsslj:_öt- , 
sel. Prof. Nils Ohlsson uppehöll sig 
huvudsakligen vid utfod•ringsfrågor 
och underströk b!, a. vitaminemas 
betydelse och en lämplig avvägning 
av proteinhalt och växtgroddJ1alt, 

och min~ralfetthalt. Chefsveterinär !' 
Ake Ohlsson framhöll energiskt att 

·Föreläsning hölls på torsdagen i dödligheten är alltför stor med om-
kring 20--25 %. Han hade många 

Enhetsskolans aula i Skurup, där fil. råd att ge om hur sjukidomar före- j 

lic. Henry Egidius ta.I.ade om skol- byggas och hönsens motståndskraft ! 

mo.gnad och intelligensutveckling. ökas. För kännedom om arten av 

Ordf. i föreläsningsföreningen folk- sjukdomtn är det viktigt att. hön:s-
f uppfödarna sänder in död dJur till 

~ko1lärare Erik Andre.asso~ ram- laboratoriet. Talaren önskade ock

förde åhörarnas tack for foredraget. så en skärpt kontroll av handeln 
med kycklingar och fjäderfä till 

Skurups SLKF-avdelning inbjuder förhindrande av smittospridning. 

intresserade medlemmar till politi.sk Renliahet, värme, solljus är uppfö

kurs å Skivarps gästgivaregård tJS- dare~ bundsförvanter, men äveh 

C:itgen 24 febr. kl. 14. Föredrag .och vaccinering och medicinering måste 

c' iskussion under medverkan av nks- tillgripas och av den inriktas på att 

c: agsman Stig F. Hansson me<l;. t1era. få fram friska höns. 

Lördagen 28 febr. kl. .19.~0 ar av- Konsulent Adalberth lade fram 

selningens medl~mmar ~~bJudna ad synpunkter på en sund kyckling

'"'mrup~ ~LU till ~amil)efest me u lfödning och ansåg att specialise

ll;'?erhallnmg på BoiTmge Bygde- ri~g var nödvändig på detta ~mråde: 
gatd. Han betonade hur viktigt det ar med 

tillräckligt utrymme, rätt tempera-

Jordbruksministern till Skurup tur och så vidare. 

på söndag I en paus serverades kaffe. Ordf. 

. Vemmenhögs-Ljunits-Herrestads so- i Aggc~.ntralen. Algot Land!;(:en tac

cialdemokratiska partikrets hålle:r: kade for ~e m~re~santa foredragen 

söndagen 22 februari årskonferens 1 o.c~l sa~e ~Jg vara overtyga~. om att 

Skurups Folkets park. Där talar jord- f)aderfaskotseln sk';llle ge hattre ut

bruksmini..ster Gösta Netzen om den ~yte mn dagens lardomar omsattes 

ekonomiska politiken. · 1 praktlken. 

.Skt~rupsbygd6~~-
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Avslutning av maskinkurs 
• 

vid Skurups Lantmanoaskola 

Fr. v. Ingemar Sjögren, Öland, Erik Brunlelter, Väslerås, Sven Erllr. 

Snövall, Öland, och agronom Birger Johnsson sluderar en skörde

lröska. 

Lördagen den 28 febr. avslutades en tremånaders fortbildningskurs 

i maskinlära med praktiska reparationer av maskiner och utbild

ning i svetsning. Kursen bar varit ~tarkt praktiskt inriktad. En stor 

· del av tiden har sålunda använts åt svetsning, maskinvård och repa

rationsövningar i maskinhallen. För inträde i kursen krävdes genom• 

gängen lantma1maskola och god praktik. Med dessa förutsättningar 

kunde mera grundläggande och elementära ting länmas åsido och ti

den i huvudsak ägnas åt att meddela en kvalificerad utbildnin.g. . 

Samtidigt med praktisk utbild- effektiv och praktisk till 13 elever. 

ning har meddelats insikter om vär- Kursdeltagarna äro övervägande 

det av jordbrukets investeringar i från den egna provinsen men 2 är 

maskiner, och stor vikt har lagts vid från ölami, l från Halland samt nå

att eleverna lärde sig upprätta en gon från Östergötland. Deltagarnas 

driftsplan me'd ekonomiska beräk- ålder är från 18 till 45 å1·. Arbets

ningar rörande maskinkapitalet in- dagen har sträckt sig från kl. · 8 på 

om jordbruket. · morgonen till kl. 17 men många har 

Kursdeltagarna har haft möjlighet arbetat över . 
att till skolan föra egna maskiner, Vid avslutningen framhöll rektor 

som sedan översetts och i detalj Gunnar Knutsson att kursen präg

granskats. Sålunda har man haft lats aov intensivt arbete och att ele

att ta hand om både traktorer och verna med liv och lust ·ägnat sig åt 

skördetröskor. Huvudlärare har va- studier och övningar. 
rit agronom Birger Johnsson och Eleverna framförde genom hr Kurt 

agronom Alf Bjelke Holtermann Jönsson, Trolleholm, ett tack för 

med biträde av instruktörer från den värdefulla utbildning som läm

maskinfirmor i orten. , nats och framhöll att vistejsen_ vid 

Antalet deltagare begränsades med skolan Viirit både angen.ä,m och gi

hänsyn till utrymmet i maskinhallen vande. Efter avslutningen samlades 

och önskan att göra undervisningen alla till gemensamt kaffe. 



iii 
Den brännskadade Berfil Velin tittar på resterna inne i Hvenplasts 

fabriker. 

9/.J ~ s-<t 
Glansfullt JUbileum av 

Skurups bor~arbrandkår 
Skurups borgarbrandkär firade på lördagen 30-årsjubileum å 

Skurups hotell under högtidliga och värdiga former. Stora festsalen 

var vackert dekorerad med blommor och i fonden fanns fanborg med 

bl. a. brandkärsförbundets fanor. Vidare var den "röde hanen" med 

som dekorativt inslag här och var och dessutom hade festbestyrelsen 

hängt upp en skylt från brandkårsfesten 1929. I lilla salen var 

arrangerat en utställning av äldre och modernare brandskyddsmat~rial 

samten bildsammanställning över borgarbrandkå1· :s insatser vid 

eldsläckning. 

ut fran fabriken. l.:ienom att rulla 
sig i en grushög släckte Velin själv 
branden i kläderna men fick sedan 
föras till Landskrona lasarett för 
vård av brännskador på vänster arm 
och ben. Efter behandling fick han 
åka hem i.gen. 

Fabriken, som just nu avverkar sitt 
tredje verksamhetsår och som vid si
dan om turistströmmen till ön är 
Vens huvudnäring, brann helt ned 
till grunden. Däremot klarade sig 
kontorsbyggnaden sig bättre och ·är 
endast rök- och vattenskadad. Hela ' 
maskin- och verktygsparken, värde
rad till åtskilliga tusen kronor, total
förstördes liksom en stor del av det 
inneliggande lagree 

l#e Geer-pengar till Hu•ebu. 
Mellan Huseby förvaltning och ba
ron Gerhard De Geer har en över
enskommelse träffats som går ut på 
att De Geer skall hjälpa Huseby 
att finansiera ett planerat projekt, 

Vidare visades brandmannens ut- nade som minnesgåva riksförbundets omtalar advokat Sven Fagraeus som 
rustning i äldre ocli nyare tid i form bordsstandar. · representerar baron De Geer. 

d k · t 1· l k s Vid gemensam supe framfördes yt- p .. . 
av oc or 1 na ur Jg stor e . tor terligare hylln' g .. tal h så lanerl?-a galler ett mycket rotres-
uppmärksamhet väckte den moderna För musikund~rhn;~ingen oc svar:d~ s~nt proJek~ _som av~er att utnyttJa 
utrustningen för rökdykare men Algot Haraids orkester och dessutom ~lssa n~turtillgån~ar på Hu_sebys 
.. · ' ladd G . N'l h agor. Nagra detalJer om proJektet 
aven begynnelseårens prrmitivt spru g e unnat l sson oc hans • d k .. · t tt l"· .. · . - t... d .. d d gar oc ann u 1n e a avs OJa, sager 
to r och den umka samhugen skyltar revyama or ~r e 'narvar an e me en d k t F . d . D tta k 
f' d r t u .. kå . rolig kabaret a vo a agraeu.s VI rue. e om-
or . en ors a a manna .. rens ::U7 · mer att tillföra Huseby en bestående 

delnmg och orgamsatwn vackte m- tillgång och bli självbärande genom 

trij:bileumsfesten deltog ett hundra- Tio stipendier om vartdera 400 kr att finan~iera o~h amortera' sig själv. 

1 tal personer. Samtliga grannkårerna utdelas i år ur H. s. Hermods Sti- Anlednmgen till att baron ~~ Ge~r 
i Vemmenhög Ljunits Rydsgård och . . . beslutat ge Huseby denna hJalp ar 
stenberget 'voro ~·epresenterade. p~nd<e~ond. _StLpendierna avser stu- av hänsyn till det obehag frök~n 
Btand de närvarande märktes kom- d1er Vid h o .g r e laroa.nstalt, såsom Florence Stephens haft genom dis
munalfullmäktiges ordförande, rektor universitet, handelshögskola etc. De k~mteringen av de S: k. hästväxlarna 
Holg_er Holmgren, tidiga_re ordföran- kan alltså icke sökas för korrespon- pa 435 .0~0 kr: Han f.orl.darar sig dock 
den 1 brandstyrelsen, fanJunkare Axel . .. . .. kategonskt mte sta 1 någon skuld 
Lindelöv och köpman Sven Bergman, densstudier. Ansoknmgar for erhål- till fröken Stephens. Hur mycket 
landsfiskal Einar Ahnström och po- lande av stipendium skall insändas pengar som kommer att tillskjutas 
lisassistent Gösta Blom, länets brand- till Styrelsen för H. S. Hermods Sti-~ av b~ ron De Geer i projektet är än
inspektör Folke Rosenberg, Eslöv, .pendiefond, Slottsgatan 24, Malmö. nu. oklart. 
ombudsmannen i borgarbrandkårer
nas riksförbund, Torsten Johansson, 
Stockholm, brandchefen i Trelleborg 
Bo Gauffin m. fl. Jubileumsfirandet 
fick e~ särskilt angenäm och festlig 
prägel därav att även damer deltog. 

Ordföarnden i skurupskårens kam-
. ratförening förman Stig Hansson, 

Skurup, hälsade alla välkomna. Rek
tor Holger Holmgren framförde sam
hällets tack och lyckönskningar och 
betonade värdet av brandkårens in
satser till skydd av liv och egendom, 
samt överlämnade en blomsterupp
sats från Skurups köping. Ordf. i 
brandstyrelsen, trafikbilägru·e William 
Sjösten, uttryckte sin glädje över det 
goda Satnarbetet med brandkåren och 
över den anda av plikttrohet och an
svar som utmärker brandmännen 
samt överlämnade från brandstyrel
sen en blomsteruppsats. F. ordföran
den i brandstyFelsen, köpman Sven 
Bergman, lämnade glimtar från ti
digare år och hyllade brandkåren för 
dess vakna beredskap, Vemmenhög~ 
brandstyrelse bringade hyllning och 
överlämnade blommor genom brand
chefen Algot Jansson och även Lju
nits lyckönskade med blommor. Om
budsmannen Torsten Johansson läm
nade en översyn av kamratförening
arnas organisation oh gratulerade den 
jubilerande föreningen samt överläm-

Fr. v. fanjunkare Axel Lindelöv, fabrikör Sven Berg, provande brand

hjälm från årg. 1929, samt kommunalfullmäktigeordf. rektor Holger 
Holmgren. 



Skurupsbygden 
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Avgårnde lottachefen hyllad 

Fr. v. avgåend e lo ttachefen fru Se lma He rv idsso n, nuvarande lotta- . 

chefen frö ken Anna Larsson, lottadistrikte ts ordförande fr u Sa ra Lund 

borg och fabr ikör Sven Be rgman . 

Fru Selma Hervidsson, Skurup, 
som under c:a 25 år stått i led
ningen för skurupstottorna och gjort 
en värderad insats som lottachef, 
blev avskedshyllad vid en samman
komst på Lottagården i Skurup på 
fredagskvällen. Lottakåren i Skurup 
var samlad, representanter för grann
kårerna var närvarande och likaså 
medlemmar ur Skurups hemvärn. 
Södra Skånes lottadistrikt represen
terades av fru Sara Lundborg, Ryds
gårds lottakår av fru Sigfrid Barchan, 
Skivarp, Börringe och Beddinge re
presenterades av fru Inga Markhorn 
och bland närvarande hemvärnsmän 
märktes f. hemvärnscheferna Sven 
Bergman och Thure Carmen, nu
varande chefen Uno Roos och vice 
chefen Gunnar Hansson. 

Ordf. i Skurups lottakår fröken 
Anna Larsson hälsade alla välkom-

• 

na och hyllade fru Selma Hervids
son för hennes trogna, outtröttliga 
arbete fö1· Skurups lottakår under 
ett kvarts sekel. Som uttryck för 
kårens tacksamhet överlämnades en 
si1verlänk, inköpt hos Wiven Nilsson, 
Lund. Fru Sara Lundborg framförde 
tack från distriktet och förbundet 
och överräckte blm1''~or. F. hem-
värnschefen Sven B· ·u1 framhöll 
vad fru Hervidssol 1 lottachef 
uträttat och tackade ,;amla hem-
värnets vägnar. Gun!;.. Hansson och 
'IIhure Carmen bringa:];:;, hyllning 
och överlämnade blommor från FBU. 
F ru Inga Markbarn uttalade tack 
och framförde hälsning från grann
kårerna samt överlämnade en sil
verskål. Fru Hervidsson tackade i 
ett humoristiskt anförande för de 
hyllningar, som kommit henne till 
del. 

. ·~·-



Skurups brandkår 30 
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Ordf i kamratföreningen Stig Hansson (t v) och ordf i Borgarbrand

männen/t riksfaTb-und TOTsten .Ha.nsson, KaTls'Kogd, betrakta1"en docka., 

ifäTd· den nya bTandmannaklädseln. 

Skurups brandkår firar i dag~rna 30~ål·sjubileum.' Då kan även 

brandchef Hjalmar Larsson och fabrikör Hilding Karlstedt fira 30 år 

med Skurups borgarbrandkår, och vice brandchef Nils Trenk se till

baka på 26 år som brandman i Skurup. 

Noggrant förda protokollsböcker! driven pump och vattentank med 

ända från 1897 finns bevarade, och ur l plats för över 900 liter. Dessutom är 

dessa kan man utläsa att brandsty- bilen utrustad med närmare l km 

relsen på den tiden bestod av den l slang. I dag kan man även uppvisa 

då kände kommunalmannen R. P., en vattenkanon med fyra olika mun_ 

Frank, byggmästare J. Jönsson, kop-. stycken och Skurups brandkår har 

parslagaren A. M. Jönsson och polis- i alltså mycket att vara stolt över. 

konstapeln A. Wollin. Det var ett Vid nyåret fick man på brandstatio-

inte alltid så lätt arbete dessa män nen även inrymt något man länge 

hade, ty att lära municipalsamhällets önskat sig, nämligen en reparations-

innevånare att följa brandskyddsord- verkstad, där materialförvaltaren, 

ningen kunde vara ganska besvärligt. med hjälp av fina verktyg och svets-

På den tiden gick en nattvakt från aggregat kan utföra allehanda repa-

kl 22 hela natten ute och såg efter rationer. 

om det utbröt eld. Vid eld blåsta han 
kraftiga stötar i ett horn, som han 

FESTLIGT JUBILEUM 

hade med sig. Varje · timme skulle lördags hade Borgarbrandkårens 

han dessutom på torget blåsa en lång kamratförening med anledning av ju-

signal, vilket var tecken på att allt bileet gjort det extra festligt på Sku-

stod rätt till. På detta sätt hade man rups hotell. I denna deltog även 

det ordnat ända till år 1924, då då- Rydsgårds, Ljunits och Vemmenhögs 

varande nattvakten, Nils Bergstrand, brandkårer. Skurupsföreningens ordf 1 

blåste för sista gången i hornet. Stig Hansson hade nöjet hälsa väl-j 

Detta antas ha varit byahorn i äldre kommen. Bland gästerna märktes sär-

tider. · skilt representanter från Borgar-,1 

Det uppstår ännu i dag förseningar brandmännens riksförening Torsten 

på grund av att de som alarmerar Hansson, Karlskoga, länsbrandin-

brandkåren inte går tillväga på rätt spektören Folke Rosenberg, Eslöv, 

sätt, upplyser man på brandstatio- brandkapten Bo Gauffin, Trelleborg, 

nen. Antingen har de inte slagit rätt hedersmedlemmen i kamratförening

nummer, vilket är 409 00, eller också en Assar Andersson, Skurup, leda

har de inte lämnat fullständiga upp- möter ur gamla brandstyrelsen: fan

lysningar om var och vad det är junkaren Axel Lindelöw och fabri

som brinner. kören Sven Bergman, Skurups kom-

I äldre tider gjorde man inte ut- munalfullmäktiges ordf Holger Holm

ryckningar med bil, utan med häst- gren, samt Ur den nuvarande brand

fordon, som i hiskelig fart körde till styrelsen William Sjösten, Tage Ros- ~ 

1 vattenreservoarerna Hans Anderssons kvist, Johan Jönsson, N. O. Jönsson 

dammar, där vattentunnor väntade och Edvin Jönsson. Under kvällens 

på att köras till sprutorna vid brand- lopp hyllades brandkåren och den 

stället och sedan tillbaka till dam- snart 10 år gamla kamratföreningen 

rnarna för påfyllning. De som stod med rika blomstergåvor. Kamratför

för detta transportarbete kallades eningen erhöll dessutom ett standar 

vatlenkörare, och de som en gång med Riksförbundets emblem. För 

l 
fått det uppdraget vågade inte svika underhållningen i övrigt svaradl' 

någon gång, ty då uttogs böter. några medlemmar ur skurupsama

Förs 1929 -inköptes en första törerna under Gtmnar Nordahls led

brandbilen, en öppen Packard, På ning. 

denna satt brandmännen placerade, Bålo. 

och ibland kunde det hända att de L - -----------
var alldeles stelfrusna innan de nåd-
de fram till brandplatsen. Den första 
motordrivna brandsprutan fick Sku-
rup år 1910. Det var en maskin på 

järnhjul, som man för hand släpade 
från brandstationen - som alltid 
varit belägen på Vaktgatan 

MODERN A'ITffiALJ 

Verkmästare 
Bengt Bengtsson. 
VIsby, med maka 
apotekstekniker 
Inger Nilsson, 
Slrurup. 
Foto : Lldbergs , 
Skurup. 

Husmodersfilm i Skurup. I går 

visades på Metropol en husmoders
fihn. Tre föreställningar gavs och 
alla var talrikt besökta. En del tips 
om hemmets skötsel gavs och dess
utom visades vårens modenyheter. 
För· matinslaget svarade Tore Wret
man och Folke Olhagen, som läm
nade recept då det gäller tillag-
ningen av svamprätter. 

Skurupsbio. Metropol visar i mor

Sedan den nya brandordningen gon, onsdag, "Polisbil 13" en spän

år 1928 trätt i kraft och enligt vil- nande fihn om amerikanska radio

ken en organiserad' borgarbrandkår polisers jobb. I huvudrollen ser vi 

måste finnas började man inköpa Mark Stevens. 

ändamålsenli~are materiel till sku- - Biorama visar "Landet bortom 

rupsbrandkåren. Så fick man t ex lagen", en vildavästernfihn i cine-

1934 en modern brandspruta och år mascope. 

1940 ännu en. 1946 fkk man en nyare Fest på folkhögskolan. Fullt hus 

brandbil, en täckt Volvo med plats var det på lördagskvällen på Sku

för 8 man, samt en motorspruta, som rups folkhögskola, där elevförbun

ku.nde forslas efter bilen. Dessutom det höll årsmöte och samtidigt-årets 

drogs rörtunnlar under järnvägen, elever för sista gången före kurs

brandlarmet förbättrades, och på avslutningen samlades till festlig 

brandstationen installerades värme- samvaro. Ordf i elevförbundet rek

ledning. Ar 1954 fick skurupskåren tor Stig Lundgren hälsade alla väl

l så am senasta brandbil mea fr.- utt17ckte sin iJä.dje öWJ 

till brandplatsen; ett arbete som inte.,. _______________ ..;.. ____________________________________ .J 
var eftertraktat. J 



Två gmnla livstidsfångar på Vridslöselille. Mannen till vänster stansar ut blindskrift med en undulat som "huvudbonad". T h sätter inter-

nen ihop tvättklämmor mer än hälften av sitt liv har denne fång e tillbringat i olika fängelser. 



~ 352 förbrytare 
har denne man till sin högste chef. Det är inspektör Kai 
Borgschmidt-Hansen som förestår Danmarks största cell
fängelse, Vridslöselille mellan Köpenhamn och Roskilde. En 

stor del av de intagna består av tjuvar, mördare, . bedragare 
och förskingrare som i vissa fall lever i fullkomlig isolering. 
Det betyder att fångarna aldrig får permissi~n och är inlåsta 

större delen av tiden. I detta väldiga stenpalats finns också 
ett minne från tyska ockupationen: art~n danska landsför-

rädare, som fortfarande avtjänar straff. Sidan 5 . 



Gammelgäddor beten 
· förra ve.ckat:z nämnde jag helt f['J)qtigt, att någon fått en gammelgädda på 14,1 

en bit utanför Stacqhalm. Denne l'J)cqlige någon, som alltså såg sina drömmars 
·gädda bli qctl och blad, är konditor G u n n a r Ström b e r g, som vi här ser glädje
strålande med gäddvidundret i famnen. 

- l 

- Jag var ute på Gällnö, sport-
iskeklubb.ens vatten och låg där 

i tre dagar, berättar Strömberg. 
IDet var hårdfiskat så jag fick bara 
sex gäddor men en av dessa var 
ju en riktig luring. Hon högg ~,-rick · 
kl 11 på förmiddagen och jag käm
pade sedan med henne i en halv 
timme. Två gånger gick hon ned 
i botten_ och ställde . sig där trots 
att jag dragit åt slirbromsen på 
Ambassadenren så mycket som det 
gick. 

Första gången Jag fick henne 
ln till båten, missade jag med 
huggkroken. Gäddan vältrade 
runt och gick direkt · under bä
ten, men tack vare stabila grejor 
lyckades jag ändä besegra henne. 
Den lina jag anväflde var 0,45 

' och betet var en .Hi-Lo. Egentll- . 
gen var nog gäddan större än 
14,1 eiJer rättare sagt t~gre, ty 
därute vid fiskevattnet hade jag 
ingen våg. . ,. ·· 
Först· när jag. kom hem - 20 

timmar sertare .- vägdes fisken, 
som var 126 cm., lång. Och då. 
stannade vågen som sagt på 14,1 kg, 

helst. Nej, det s.kuUe vara blått 
(Hi-Lo BGL). An!lra. fäiger gick 
·inte alls. Den dagen flc'k · vi 
tvä gäddor, v~ka båda vägde 
över 8 kg! 

' . 
Vem skulle ·. inte sträla ·som j 

en sol i no~mberi:us)<E!t med en 
sådan. gäddmoster' i famnen -
kop.ditor · Gqnnar ·Strömberg 

. med spö; gädda . och .bete. 
~ ' . 
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Fler och fler reser till 

Skurup 
TROTS DE JÄTTELAGA PRISERNA från Skurup och Nygrens, har vi 
ändå inte pmtat. på kvaliteten. Det är stora inköp med pressade priser som 

ytterligare gör att Ni transportfritt får hem just Er 
möbel ända in i Er bostad utan tillägg (gäller även hög
hus). - Res redan nu till SKURUP och NYGRE'NS 
ELIT, vi försäkrar att det kommer att bli en angenäm 

Nyhet! 

överraskning. 

Här visar vi en trevlig möblering till Er TV. Dux
soffan "London" är en tresitsig 934 
jätteskön sak. Priset för liOffan : • 
med tyg ... . ......................... . 

Karmfåtölj som Exelius har ritat är en komfortabel 
sittmöbel, lätt att flytta framför TV- 272 
apparaten. Priset på fåtöljen med • • 
bra tyg är ........ .................... • 

Fritt Er bostac!. 

Här bjuder Nygt·ens på en förnäm nyhet. Soffgrupp 
"Pioniär ELIT" som består av en tresitsig soffa och 
en fåtölj. Lösa plymåer i sitsarna och skumgummi 
i såväl sitsar som ryggar. Tyget är 675 
av bra yllekvalitet och soffa och • • 
fåtölj kostar inte mer än . . . . . . . . . . • 

(utan tillägg för hemtransport) Nyhet! 

Naturligtvis fritt hem 
i Eder bostad - vil
ket f. ö. trots de låga 
pr iserna gäller vid 
alla möbelköp hos oss. 

Med vår svcngbädd "ASTON - ELIT" har vi fått fram en ligg
riktig bädd med h elspunnen resårkärna och bäddmadrasser i vit 

är svängbädden Boston
Elit. Den höga kvaliteten 
och den exklusiva gaveln bil
dar 2 förnäma lyxbäddar. Resår
madrasser med helspunna resårkär-
nor och vitvaddstoppning är ett först-
klassigt underlag. övermadr asserna i ren 
·vit ·vadd · samt gavel i ljusgul galon. Priset 
är så lågt som 380: - med övermadrasser 

- naturligtvis fritt Eder bostad. 

En kund skriver: 

vadd. Med sin bakgavel klädd i galon med trä- 378•. • 
fris i teak eller mahogny är det en lyxbetonad 
möbel till rekordlågt pris. PRIS KOMPLETT •.. , 

Garantitid 15 år 

Nyhet för hösten/ 

Ja.g ha.r i da.g översänt likvid gm postgiro till Er och emotser ta.cksa.mt Edert erkä7llnlLnde. Samtidigt fdr 
jag fra.mföra ett tack jöT en fullgod levemns, på samma. gång som ja.g är gla.d över a.tt Ni ha.de vänligheten 
byta ut de tvd första. sängborden som blev al!de!es för stora.. 

Ja.o kommer a.tt rekommendera. Er tm mina. vänner och beka.nta. och hoppa.s a.tt de i sd fa.ZZ ska.ll komm4 
i åtnju.ta.nde a.v sa.mma. service som ja.g hM fått. 

·Ni får mer för pengarna 
hos 

i Skurup 
(0411) Tel. 44)1 26 och 405 56 

Utmärkta parkeringsplatser i dire/et anslutning till affären. 

Måndagsöppet till kl. 20 
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ETT BASTANT knippe plåtsl.agare. Med fullvuxne Kalle Nordström, 

Kristianstad, i mitten ser ni nederst Pierre Mens och Jan Forssander, Malmö. 

På knä fr. v. Bert Ohlsson, Trelleborg, Uno Sköld, Kristianstad, och Bertil 
Rubin, Malmö. Däröver fr. v. John Fritzin, Malmö, Julius Paulsson, Lands

krona, Lennart Edberg, OUe Karud, Bror-Blixten Hansson och Jan-Erik An-
dersson, Malmö. Hem som. plåtade plåtisarna var Gösta Garnsten 

}JO 
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~ Skurupsbygden ]: 
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Arslämrna rned Vemmenhögs 
· ortsförbund RLF o Skurup av l 

Fr. v. hrr Erik Johnsson, Emi l Hoo lme, Einar Nilryd, Axel Krisle 1sso n, 

Joh . Jepp sson och Herved Möller. 
l 

Pä måndagen samlades representanter för RLF i samtliga 19 kom

muner, som ingår i Vemmenhög~ ortsförbund, till årsstäm a på 

Skurups hotell. På grund av det aktuella förhandlingsläget blev t 

vissa förändringar i programmet. 

Redaktör K. I. Pettersson, som tes en ganska stor skepsis mot för
skulle talat. om Europamarknaden slaget till inkomst- och 1·esultatut
var förhindrad och likaså ordf. i jämning. I stället d iskuterades andra 
ortsförbundet agronom Ernst Möller, frågor av ekonomisk innebörd för 
örsjö boställe. Förhandlingarna led- jordbruket. Man kom bl. a. in på 
des av vice ordf. nämndeman Emil skyldigheten att förse traktorer med 
Hoolrne, Toftebo, som i ett anförande störtsäkert skydd och ansåg att RLF 
erinrade om avlidne ledamoten borde verka för att dylika kostnader, 
landstingsman Hugo Jönssons, Brön- som med lagbud påtvingas lantbru
ne~tad och hyllade honom som pion- karna borde vara avdragsgilla. 
jär för RLF i bygden och om en . -~ 
trogen och skicklfg medarbetare i r 
ortsförbundets styrelse. En tyst mi-

l
nut ägnades den bortgångnes minne. 

Av årsberättelsen framgick att orts- - ~------ · .. av 
förbundet har 989 aktiva medlem- 1 En begäran från arrangorern~ 
mar. Största avdelningarna inom 1 Näsbyholrnsutställn~n.~en om bidrag 
förbundet är Slirnminge med 126 till hederspriser blfolls sA;lunda a:t 
medlemmar, Skul·up 117 medlemmar 1Stämman anslog ~.~o kr VId ryttar-
och Börringe 84. • tävling och hemsloJd. · .. 

Efter förhandlingarna lamnades or-
Till styrelseledarnöter omvaldes E. d t'll agronom Rune Andersson, 

Johnsson, Backagården, Emil Hool- b~rädande ombudsman i RLF. _Han 
me, Toftebo, Axel. Kristensson, St. l talade över ämnet "Skatteutredmngs
Nällevad och nyvaldes lantbr. Ove \ förslaget till förlust och resul~~tu~
Larsson, Slirnminge. Suppl. Erik 'ämning". Talaren påpekade orattvi
Bengtsson, öremölla och Gösta Ras- ~or som drabbat jordbrukare genom 
rnusson, Solberga omvaldes. Till re- att' dåliga års underskot! eJ ~an få 
vis01·er utsågs Gottbard Svenssoa, ,avdragas på övers~ottsll;_rS vmst~. 
Björkliden och Bror Jönsson, Galge- Talaren kom också m pa. den moJ-
dal samt nyvaldes Johan Svensson, ligheter till utjämning av mkomster-
Oredal med suppl. Per Ove Persson, na, som finns för jord.?rukar~. s?m 
Kvarnvik och Hans Lennart Hans- deklarerar efter bokformgsmass~ga 
son, Klagstorp. grunder jämfört !Ue? dem som till-

Till ordf. i ortsförbundet omvaldes k t tpnnc1pen lämpar on an . ·. mar" k-
agronom Ernst Möller. Som ombud I den följande d1skuss10nen 
till riksförbunde~ stämmor utsågs' 
l Ernst Möller med Emil Hoolrne som 
ersättare, till ombud vid pro"insför
bundets stämmor valdes Yngve Ho
bro och till ersättare Hilding Lars
son, Grönby boställe. Suppl. blev. för 
ordf. Olof Petrici, för vice ordf. Ei
nar Nilryd, Lindby samt Ove Starnå 
och Ove Larsson. 

Till representanter i provinsförbun
dets valberedning utsågs Ernst Möl
ler med Yngve Hobro som ersättare. 
I valberedningen utsågs Lis Novin, 
Yngve Hobro, Harald Persson, Hil
rner Persson, Henning Håkans.~>on, 
Hilding Larsson, Arvid Mårtensson, 
Arvid Persson och Nils Andersson, 

1 samt Hugo Månsson som även blev 
sammankallande. Inga motioner hade 
i . 

XYZ 
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Begär vår behandling 

1ned BLACK-HEAD 1tJ'a ånghuv 

M&nga tidsödande moment vid permanentning, 
färgning och toning har förkortats med mer än 
halva tiden tack vare att v&r salong numera arbetar 
med Black-Head nya ~nghuv Tropic. 
Konstruerad efter senaste kosmetiska och tekniska 
rön ger den ett helt enkelt oanat vackert resultat -
mjukt, friskt, levande! Ring oss redan i dag för 
permanentning, färgning eller toning - med 
Tropic - för ~nabbare. mer välgörande h:\rv:\rdl 

GUJES DAMFRISERING 
Torget 5 SKURUP Tel. 407 62 

P ag . 

l 
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Skurup 

Traktorsläp mellan 
j ä r n v ä gsbommar 

körde- mot rött ljus 
På måndagsförmiddagen kom en 

traktor med åtföljande släpvagn kö
rande från Femkorset i Skurup genom 
Södergatan fram mot järnvägsöver

gången. I samma stund närmade 

sig ett godståg från Malmö. Järn

vägspersonalen gav signal till bom
fällning med det helt nyligen mon

terade elektriska systemet. Signal
klockan ringde och rött ljus visades. 

Traktorföraren trodde sig dock kun- i 
na hinna över in.nan tåget kom och 
körde in på spåret. Då gick emel

lertid bornarna ner och traktorn 

med läp måste stoppa upp på hu

vudspåret, där godståget var på in

gående. 

l Tack vare de nyinstallerade sig
nalanordningru·na, som sedan några 
dagar kan fjärrmanövreras direkt 
från stationen, kunde personalen 
stoppa tåget i tid. Händelsen bör 
vara ett observandum för alla tra
fikanter. Vid det tidigare systemet 
var det möjligt att i viss mån jäm
ka på tiden, men det nuvarande 
automatiska .systemet varnar i god 
trd med lång visning av rött ljus, 
men därefter går bommarna snabbt 
och obevekligt ner. 

Lyckad maskeradfest 
i Skurup 

800 festdeltagru·e var med på maske
raden i Skurups Folkets park i sön
dags kvälL Ett trettiotal ungdomar 
var fullständigt maskerade och hade 
valt vackra och roliga dräkter. Bland 
mängden av glada ungdomar säg 
man Asa-Nisse på urmodig cykel 
balettdansöser, n-unno1· etc. 'l 

Skräddarmästare Börje Linden ut
delade priser till de bäst maskerade. 
Musiken utfördes av EKEIS husarer, 
som dagen till ära skrudat sig i l 
fantastiska dräl(ter. _j 

ö 
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Avslutad vinterkurs i 
Skurups folkhögskola 

Fr. v. Inger N il ssQn , rekto r Stig Lundgren och Elna Andersso n. 

På lördagen avslutades vinterku1·sen vid Skurups folkhögsi<Ola. 
Liksom alltid vid folkhögsko lan blev a\'Slutningcn högtidlig och stäm
n ingsfuU. 

Trångt var det emellertid, ty redan tack till skolans lärare för deras 
antalet elever utgör ju 110 st. och osparda möda och lojalitet. 
dessutom hade många av elevernas Till eleverna talade· han om tidens 
anhöriga kommit tillstädes. På f. m. hårdnande ekonomiska klimat och 
hölls lektioner med såväl teoretiska varnade ungdomen för att tro på 
som praktiska avd. samt med andra framgång utan arbete. Både plikttro
årskursen. Så skiCtandc änmen be- het och ansvarskänsla kräves och ett 
handlades som historia, geografi, uthålligt, målmedvetet strävande för 
vävteori. hemvård och socialpolitik. att kunna uträtta något i världen. Det 
De närvarande hade i en kaffepaus var allvarsord men samtidigt uttryck 
tillfälle att bese en vacker slöjdut- för en djup förståelse av ungdomens 
ställning, där allehanda vävnader och väsen och en tillit till dess goda vii
sömnadsarbeten visades. Vederbörli- ja och möjligheter. Rektor tackade 
gen beundrades elevernas skicklighet även styrelsen, som städse är ett gott 
och förmåga att välja vackra flirger stöd för skolans ledning. 
och mönster och hinna långt även på På skolstyrelsens vägnar framförde 
områden. där stor och teknisk skick- hr Harry Ivarsson ett tack till lä
lighet kräves. rarna för väl utförd gärning, och 

Efter kaffepausen följde gymnastik- lyckönskade eleverna, som haft för
uppvisning av en manlig trupp under månen att besöka Skurups folkhög
ledning av spänstige 84-åringen fanj. skola. 
Axel Lindelöw. Kraft och precision, Elevkårens ordf. Olle Lanemar, 
smidighet och spänst utmärkte upp- Lund, tackade på elevernas vägnar 
visningen. I sitt slag lika beundrad, rektor och alla lärare, skolans hus
blev den kvinnliga gymnastiktruppen, moder och anställda och överlämnade 
som leddes av gymnastikdirektör till samtliga blommor. Han betonade. 
Signe Sandgren. Gymnasternas pres- att vistelsen vid skolan varit en tid, 
tationer hälsades med hjärtliga app- som ej kommer att gliimmas. Den står 

l 
låder. Därefter blev det sånguppvis- för alla som ett ljust minne. Både 
ning med kantor Alva Jönsson som en glad tid och en lycklig har det 

l dirigent. Vackert och nyanoerat och varit med möjligheter till andlig ut-
med äkta sångarglädje utfördes ett veckling. 
antal ungdomssånger och folkvisor. Till många elever utdelades premier 
som mottogs med livligt bifal l. och stipendier enligt nedanstående: 

Rektor Stig Landgren lämnade re- Skurups sparbanks stipendier: Nils 
dogörelse för genomgångna kurser . Bertil Persson, Hörby. Nils-Gustav 
Undervisn!Pgen har helt bedrivits i Ivm,sson, Skurup, Gullan Karlsson, 
likhet me-a föregående vinterkurs. I Slimminge, Stig Lindbladh, Räppe. 
de teoretiska avdelningarna har rått ö. Skånes andelsslakteriförenings sti
stor valfrihet med möjlighet för ele- pendier: Kurt Johansson. N. Sandby 
verna att kombinera kring en ram och Maj-Gun Karlsson, Borrby. Hans 
av grundläggande ämnen efter per- Anderssons stipendiefond: Ann An
sonliga behov och önskningar. I förs- dersson. Skärininge, Nils Buhres min
ta årskmsens teoretiska avdelning nesfond: Margaret Lundström. Bu
deltog 40 elever. I samma årskurs' reå. Nils Han15Sons stipendiefond: 
praktiska avdelning 25 och i andra Evert Ohlsberg, Hovmantorp <för or
årskursen 45 elever. gelspelning). Bok-premier skänkta av 

Rektor Lundgren framförde ett bokhandlare Gösta Lidberg, Skurup: 
-...,--------T-------~Ilngvar Lunderot, Veberöd, Lars Nils-

/f son, Hovmantorp, Olle Nilsson, d:o, (yl ~ 
Signe Hansson, Trunnerup, Britt 

1 5 Akesson, Kallinge, lY.Iajken Mårtens-
"r \j - 1-- son, Skårby, Inger Strandberg, Sku-

rup, Marianne Jeppsson, Blentarp, 
Börje Andersson, Björnstorp, Birgitta 
Andersson, Kvillinge, Olle Lanemar, 
Lund. 

Till slut samlades alla till gemen
sam middag i skolans matsal. 



Skurup'Sbygden 

Gruppbebyggelse F in t resultat av vävkursen 
aktualiseras i Skurup · 
Sedan en tid arbetar i Skurup en 

kommitte med utredning om upp

förande av kedjehus och radhus i 

kommiulal regi. Köpingen skall låta 

upprätta r itni,ngar och anlita entre

prenörer för byggena, när det kom

mer så långt. Tills vidare har kom

mitten genom resor och studiebesök 
gjort sig underrättad om lämpliga 

h ustyper för byggnation av detta 

slag. Endast enfamiljshus planeras. 
På torsdagen besiktigade kommit

terade de för bebyggelsen tilltänkta 

tomtområdena i östra d~n av kvart. 

Måsen och norra delen av kvart. Ja-

1mb. Med hänsyn till nivåskillnaden 

i kvart. Måsen torde kedjehusbebyg
gelsen där böra uppdelas i två en

heter. Samtliga bostäder blir beläg

na i omedelbar närhet av fritidsom
rådet Nymans plats och i grannska

pet av scoutgården Pilevallen. Till 

samtliga bostadslägenheter skall fin

nas garage. Ett tjugotal personer har 

antecknat sig hos kommitten som in
tresserade för en blivande kommunal 

bebyggelse. Då fastigheterna upp

förts kommer de att säljas till en

skilda. 
Om någon vecka anordnar kom

mitten informationsmöte varvid läm

nas upplysningar om bostädernas 
standard, planering och kostnader. 

Vid detta möte medverkar arkitek

terna Akesson och Anderberg som 

representanter för AB Bostadsplane

ring, Malmö. Kommitten består av 

ordf. kommunalordf. Gunnar Lars-

Fru Ruth Hansson, Skurup, och vävlärarinnan, fröken Margareta Ohlin. 

Skurups yrkesskolors vävkurs har avslutats efter 

att ha pågått 185 timmar. Ledare för kursen har varit 

vävlärinnan fröken Margareta Ohlin, Skurup. Ett tio

tal damer har deltagit i kursen och offrat två kvällar 

varje vecka mecl 4 timmar varje gång till utbildning i 

vävnadskonsten. Som lokal har använts fritidsrummet 

i Skurupshus nr 2 vicl Mejerigatan. 

son, Erik Lindskog, Sven Bergman, KurEen har uppdelats med 25 tim- mönsteruttagning, färgsammansätt

Anton Karlsson, kommunalkamrer E. mar teori och 160 t immar praktisk ning, materiallära, garnberäkning 

Sigfridsson och kommunalingenjör övning. Den teoretiska utbildningen osv. Olika materials lämplighet för 

BertilDalsjö. har bl. a. omfattat 1·edskapslära, avsedda ändamål har behandlats. 
Av stort intresse för kursdeltagar

na var att få lära sig sätta upp en 
väv och vidta övriga förarbeten. 
Vävnader av olika slag har kurs
deltagarna fått öva sig med. De har 
nu att visa upp vackra duktyger i 
linne, pläder trevliga mönster av yl
le, luftiga gardiner, härliga schalar, 
prydliga kuddar i rödlakan och an
nan vävnadsteknik. Det har varit 
roligt för kursdeltagama att kom
ponera mönster och färger till för
kläden, pläder m. m. Både linne-. 
bomulls- och ylletyger har vävts. 
Till sist har alla färdiga saker nam
nats. Kursdeltagarna har med liv 
och lust gått in för att lära sig så 
mycket som möjligt under sin skick
liga ledarinnas ledning. 

Rydsgård 
Slimminge SLKF-avd. 

har haft demonstration i Försam

lingshemmet, där fru Arvidsson ut

förde en vacker hempermanent på 

en av föreningsmedlemmarna. Ordf. 

fru Ella Andersson, tackade fru Ar

vidsson och överlämnade blommor. 

Avd. är av Skurups SLKF-avd. in

bjuden till Lantmannaskolan i Sku
rup tisdagen den 14 april kl. 19, att 
bese handarbet~n som förfärdigats 
i studiecirklarna såsom vävnader, 
knyppling m. m. Direktris Gertl'ud 
Ingers, Hemslöjden, Malmö, kommer 
att hålla föredrag. 

Nästa möte blir onsdagen den 15 

HATTAFFÄR I RENOVERADEl innehar affären och jämte sin modist april kl. 19 i Församlingshemmet 

LOKALER. Lagom till vårens inträ- fru Märtha Mårtensson på ett utom- och ordnas som "Hemmets dag" med 

de och exponerandet av det nya vår- ordentligt sätt betjänar kundkretsen, krukväxtsauktion varvid konsulent 

modet för damhattar framträder har lång erfarenhet av arbete som Sjöbeck vid Weibulls i Landskrona 

Modeaffären Chic i Skurup i ny- hattmodist. Om några veckor skall kommer att visa film och tala om 

renoverade lokaler. Firman är gam- Modeaffären Chic på en mannekäng- trädgårdens blommor. Medtag en el

mal i Skurup och har snart 40 år på uppvisning visa allt det vackra, som ler flera krukväxter eller perenna 

1 nacken. Fru Solvig Almkvist, som tillhandahålles kunderna. ~_._,~··..,.te(L ~ 1----------------------l 
~1. ---========-- - -



A V A vann 'Skurups korpskytte 
'Ii 

Det segrande A VA-Iaget. 

L ä r a r i n n a Gymnastil{hallen 
blev tvåa i i Skurup kostar 
mästerskapet 600.000 kronor 

Byggnadskommitten för uppförande 
Skurups skytteförenings korpora- av ny enhetsskola i SkurUJP har hål

lionstävlingar samlade närmare 200 lit sammanträde under ordi.-skap av 
deltagare och trots blåsigt väder disponent Nils O. J önsson och i när• 
nåddes många höga resultat. BL a. varo av arkitekterna Hans Westman 
nådde dc häda. förstaklassama.Klas och S. österlin, och konsulterande 
Lundgren, Pohsen oc_h Klas Soder- ingenjörerna Henriksson och Strand. 
lund, AVA, full poang, dvs. 100. Till behandling förelåg inkomna 
Mästerskytt på 300 meter blev Gös- anbud på uppförande av ny gyrona

ta Kvant med 191 p. och på 200 ·me- stikhall. Anbudens antagande inne
ter klarade Klas Söderlund titeln bär ej att bygget kommer till stånd 
med 195 p. Hans närmaste konkur- omede~bart. Först sedan kommunal 
rent var den träffsäkra lärarinnan nämnden efter möjlighet att säkert 
Tyra Nilsson, som nådde 191. Lag- kunna öve11blicka den ekonomiska si
tävlingen för 6-mannalag, vanns som tuationen, avgöres om det b lir bygge 
väntat av träningsflitig~. A; VA m~- eller ej av gymnastikhalL Nuvarande 
dan Polisen segrade 1 tävlmgen for entreprenören för sko1bygget bygg-
3-mannalag. Prislista: . mästare Yngve Nyström, Skurup, an-

6-mannalag: l) AVA 559; 2) MeJe- togs även till att uppföra nya gym
riet 555; 3) Fria yrken 531. 3-manna- nastikhallen för en kostnad a.v 465,800 
lag: l) Polisen 287; 2) skogsanställda kr. Sveooka Fläktfabriken får upp-
280; 3l Frode Lund 277. 7-mannalag: draget att ordna ventilationen m. m. 
l) AVA 647; 2) Mejeriet 642. för 39.000 kr ., Gust. Henrikssons eftr . 

Mästerskap 200 m.: l) Klas Söder- ingenjör Knut Nyström, Skurup, om
lund 195; 2) Tyra Nilsson 191; 3) J. besörjer värme- och sanitä:.:a ins~al
Wilborg 186; 4) Arne Andersson 184; lationen för 54.850 kr., W1ckstroms 
•5) Kjell Jönsson 183; 6) Arne An- Järns el-byrå utför den el. installa
dersson 178. Mästerskap 300 m.: l) tionen för 18.090 och målningen över
Gösta Kvarrt 191; 2) Gunnar Nilsson lärrmas till firman Algot Hansson, 
183; 3) S. E. Rödseth 185; 4) Per E. Malmö, för 21.000 kr. 
Hansson 185; 5) Arthur Nilsson 178; v·d sammanträdet beslöts att 
6) Oskar Olsson 176. skolbyggnadskommitten skulle för-

Klass 4 och 5: l) Per E. Hanss?n• söka få ett sammanträde med trad
Per Han~sons 96 p.; 2) HalTy Nils- gårdsarkitekt S. I. Andersson, Häl
son, M~!enet, 95; :n Hugo Olsson, sing>borg för ytterligare överläggning 
Egna Foretagare 95; 4) Uno R~os, om försl~g till utomhusanläggningen. 
Firma Uno ·Roos 95; 5) Sven E. Rod-
seth. skogsanställda 95; 6) Otto J o- --
hansson, Skuba 94; 7) Gösta Kvant, 0 
Polisen 94; 8) Lennart Bergh, Egna / J, r. U 

_!öretagare 94; 9) Erik Veberg_J!.3_. _ 1:.;;, 7 

, Veteranklassen: l) N. O. Jönsson , 
Mejeriet, 93; 2) Waldemar Johans
son. Slimminge Lantbrukare 92. 
. Klass 3: l) Kjell-Åke Johansson, 

F am. Johansson 89; 2) Egon Jönsson, 
SJ 88; 3) Gunnar H. Nilsson, Tekn. 
Verken 87. 

Klass 2: l) Artur Nilsson, Polisen 
93; 2) Knut Malmqorg, Br. Anders
sons 84; 3) Gösta Jönsson, Vägarbe
tarna 84; 4) Arne Perss.on, Slimminge 
Lantbr. 79. 

Damklass. l) Tyra Nilsson, Pek
pinnen 94; 2) Inga Hansson, Skurups 
Lantbr. 86; 3) Kerstin Jönsson, Pek
pinnen 84; 4) Ann-Marie Jönsson, 
P ekpinnen 76; 5) Elsa Olsson, Pek
pinnen 72. 

Klass 1: l) Klas Lundgren, Poli
sen 100; 2) Klas Söderlund, A VA 
100; 3) Kurt Andersson, AVA 97; 4) 
Allan Nilsson, Frode Lund, 96; 5) 
Per Olle Hansson, Mejeriet 95; 6) 
Arne Andersson, skogsanställda 95; 
7) Sven Mårtensson. Mejeriet, 94; 
8) Bertil Nil,sson, Tändstiftet 94; 9) 
Kje]J Jönssori, Br. Anderssons 93; 10) 
Artur Kristensson, A VA 93; 11) Åke 
Persson. AVA 93; 12) John Wilborg, 
F rode Lund 93; 13) Arne Anders
son, Skurups Lantbrukare 92; 14) Å. 
Svensson, Fria Yrken 91; 15) Tuve 
Runevad, Pekpinnen 91; 16) Evald 
Andersson, Tändstiften 91; 17) Len
nart Hansson. Fria Yrken !ll: 18) S . 
Haraldsson, Mejeriet 90; 19) Tore 

Kyrksöndag 
hölls gemensamt av Skurups SLU
avd. och SLKF-avd. sistlidne söndag. 
Ett 60- tal medlemmar deltog. Kyr
koherde Gunnar Wallin predikade 
och en flickkör från samrealskolan 
sjöng. Efteråt intogs kaffe i ung
domshemmet. 

Filadelfia i Skurup 
har under helgen välkomnat evan- • 
gelist Olof Carlsson från Tibro, på 
senaste tiden verksa_'ll i Småland. Vid 
lördagens enskilda sammankomst 
blev pastor Carlsson varmt välkom
nad av församlin.E(ens representanter 
och enskilda medlenunar, 11om i tal 
riktade välkomstord till den nye 
medar.betaren. På söndagen talad·e 
pastor Carlsson på förmiddagen och 

Träffsäkra lärarinnan 

Tyra Nilsson 

.. ., l 

Jönsson, Skurups Lantbrukare 90; 
20) Allan Rönnerfalk, SJ 90; 21) T. 
Lundberg, Skurups Lantbrukare 90; 
22) Janne Holmkvist, ö nnarps Bya
lag' 90; 23) Stig Andersson, skogsan
ställda 90; 24) Karl Jönsson, Vägför
valtningen 90; 25) Sven Ringström, 
Akvarex 90. --------- ------ -----

------------~----------------------------·--------------------------------



På lördagen avslutades vintet,kur
sen vid Skurups Lantmannaskola. Ett 
ovanligt stort antal föräldrar och 
intresserade hade infunnit sig. Rektor 
Gunnar Knutsson hälsade alla väl
komna och uttryckte sin glädje över 
att skolan får möta elevernas anhö
riga. Agronom B. O. Bjerstedt höll 
ett intresseväckande och klarläggan-

de föredrag om jorcJ.bruket i världs
ekonomin. Framställningen belystes 
ytterligare i en efterföljande fil'/n, 
som påvisade hur viktigt det är att 
erosion och andra jordförstörande 
krafter hejdas i tid. · 

studiebidrag av statsmedel har u t 
gått med 5.870 i särskilt ibidrag och 
680 kr. i allmänt' bidrag. s tatsstipen
dier utbetalades med 2.392 kr. och 
landstingstipendier med 717 ikr. var
jämte H. Nilssons stiftelse lämnat 
600 kr. i sti:pendier. 

Skurupsskyltarna 
har haft årsmöte 

Rektor Knutsson utdelade följan
de premier för goda studiepresta
tioner: till David &jör.in, SV€d:ala, 
100 kr. ur Jöns Huldbergs fond, Gert 
Magnusson, Veberöd, 100 kr. ur Tof
tebos ~ond, Ulla-Beth Lindblad, Fjär
ås, 100 kr. ur Jöns Huldbergs fond, 
Kjell Arne Vilh.elmsson, Bjäresjö, 
min-:esse:k från Svedala betodlare
förening, Rune Jeppsson, Skivarp, 50 
kr. från Vemmenhögs ~arbank, John 
Erik Andersson, Bussjö, 50 kr. ur 
Toftebos fond, Per Arne Åkesson, 
Skurup, 50 kr. från sockengil-let samt 
Sånga- Säbyshpendiet Bengt Åke 
Bengtsson, Trollenäts, 50 kr. ur Tofte
bos fond . 

stipendier på vardera 200 kr. :från 
Hans Nilssons stiftelse tilldelades Da
vid Sjörin, Svedala, Leif Björklund, 
Skivar.p, och Bengt-Ake Olsson, s tä
vie. 

Bokpremier från Svenska Shell till
delades Leif Bjönklund, Skivarp, och 
Per-Olof Wilhelmsson, Svarte. 

l • Uno Roos lår ett vandringspris av 

Rektor Knutsson framförde ett tack 
till styrelsen för dess oförtrutna strä
van att föra skolan framåt. Han tac
kade lärarna för gott avbete och u t
tryckte sin till.!fredsställelse med ele
vernas flit och uppförande. Det är 
en glädje för oss alla, sade han, a tt 
så många elever kommer igen och 
deltar i den kursverksamhet, som 
ständigt fortgår vid skolan. 

skolstyrelsens ordf., nänm.deman 
Uerman Truedsson tackade rektor, 
lärare och personal vid skolan l 

disponent N. O. Jönsson. 

Skurups skytteförenings årsmöte 
· hölls på lördagen på Skurups hotell 
under ordförandeskap av disponent 
Nils O. Jönsson. Ordf. erinrade i ett 
anförande om avlidne hedersordi. i 
föreningen direktör E. öhnner, hyl
lade honom som varm skyttevän och 
gynnare av föreningen samt lyste 
frid över hans minne. 

Av verksamlitetsberättelsen fram
gick att föreningen har 231 aktiva 
och 80 passiva medlemmar. Antalet 
lossade skott utgjorde 42.810. Under 
året förekom ej skjutning med en
hetsskolans elever, vilket tidigare va
rit fallet. 

Vemmenhögstävlingen anordnades i 
år av Beddinge Skyttegille. Skurup 
kom främst med 465 p., och när
mast följde Beddinge med 459 samt 
Skivarp 400. I mästerskapstävlingen 
blev placeringen: 2) Oskar Olsson, 
3) Sven Rödseth, 5) Gösta Kvant. 
I huvudskjutningen segrade Sven 
Rödseth i klass 5, och Lennart Nils

l son i kl. 2 . 
Arets bästa prestation utförde Sven 

Rödseth vid Södra Förbundets täv
lingar i Ystad. Han tog mästartiteln 
med 50 p. Vid kretsmästerskapet i 
Limhamn kom Oskar Olsson på and-

l 
ra plats. Tredubbel seger blev det 
för Skurup vid kretsfältskjutningen 
i Röddinge genom Sven Rödseth, 
Uno Roos och Tore Jönsson. Vid 
kretstävlingen i Gislöv belade Sven 
Rödseth 1:a platsen med 30 tr., Ei
nar Ant.:-nsson vann vid förbunds
fältskjutningen i Trolleholm. I Stock-

Elevkårens ordf., Bengt Ake 
Bengtsson, Trollenäs, tolkade den 
tacksamhet eleverna känner över att 
ha fått vara elever vid Skuru.ps lant
mannaskola, så mycket nyttigt givits 
att lära och så mycken trevnad be
retts eleverna genom rektor, lärare, 
hus!Jloder och övriga anställda. Till 
sam1Jliga överrycätes blommor. 

Kyrkoherde Thure Andersson, Vii
lie, höll därefter en betraktelse, va.j
på sjöngs ps. Härlig är 'j.orden. 'på 
var fh'.ets vinterkurs högtidli·gen av
slutad. ___ .......__ 

• 

m S kurupsbygdon 

K ursavslutning vid 
Lantrnannaskolan 

J 

t Fr. v. Gert Magnusson, Veberöd, David Sjörin, Svedala, Ulla Beth 
Lindblad, Fjärås, och rektor Gunnar Knutsson. 

SKURUPS SLKF-AVDELNING firade, som lästes i gårdagens tidning, 
sitt 15-årsjubileum på onsdagen p å lantmanna.skolan i Skurup. Där
vid hade även ordnats en borddukningstävling, varifrån ovanslående 

bild tagits. Den visar .ordföranden, fru Adina Hansson, tillsammans 
med fru Inger Jönsson, Bödkaregården, vid den sistnämndas bord. 



Skurupsbygdm 

SKOLINSKRIVNING l SKURUP. Vid Skurups enhetsskola har det 

v~rit inskrivning av elever. På bilden ses fr. v. lärarinnan Ann Mari 
Jonsson, rektor Ernst Jepsson och Roland Bengtsson. 

J 
Svetskursslut • Skurup-[-l 

Ku1·sledare Axel Mårtensson, Lars E. Nilsson och Sven Leo Larsson 

Vid Skurups skolor för yrkesundervisning samlades på tisdags

,.kvällen de 14 eleverna i bågsvetsningskursen till den sista verkliga 

svetslektionen. Återstår ett studiebesök vid Landsverk i Landskrona 

den 24 april. 

Denna kurs, liksom tidigare så
dana, har varit förlagd till AB F. W. 
Hakers svetsavdelning, där såväl ut-

Skurups skytteförening 
Skurupsskyttarna startade ban

skyttesäsongen på söndagen med 
tävlan om månadspokalerna. Bra 
skjutväder rådde och det blev ock
så en del fina resultat. 

Klass 5: l) Tore Jönsson 77 p, 
2) Gösta Kvant 73 p, 3) Oskar Ols
son 72 p, 4) Uno Roos 72 p. 

Klass 4: l) Einar Antonsson 74 p, 
2) Ingvar Jönsson 70 p, 3) Nils 
Nilsson 69 p. 

Veteraner: l) Waldemar Johans
son 64 p, 2) Hjalmar Persson 63 p . 

Klass 3: l) Kjell-Åke Johansson 
67 p, 2) Gunnar Nilsson 62 p, 
3) Knut Andersson 62 p. 

Klass 1: l) Lennart Hansson 76 p, 
2) Knut Olsson 76 p. 

Juniorer: l) Nils G. Olsson 47 p, 
2) Åke Gustavsson 47 p, 3) Klas 
Åke Jönsson 42 p, 4) Göran Jöns
son 40 p. 

· . . SKURUP 
Skurups musiksällskap ger sin 

sedvanliga vårkonsert på fredag 
kväll kl. 20. Som vanligt blir den 
i folkskolans aula och dirigent blir 
musikfanjunkare Ingvar Åkesson. 

rustning som övningsmaterial ställts ' 
till förfagande. Svetsinstruktör har 
varit förman A~el Mårtensson och 
för den praktiska ur.dervisningen har 
förbrukats 180 .timmar, medan svets
teorin klarats av på 31 timmar med 
ingenjör Nils Ragnar Nilsson som 
lärare. Det är ett allsidigt underlag 
eleverna var och en i sin dagliga 
gärning har att bygga på. Undervis
ningen har omfattat stål i alla före
kommande svetslägen och kombina
tioner, gjutjärn, rostfritt, aluminium 
samt hårdsvetsnin::: med hård elek
trod. Tekniska röntgencentralen i 
Malmö har haft hand om svetspro
ven. Dessa visar utan undantag be
tydligt över godtagbara poängvärden. 
Enligt svetslärare Mårtensson var 
samtliga elever utom en vid kursens 
början helt ovana vid bågsvetsning. 
Intresset och viljan att tillgodogöra 
sig så mycket som möjligt av kun
skaper har varit genomgående. 3 tim
mar under 3 kvällar i veckan har 
kursen tagit i anspråk. Trots denna 
hårdkörning var de flesta redo att 
anmäla sig till en vinterkurs i gas
svetsning med början till hösten. 
Med den stora användbarhet båg
svetsning numera har inom den me
kaniska industrin och vid repera
tionsverkstäder är kursen inom detta 
gebit att hälsa med största tillfreds
ställelse. 

Nya kurser 
1 Skurup 

Måndagen den 20 april börjar nya 
kurser vid Skurups lantmannaskola. 
En fortsättningskurs utgör påbygg
nad för vinterkursen. Denna är 
uppdelad på två linjer nämligen l) 
hushållslinje och 2) maskinlära-l 
växtodlingslinje. Dessutom börjar 
en praktisk teoretisk sommarkurs l 
för ungdomar i 15-18 årsåldern. 
Ungdomarna får under sommaren 
deltaga i praktiskt arbete men dess. 
utom meddelas en grundläggande 
teoretisk undervisning. I denna 
sistnämnda kurs finns även någon 
lats ledi . 



- Lantbrukare Börje Larsson, 
Skurup, med maka Maj-Britt, f Jo
hansson, Näsbyholm, 

(Lidbergs Foto, Skurup) 

Macklean på Svaneholm 
oclt enskiftets genomförande 

Skurups by på den karta som Wadman upprällade 1785 efter 

MackJeans direktiv: "Varje hall! hemman får sin jord uti en enda 
lycka, och den formeras så mycket möjligheten Iiiiåter uti fyrkant". 

Svaneholms slott, som uppfördes j flera gånger ha skiftat ägare kom det 

ursprungligen omluing 1530 på en slutligen år 1782 i den märklige Rut
holme i Svanesjö, har blivit ett kul- ger Mackleans ägo. Han blev kallad , 
turcentrum för folket i Vemmenhög 'det skånska jordbrukets ifader genom 
och dit vallfärdar nu folk från hela att upphäva hovel"iet på sitt gods, 
Skåne för att beundra såväl slottet spränga de gamJ.a bysamhällena och 
som dess omfattande samlingar av införa enskiftet. Aren 1783-1786 ut
kulturminnen. I början av 1700-talet flyttades sålunda fyra byar på en 
ombyggde dess dåvarande ägare, Axel gång, nämligen Sk<urup, Saritslöv, 
Gyllenstjerna, ·slottet och efter att Hy~teberga och Sandåkra. 

• 



Parti av scout gården Pileva lien. 

fat nya men med halvdörrar, som 1 bl. a. golv av hårdbränt tegel, lagt 
man förr hade överallt i Skåne. i prydligt "holländskt" mönster. 

Många hjälpsamma 
vänner 

Allmänhetens välvilliga inställning 
till scoutrörelsen har på många sät 
visat sig under restaureringsarbetet. 
Byggnadsfirman J. Albert Nilsson och 
entreprenören för värme och sani
tet, ingenjör Knut Nyström, har räk
nat med nettopriser på arbetslöner 
och material, Hassle-Bösarps mur
bruksfabrik skänkte murbruk, bygg-

inramning o~h en ungdomsgård, där 
pojkar kan trivas, fostras till kam- ·' 
ratskap och lära sig respektera den 
hederscodex som ·scouting innebär. 
Hittills har kåren alltid haft ledare, 
som offrat tid och intresse åt poj
karna, och man får hoppas, att det 
blir så även i fortsättningen. Kår
chef är föreståndare Anders Ståhle -
och avdelningschef socialassistenten 
Jan Redgert, Skurup. Fru Ingrid 
Redgert. är ledarinna för Vargungar
na. I de fyra patrullerna- ingår 28 
scouter. 

Om pojkarna ska kunna samlas i 
sina lokaler vintertiden, måste dessa 
uppvärmas. Förut fanns gamla kami
ner 1 de olika smårummen, "lyor
na", som pojkarna kallar dem. Rum
men blev emellertid sällan uppvärm
da i tid till ett scoutmöte och sedan 
stod rummen oeldade, kalla och fuk
tiga till nästa sammankomst .. Man 
måste finna en utväg och valde att 
gräva källare i huset, utrusta det 
med oljeelddad värmepanna och vär
meledning. som ju i stort sett sköter 
sig själv. I samband härmed utnytt
des även källaren till inredning av 
toaletter. I övrigt lämnades uppdel
ningen av rummen i det stora hela 
oförändrad. De olika patrullerna, 
Ekorren, Algen, Rådjuret och Höken. 
har var sin lya, och det råder en 
tävlan om vem som kan hitta på det 
trevligaste och originellaste sättet att 
inreda och pryda den. Liksom förut 
finns ett stort dagrum, med väldig 
rustik, öppen spis, där riktiga läger
brasor kan tändas. Därutöver har in
retts ett riktigt, välutrustat kök och 
på östra gaveln ett större arbets- och 
övningsrum. I det senare lägges gol
vet av trä och täckes med gummi
parkett. Många av de mindre pojkar
na har nämligen, ·sina övningar på 
golvet. I övriga utrymmen användes 

nadsfirmor lämnade cement, Trelle- ,..---------------~ 
borgs Gummifabrik skänkte golvplat
tor, färghandlare överlämnar färger 
och fernissor, Skurups köping gav 
bort korkmattor vid restaurering av 
kommunalhuset o. s. v. Scouterna 
gör också självklart sin egen insa,ts 
och hjälper till med allt möjligt. 
Målningen ämnar de mest händiga 
ta hand om nu i sommar, andra 
mindre händiga får piträda vid pla
nering m. m. Trädgården skall läggas 
helt i gräsmatta, och även detta ut
för pojkarna själva. 

Bilfirman 

Karl Mårtensson ·,~ 
Apotekshuset (utställningshall) 

TELEFON YSTAD -405 66 

KöPER och SÄLJER 
såväl NYA som BEGAGNADE 

BILAR 
Den trevna: Pilevallen ter sig ef

ter renoveringen mycket tilltala1;1de., 
H;.;r har skapats en avskild plats, en 
idyll med gamla skånska pilar som !..---------------...! 

.. 



Ett par hundra Skurupshor reser 

dagligen till 
1
arhetet i staden 

Bättre arbetsmöjligheter 
kommunalt önskemål 

Längt innan signalerna ljudit . vid Skurups industriföretag tör 

arbetets påbörjande har en stor skara i tidiga morgonstunden läm

nat sina hem i Skurup med omnejd och med mc, moped eller cykel 

tagit sig fram till Skurups järnvägsstation, där de står väntande på 

morgontåget till Malmö. Det går kl. 5.53. stationsområdet ligger 

tomt och öde men bara någon minut innan tågets ave-äng står de 

där i täta skaror, dessa unga människor, som år från år lärt sig att 

passa tiden precis. Det är alla de som måste fara till annan ort och 

arbeta men alltjämt har sin hemort, sina familjer och anhöriga sina 

stugor eller egnahem i Skurup. 

Flertalet är unga. Man ser bland för sina tillverkningar. Aven de gam

dem ynglingar och mogna män, men la industriföretagen från sekelskiftet 

knappast någon över fyrtio år. De har kunnat absorbera tillströmmande 

har vanan inne, ty i många år har arbetskraft från kringliggan~ lands-

denna pendling mellan arbetsplats bygd. Senaste intagningen hos F. Kjell Persson, Johan Hutzel och Alf Carlstedt i vänlan på tåget för 

och boningsort pågått. Talar man W. Hakers Gjuteri & Mek. Werkstads fil b 1 1 1 · M 1 .. 

med dem får man olika uppgifter. AB gällde sålunda ar.betare som ti- avresa 1 ar e sp 11 sen 1 11 mo. 

Somlig~ har ~est ~agligen i tre år, digare haft .anställning vi~. lantbruk. lig resandeström i mindre fonnat av fly.ttning med 114 män och 128 kvin

andra 1 fyra ar, nagon bara t_vå år, I al!-.t torde mom Skurupsforetag sys- akademiker, som bor i Lund men nor, medan talen för inflyttning 

osv. I den stora resande kontmgen- sel'5attes b~rtåt 260 metallarbetare, underVisar på ~etsskolans högsta- var 106 män och 128 kvinnor. Mot 

ten ar_betare synes en och annan ett 40-tal gJutare och ett 40-tal ar- dium. Efterhand som skolan utbyg- 258 utfly.ttade fanns sålunda endast 

ung flicka. betare sysselsa-tta med ~at verk- ges och lärarna vinner fastare anställ- 234 inflyttade. vilket innebär att folk-

Närmast talar SkD:s representant st~d~bete. lnge;t ar_betslhoshetf.;räder ning, kan väntas ·att de ·också bosät- mängden genom flyttning minskade 

med gummiarbetare Gottfrid Olsson, 0~ mgen perml ermg ar 0.':eta- ter sig i Skurup. Vi har även en med 24. De inflyttade tillhörde över

som har sitt dagliga arbete vid Cen- gL~ :tom 1 fråga :m 6~åra :fddre liten 1kara tillresande från ovter ös- vägande äldre årgångar. I Skurup 

traJgaraget i Malmö. Han är ganska ~de Gre, ~~b ~ipn tt be rs ~· .terut, som har anställning i Skurup. finns en ofördelaktig ökning av an-

, led på de tidsödande resorna. Varje ~ k =1 a n e~lldar tar ett - Allt detta är gott och väl samt sti- talet folkpensionärer. Hela antalet 

dag offras ju bortåt tre. timmar av ' v ga anstä a. muleraode för samhället. personer över 67 år utgör 674 st vilket 

fritiden åt att ta sig fram till ar- Och dock räcker det inte. Det finns motsvarar omkr. 13,5 proc. av hela 

betsplatsen. Kl. 17,33 återvänder vii!- ett överskott i unga arbetsföra åld- ökning av antalet folkmängden. Till jämförelse kan 

serligen de flesta resenärerna till rar, som kan uppskattas till över nämnas att antalet folkpensionärer 

Skurup. Några kommer emellertid 150 personer. Man finner dem varje åldringar bara för några år sedan utgjorde 
1 

inte hem, förrän betydligt senare. Det dag åkande tåg till Malmö, de står 12,5 proc. skatteexperter påstår att 

be.ror pä hur pass samlad tid man väntande vid hållplatser och följer Det finns emellertid också en in- en tendens åt ovan angivet håll kon

kan få på arbetsplatsen, och hur med Trelleborgs Gummifabriks bus- flyttning av äldre personer, som nått sekvent kommer att minska skatte

tiden för · arbetsskiftet sammanfaller sar till fabriksanläggningarna i Trel- folkpensionsåldern eller är i närhe- underlaget och öka utgifterna. Där

med tågtidema. Hr Gottfrid Olsson leborg, de far i egna bilar i "kom- ten därav. Många landsbygdsbor byg- för är det en viktig uppgift för sam

för sin del har inte möjlighet åter- pi~åkning" till Malmö osv. De före- ger .hellre en villa i Skurup än de hället att söka bevara ungdomen och 

komma förrän med tåget 18,57 till trader a~a yrk~n men mest manliga. bosätter sig i någon stad, då de läm- de produktiva åldrarna för en fast 

Skurup. "Så snar.t jag kan få bostad By~gnatwnen 1 Skurup har de se- nar sin gård eller ställer in sig på bosättning i Skurup. 

i Malmö, flyttar jag". Andra röster nas e åren varit mindre betydande. vila efter slutad arbetsfylld livsgär- ~·rsta villkoret för en eftersträvad 

instämmer. Alf Karlstedt har sitt Därför är många byggnadsarbetare ning. De är på alla sätt välkomna 

dagliga jobb hos Kockums och syss- med i "pendlingen" till Malmö, Trel- till samhället och utgör ett förenings- be lkningsutveckling är att boslä-

l b t s äl' k k 1 b d n s lä der finns att tillgå och att arbets-
lar med montagearbete i järnvägs- e org e c. om v var om s o- an me an kurup och s "tten, vii- tillfäll b d D f" 

vagnar. "Vi lir många, som har an- bygget i gång i Skurup och gav ar- ka ju båda har så mycket med var- .. en ere es. -~n orra ang~-

f'lln' h K k " .. h bete åt ett 40-tal olika yrkesarbetare andra att göra och är så bundna i lagenheten har samballet ganska bra 

l ~;l . :rg osf' oc ~~~1, sager ~· . gemenskap med varandra Men ur skilt sig från. De år då högkonjunk-

1 an oss :: P ag.~e, ~eJ s- befolkningssynpunkt bör e~ viss ba turen drog folk till Skurup byggdes 

are, .. grovatäll~. ed ·e, 'dspecl at~' tarAlle, lans mellan olika åldersgrupper fin= i rask takt, somliga år under slutet 

som ar ans a v1 varve . a av 4{) tal t .. d till 40 h 

betygar de sin avsikt att bo i Malmö, . . . .. d nas. I Skurup kan spåras en tendens å I- .e anfalla .nya d usbpr 

då 
... 1. h t . D h V1Sserhgen motvages den hotan e till ökning av antalet åldringar Kö- r. manga orgamsera es o-

moJ 1g e yppar s1g. e ar an- vfl · f ån Sk · · stadsr"ttsf·· · g d 2"30 1·· 

mä1t sig i stad.en som bostadssökan-a yt_tnmgen r urup av en_ m- pingen har för innevarande år 4.780 a . ?renm. ar me ~~-- a-

de och många har planer på att flyttnmg från an~at håll. .Arvlka- personer. Förra årsskiftet redovisades genhet7r l var~ e byggnadskomplex. 

bygga eget hem i Malmö. För många v_~rkens ~onstruktionsavdelnmg ~ar en folkmängd av 4.835 personer. An- Allt glC~ åt på bostadsma.rknaden. 

d 
.. d t . . t tå . h forlagts till Skurup, och ett antal m- talet födda översteg antalet do''da De senrue åren har arbetsbligången 

av em ar e JU m e gresan 1 oc ... k .k . h k ·t · k t, h · b d d" d r 
för sig som avskräcker \ltan även ~enJorer, .:te m er, ntare .. ar omml med 28. statistiken visar dock ut- m~_nsk a oc l_ samå anhållsarmhe orå-

lån 
·· t'll ta' t' v· t t' bil samhället. Den framvaxande en- mar es en v1ss te.r am et p 

ga vagar 1 s wnen. m er 1- h k 1 k.. 1.. å h" ta b ggnadsf· t 
den kan man inte gärna åka inc ~tss o an :·aver arare p ogs - y ron_e_n_·--------..1.' 

på ·ana vägar i kyla och snö. Under! d1et och faktiskt har Skurup en dag-

svåra snöförhållanden måste man gf 
eller nöja sig med att cykla. "Skat-----'-------------

terna i' Malmö är lägre än i Skurup", 
hörs en röst betyga, och i det för-
hållandet finner man kanske en för-
klaring till den enstämmiga kören 
om avflyttning till staden i väster. 

De_t lät inte särskilt uppmuntran
de för Skurups del. Gör man . sig 
besvär med att mera privat och hos 
envar särskilt efterhöra vederböran
des inställning, kommer det emeller-
tid fram, att man överlag trivs i Sku
rup, gärna skulle stanna där för 
framtiden och ordna för sig, om blott 
arbetstillfälle bereddes. 

.. 
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Avfärd med. 6-tåget från Skurup till arbetet M &l mö. 

Hundratalet har 

månadsbiljett 

Från Skurups järnvägsstation med
delas, att omkring hundra personer 
har månadsbiljetter för färd till Mal
mö. De alfra flesta tillhör den resan
de arbetarkategorien. Med Trel
leborgsbussarna åker ett 60-tal till 
•sina uppgifter vi<!. Gummifabriken i 
Skånes por.t mot Kontinenten. Till
samman med andra färdesätt och 
för.bindelser blir det en imponerande 
men på samma gång betänklig ström 
mot väster. Vi är uppenbarligen in
ne i en folkomflyttning, som med 
växande styrka blivit förnimbar i 
byarna, som nu har nått de mindre 
tätorterna och med allt större kraft 
drar folk från hela provinsen mot 
Malmöhåll et. 

För vederbörande arbetstagare är 
det obekvämt, olustigt, i må'nga fall 
förenat med extra kostnader att så 
bo på ett håll och arbeta på ett 
annat. Men det innebär också en vå
da och osäkerhet för de samhällen 
där denna ambulerande arbetskraft 
hör hemma. Man kan ju tänK:a sig 
vad det skulle betyda för Skurup, 
om Malmö stad lyckades skaffa bo
städer till de närmre hundratalet 
skurupsbor, som nu daglig.en reser 
dit och väntar på tillfälle att bo
sätta sig i stor.staden. På en gång 1 
skulle Skurup åderlåtas på en grupp .

1 unga människor i sina bästa år, de 
år, då människan är produktiv och 
kan göra insatser i arbete, samhälls
llil....osv. _ 

Skurup hoppas på 
nya industrier 

\ 

Den industriella utvecklingen är 
det svårare att befrämja. De styran
de i köpingen önskar att nya indu
strier skall finna vägen till Skurup 
och de redan befintliga ytterligare 
utökas. En industrikommitte vakar 
över dessa spörsmål. Närmast har 
man hopp~ts på en utbyggnad för 
A V A-verkens behov och underhand
lingar om tomtmark har förts. Även 
beträffande Gummifabrikens framti- · 
da utveckling i Skurup har man för
hoppningar. Skurup, som ju är ett 

:betydande centrum för ortens affärs
liv, utvecklas också mer och mer att 
b'i en serviceort för trafik och ma
skinvård. De tusen -~ch åter tusen 

l
jordbruksmaskiner, traktorer, bilar 
m. m. som år från år utgår från 
Skurupsfabriker och från de stora 
maskinfirmorna. skapar ett behov av 

l 
rep-verkstäder till översyn och re
novering, och en snabbt fungerande 
service, som utan dröjsmål får ma
skinerna att gå, då något manke
mang uppstått eller en reservdel för
slitits. På detta område torde Skurup 
vara och förbliva av betydelse och 
kunna bjuda många anställda sys

selsättning. 

Ordf. i industrikommitten är lant
brukare Gunnar Larsson, Hyltaslätt, 
och övriga ledamöter är svarvare 
Erik Lindskog, Stig Hanson, kom

l munalkamrer Erling Sigfridsson. 

' 
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Färdigbyggd del av väg 34 fram mol Börringe kyrka. 

Aktuella vägfrågor i Skurupsorten 

Goda vägförbindelser nödvändiga 
Huvudtrafiken 
från Skurup 
går till Malmö 

För att Skurups köping skall 

kunna hälla sin ställning som in

dustri- och affärscentrum och som 

central serviceort är det nödvän

digt med goda vägförbindelser. 

Visserligen gav järnvägen cu gäng 

samhället dess viktigaste kommu

nikation, men med motorismellS 

ökade intellSitet har vägarna kom

mit i förgrnnde1L 

Huvuddelen arv trafiken från Sku
rup går till Malmö. Dit leder södra 
vägen, väg 33, och non-a vägen, väg 
34. ·Den senare har under sista tiden 
kommit i blickpunkten; Glädjande 
nog har vägförvaltningen rJYligen 
meddelat att väg- och vattenfallssty
relsen fastställt arbetsplan för om
byggnad av 34:an Malrnö-Skivarps 
kyrka på delen Stenbäck-Svane
holrn. Väster om Stenbäck är förbe
redelser Dör ombyggnad av vägen i 
full gång och omfattar flera km. 
fram förbi bygdegården mot Bör
ringe kyrka. Där vidtar redan färdig 
asfalterad väg som helt nyligen lagts 
ut med sju meter bred körbana och 
På båda sidor 2,5 meter breda väg
l'Cilar. 

Vägarbele vid Lemmesfrö backar. 



Röda Kors kurs i Börringe. 
Den av Svedala-Börringe-Kärrstorp 

Röda korskrets anordnade sj~vå!ds
kursen i sockenstugan i Borrmge 
har nu haft avslutning. I kursen 
har deltagit 40 inskrivna deltagare 
men för att få intyg på genomg~g
en kurs skulle deltagarna bevlSta 
minst 9Q proc. av tiden kursen v~ rad e, 
varför endast följande 28 f1c~ mtyg, 
på genomgängen kurs: Karm Ahl
berg, Gärdslöv, Karla And.er:;,son, 
Gärdslöv, Sigrid Andersson, Bor~·mge, 
Helga Holmgren, Börringe, Ed1t .~s
berg, Börringe, Olga J ohaJClsson, B<;>r
ringe, Ebba Jönsson, B<;>rrmge, E,d1th 
Körner Börringe, U. N1lsson, Gards
löv, Maria Prahl, Börringe, Anna 
Sandström, Bön·inge, Inger Sv:~nsson, 
Börringe Elsie Akesson, Bm:r~ge, 
Anna S~ensson, Bön·inge, B1rg1tta 
Olsson, Bön·inge, Alma Sv:en~son, l 
Bön·inge, Ebba Svenss?n~ Bornnge, 
Göran Christensson, Bornnge,_ Gun
nar Holmgren, Bön·inge, Em1l A.n
dersson, Bön·inge, John J~nsson, Bo~·
ringe, Bengt Lindskog, Borrmge, El
nar Lindskog, Börringe, Ben~t ~Ils
son Börringe, Leif Nilsson, Bornnge, 
Stu~e Nilsson, Börringe, Ernst Pers
son, Börringe, och Hugo öhnander, 
önnarp. 

Som kursledare har funger~~ di
striktssköterskan Birgit BJomer, 
Oxie. Kursdeltagarnas tack till kurs
ledaren framfördes av förbandsplats
chefen Ernst Persson och Karin Pers
son som överräckte blommor ~ch .. en 
minnesgåva. Lottakårens . forl?lag
nadschef Helga Holmgren f~ck aven 
blommor och minnesgäva .for arbe
tet vid samtliga kurskv~l.lar. En 

!
instruktiv film om konstgJord and
ning visades. 

~ Många drogs till staden l 
efter kriget 

Dessa resor begynte strax efter kri
gets slut 1946--47. Rådande högkon
junktur med uppåtgående löner, Mal
mö som högre dyrort etc., drog 
många till staden. Sedan har antalet 
resande- arbetare ökat år frän år. 
Det hänger samman med jordbrukets 
mekanisering och rationalisering. 
Stammen av lantarbetare vid de stör
re gårdama har oavbrutet minskat, 
och den friställda arbetskraften har 
sökt sig till tätorter och städer. Sär
skilt för sysselsättning av den kvinn
liga arbetskraften, var det av bety-, 
delse att Trelleborgs Gummifabrik 
grundade en filial i Surup och 
byggde en vacker, tidsenlig fabrik l 

Pilevallen - scouternas trevna 
hem ter sig mycket tilltalande 
efier genomgripande renovering 

Den 22 dec. 1958 var en märkesdag för scoutkåren i Skurup. Då beslöt nämligen kommunalfullmäktige ef
ter kommunalnämndens tillstyrkan att som gåva till Pilevallens stiftelse överlämna tomt och byggnad, som 
var kvar av den Lundstedtska fastigheten, sedan övrig kvartersmark indelats till byggnadstomter. Beslutet 
får ses mot bakgrunden av det förtroende såsom ungdomsorganisation kåren tillvunnit sig under sin 35-åriga verksamhet i Skurup. 

Den gamla gården, som redan någ- med sin typiska "skånska" takrens
ra år tidigare upplåtits som hemvist ning. Alla de tidigare ekonomibygg
för scouterna, har anor från Mack- naderna, som stod oanvända år efter 
leans tid, då all jord i Skurup om- år utan att repareras, är nu undan
skiftades till regelbundet formade, röjda. Gårdsplanen är visserligen än
lika stora ägorymder. Det som nu nu innan restaureringsarbetet helt 
blir scouternas hem är den kvarva-l avslutats belamrad med grus och an
rande, långa och låga boningslängan nat bråte, me~ou_tledningen har 

Informationsmöte i 
om gruppbebyggelse ~ 

Som fram~tt av annons i SkD ~ 
anordnar komm1tten för gruppbe- ; 
byggelse i Skurups köping ett j 
informationssammanträde om pla- , 
nerad kommunal gruppbebyggelse av • 
Egna\ hem i Folkets hus på torsdag · 
kl. 18.30. Tre olika typhus kommer 
därvid att presenteras varav två har 1 fyra rum och kök utan källare 1 
samt ett om fem rum och kök med 
källare. Samtliga är enplans och 
avsedda att bygg,as som kedjehus 
men garagen placeras mellan husen. 
Antalet hus i gruppen kommer att 
bestämmas senare men inom det om
råde som skall bebyggas kan man 
placera högst 20 Egna hem av de 
planerade typerna. Kostnaderna be
räknas till 50.000 kr. för de minsta 
och 55.000 kr. för det största huset. 

--·----· 
Skurup håller sig 

med en vacker park 
Det är tråkigt med klåfingriga 

och ouppfostr11de barn som härjar 
i planteringar och dyl. såsom i Sku
rups "stadspark", där ett dussintal 
av de vackra vårblommoma hän
synslöst brutits av och kastats ut 
på gångbanorna och gräsmattoma. 

Gångarna där ligger annars fina 
och nykrattade samt gräsmattorna 
gröna och friska efter det rikliga 
regnet, som där gjorts verkligt go.tt. 
Det är en fröjd för naturälskaren 
att njuta av de mänga gula påsklil
jorna som nu efterträtt krokusarna. 
Förutom de vackra ribes- och for
sythiabuskarna lyser en liten rabatt 
med blå och vita hyacinter upp den 
lilla parken. 

I skogarna står vårblommorna i -------

.. 

för avsikt att blottlägga den ur
sprungliga, vackra kullerstensbelägg
ningen på gårdsplanen och låta den 
framträda i sitt gammaldags skick. 

Vid den reparation, som var nöd
vändig för att göra Pilevallen till en 
trivsam och användbar mötesplats för 
scouterna året om, har man på allt 
sätt sökt bibehålla den åldriga, lugna 
och harmoniska prägeln i gårdsläng
an. 

Scouterna har sedan gammalt varit 
vana att reda sig själva. Det är ju 
ett viktigt bud för en scout. De har 
visat en uppfinningsrikedom och en
tusiasm, när det gällt 'att skapa 
trevnad i kårens lokaler, som är värd 
aktning. De har ofta arrangerat fester 
för att ' skaffa medel till sin verk
samhet. Dråplig humor och gott hu
mör har kännetecknat pojkarnas 
prestationer. Allmänheten har gärna 
kommit till deras tillställningar. Så 
har de fått in vad som behövts, men 
när det blev fråga om att iordning
ställa Pilevallen behövdes många tu
sen kronor och så mycket kunde man 
inte få in varken på listor eller ge
nom evenemang. Räddningen kom ge

Inom arvsfonden. Därifrån överläm
nades till stiftelsen Pilevallen 22.000 
kr. Villkoret var dock att kåren 
kunde visa förfoganderätt till fastig
heten. Fullmäktige svek inte förvänt

' ningarna. Pilevallen blev som ovan 

l 
nämnts scouternas ägandes gård. 

Lyckad restaurering 
Under ledning av byggnadsingen

jör Lennart Persson, Skurup, upp-
rättades planer för restaureringen. 
Taket läckte och skorstenarna fy !l
de inte kraven på brandsäkerhet 
Därför ordnades först dessa detaljer. 
Det förutvarande taket med svart 
tjärpapp var ej vackert. Man lycka
des emomertid från Lomma tegelbruk 
och från äldre byggnader under riv
ning i trakten få ett gulgrått takte- f 
gel, som med sin åldriga patina har 
en slående likhet · med ett ,gammalt 
skånskt halmtak. Restaureringen i 
denna del blev en fullträff. Väggar
na har reparerats, nya fönster in
satts och dörrar har man också skaf-



MOR och BARN ••••• ................ 

Fru. MAJ OLSSON med dottern KRISTINA. 
(Lidbergs Foto, Skuru.p) 

••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••• •••• 

.. SVERRE TVEDT med makan MARGARETHA, f. 
Leg. lakare?OL slo. (Lidberga.s~f~o~to~,_-:S~k~u~r~u!:.p!..) ______ ~---Svenonius, ~ 

MORochBARN ••••••••••••••••••• 

Fru SVEA JöNSSON med dottern MARGARETA, Svedala. 
(Lidbergs foto, Skurup:) / 
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Ljusglimtar från skollivet i Skurup 
sekelgamla examenstraditionen bryts 

, Utfärderna var forna 
tiders glädjeämnen 

Läsåret vid Skurups skolor kommer i är att avslutas utan års

examen. Detta gäller centralskolan i köpingen. Skolorna i Svane

holm och Sandäkra upprätthåller däremot den sekelgamla traditio

nen med årsexamen. Bakom skolmyndigheternas beslut och lärarnas 

förslag i ~aken ligger bristen på tillräckligt stqr lokal för en avslut

ning med examim i den form som hittills förekommit. 

Man har som ersättning för exa- .barn. Vid. jul hölls skolan stängd 
men infört s. k. åhörardagar, då måls- 14 dagar, likaså vid pingst, påsk och 
män och föräldrar kan informera midsommar 8 dagar. 
sig om vardagens arbete i skolan För en elev i dagens skola är b1b
och konferera med lärarna om under- lioteket en tillgång. Redan år 1812 
visningen och eleverna. Mången ser omtalas, att skolorna i Skurup hade 
med saknad, att e;xamen försvinner. ett b1bliotek. Det var säkerligen lan
Man fann i den en högtid och stäm- dets första skolbibliotek. Urvalet ha
ning, som bevarades i minnet under de gjorts av Macklean, som även 
år framåt. Examen var dagen då alla skänkt böcker, vilka bl. a. avhand
var glada, då elever och lärare gick la.de geografi, naturk:unnighet, lant
sommarlovet .till mötes och föräldrarna hushållning m. m. Steget var .lfulgt 
besökte skolan och gladde sig åt ·att till den fröjd, som en sentida lärjunge 
.ta-del av barnens framsteg och presta- upplevt vid läsningen av Robinson 
tioner. Cruse eller Den siste Mohikahen, 

Under mer än 165 år har föräldrår men man hade inte så stora anspråk 
kommit till skolornas årliga examen i förr. Läroböckerna • var torra och 
Skw·up. Skurup fick nämligen sin knappast skrivna med förståelse för 
första skola i Skurups by redan 1792, barnets psyke. Det dröjde länge in
och det dröjde inte länge därefter, nan goda läse- och läroböcker kom 
förrän skolor grundades i Sandåkra till i · folkskolan. Mången av en äld
och därpå i Svaneholm. Det var Rut- re .generation minns säkert, vilken 
ger Macklean, som genom skolorna upplevelse det var när Selma Lager
ville främja upplysning och uppryck- löfs Nils Holgersson kom år 1906, 
ning bland sina underlydande. Från pol till pol av Sven Hedin år 

Vid denna tid, femtio år före folk- 1912 m. fl. De läsas alltjämt gärna av 
skolestadgans tillkomst, hölls exa- nutidens ungdom, men ej med sådan 
men två gånger om året. Kyrkoher- glädje som ~:~v gångna års lärjunge-
den var närvarande vid dessa tillfäl- skaror, vilka var ganska utsvultna Till vår och frihel längtar barnen. Ann-Charlotte och Ingrid Serneri 

len. Dagen blev för de kunniga ochrP~å-=g_o_d_l_it_te_r_a_.t_u_r_. _____ __,.------- ---,--......:f::,.r:.;:is.:k.::spt:.:::o.:.rl:.::a:.:.r_:_i ..:S:.:v:..:a::n.::e:.:h.::o::l:.:.m:.:.s::___:s:.::k:.::o~g!.:. _ _________ ,.., 
flitiga en upphöjelsens och hederns l-
dag. Då tilldelades nämligen varje 
elev ett nummer i sitt läslag allt efter 
sin visade skicklighet. Upp- eller 
nedflyttning från den vid examen 
.givna platsen kunde inte ifrågakom-
ma förrän vid nästa examenstillfälle. 
Barnens skrivkunnighet kunde vid 
examen inte konstateras genom fram-
lagda prov. skrivövningarna skedde 
nämligen i sand, och det var ett 
stort framsteg, när man längre fram 
övel'gick ·till griffeltavlan och skriv-
boken. . 



Skurups skolbarn och lärare samlade på Kobjer till Linnefest år 1907. Fr. v. i bakgrunden syns lärarna Sandel!, Frans Larsson, Söderlind och 
Pal lin. 



Utfärd efter examen ligen en från danska tiden ärvd sed-

I fest och glädje levde barnen vänja. Även bland de vuxna levde 

knappast under sina skolår, men seden kvar, och vid sekelskiftet och 

det fanns ljuspunkter. Åtminstone åren därefter utfördes ofta ett skå

från sekelskiftet blev det vanligt despel med namnet Fastlagsgillet i 

att efter e~men arrangera en ut- Skurup. Julfester tillkom senare 

färd till skogen. Gärna for man till och växte ut till att bli alltmer under

bokskogen, då boklövet stod i sin hållande med skådespel och teater, 

späda grönska. Utfärderna hade en allt vad tiden led. Luciafirandet i 

helt annan karaktär än nu. För- Skurup är endast några år gammalt. 

äldrarna följ.de mangrant med, tog Äldre tradition hade däremot släd

dagen till utflykten och hade förbe- partierna. Hästar fanns i bygden och 

kunde hela skolan och flera hundra 
föräldrar också hyra ett extra tåg för 
en dagstur till Mölle och Kullen. Inte 
en enda elev kom hem med ens en 
skråma efter den strapatsrika vand
ringen i bergterrängen. 

Knopp, barnens egen 
tidning 

Till det goda ekonomiska resulta

tet bidrog med bred marginal utgi-

Skarnstraffen ej att 
leka med 

rett den genom att laga till en rikt släddon likaså. Det var en tjusning vandet av tidningen Knopp, barnens 

tilltagen matsäck. Man körde med med att åka släde och lyssna till 

häst och vagn om det gällde längre klangen av bjällrorna från alla del

färder. Ibland, då utflyktsmålet låg tagande ekipage i kortegen. Det kun-

egen tidning, skriven av dem själva 

och redigerad av folkskoll. Ragnar 

Allvar och pliktuppfyllelse krävdes inom socknens egna gränser mar- de bli en flera km lång rad fiiV segerström m. fl. Annonser fanns i 

av eleverna. Tiden var hård och agan scherade barnen sjungande med flag- slädar, som åkte på vintervägarna mängd. En senare skoltidning Vår 

1 svår. SkarnstrafFen var inte att leka gor i händerna vägen fram till målet. i .bygden. Med Folkets Parks horn

med. I dessa skolans första år framstår Så var det vid Linnefesten 1907, då musikkår i spetsen. Sedan blev det 

prosten Jeuns Hjort, Mackleans med- hela distriktet mötte upp vid Kos- festligt med kaffe och bullar, lekar 

utgavs under ett par år och finansie

rade en skoll·esa till Göteborg mttt 

hjälpare i organiserandet av skolvä- bjer i Sandåkra. Bökaberg var också och dans i respektive skolsalar. Sista under kriget. Resenärerna hade med 

sendet, som en humanitetens baner- ett omtyckt utflyktsmål och likaså slädpartiet för skoloma hölls 1921, 

förare. Den av prosten skrivna "Scho- Beddinge, där barnen fick se havet, om minnet inte sviker. 

leordningen" visar psykologisk blick och kunde bada. Även dit körde Någon gång företogslängre utfärder. 

sig de nödvändiga ransoneringskor

ten och dessutom tre kg. smör. Det 

och )llänniskokärlek. Hänsyn skulle man med häst och vagn, vanligast En sådan törbereddes noga på vintern var ju lite bekymmersamt med mat

tas till barnens skiljaktiga lynna charabanc, som rymde ett tiotal glyt- 1927. Det gällde att få det ekona- frågan, men det gick bättre än vän

och lättrördhet, säger prosten, och tar. Det var ända in på 1920-talet roiska underlaget för färden. En tat. Göteborgarna tycktes inte ta 

läraren uppmanas att ej alltför ofta sådana gemensamma utfärder före- jättebasar anordnades på folkskolan 

använda skamstraffen. Prosten Jeuns kom. i Skurup, vars alla utrymmen togs i 

Hjort har ådagalagt sitt intresse för Vid sådana utflykter hörde det till anspråk. Alla lärare medverkade och 
1 eleverna bl. a. genom att donera me- att köpingens barn skulle tävla mot många föräldTar biträdde. Eleverna 

del för belöning åt fl1tiga och intres- Svaneholm-Sandåkra i dragkamp. utförde spex och annan underhållning, 

serade elever. Visserligen äro de ut- Det var väldiga krafttag och ett in- lotterier fanns med allehanda hop

delade beloppen bara en "femma" tensivt intresse för dessa kamper. tiggda vinster såsom potatis i säckar, 

ransoneringen på vidare allvar. Sku

rupsborna kunde i alla fall köpa 

dagsgammalt bröd nästan hur mycket 

som helst och charkuterivaror kun

de man också få åtminstone på mån-

åt gången, men det är en ära och Säcklöpning stod också ständigt på kaniner i bur, slaktat fjäderfä och dagar utan kort. Hamnen fick bar

heder att få en belöning med sådan programmet och så ringlekar för- mycket annat. En gottekiosk med nen se och de fick även gå ombord 

mer än 100-årig hävd. stå~. vä_lförset~ förråd. sålde allt slut _på på en nybyggd båt, som nyss läm-

De få glädjeämnen eleverna hade T1ll skolans glädjeämnen hörde mmdre an en timma. Det var fore 

var skollovet. Men det var inte på även skolfesterna. Man hade i äldre snaskförbudets tid. Ansträngningar- nat varvet. De kom mitt upp i en film

långt när så tilltaget som för nutidens tider gärna fastlagsgille. Det är säker- na kröntes med framgång. Och så inspelning på fartyget. Filmen visa-

Examen i småskolan Skurup. Fröken Lena Lindström f. v. Ett skådespel framföres. 

des sedan i Skurup och Götehargs

fararna hade j u sitt särskilda intres

se av att se den. Då barnen återvän

de från Göteborg och steg av tåget 

i MalmÖ, kunde de på löpsedlarna 

läsa "Luftstrid över Skurup". Det 

var i krigets skugga denna utfärd 

gick. 

Siwlinvigning 1926 
En ovanlig h?gtidsstund var det 

när nya skolan invigdes i Skurup år 

1926. Invigningen förrättades av bis

kop Rodhe, Lund. Till invigningsfes

ten hade · skrivits en kantat, som 

på ett förtjänstfullt sätt tonsatts av 

kantor Gust. Rosenberg, Skurup. Det 

hela blev en anslående högtid med 

sang av skolbarnen, musik av Mu

siksällskapet m. m. I villervallan vid 

invigningshögtidens slut blev bisko

pen av med sina galoscher och det 
var lite försmädigt för honom att 
se ett par ganska utslitna stå kvar, 
där han ställt sina egna nya, men 
han var en man med humor och tog 
det hela från den ljusa sidan. En 
manifestation värd att minnas var fi
rande av folkskolans 100-årsjubi
leum, som för Skurups del' emeller
tid var ett 150-årsj ubileum. Vid detta 
tillfälle lämnade rektor Ernst Jepps
son, Skurup, en historik av skolvä
sendets utveckling i Skurup från 





Gott år för Skurups sparbank 

Styrelsen för Skurups Sparbank bokförda till 4.904.000 kr. Medelan

har avgivit berättelse över verksam- talet under året i bankens tjänst 

heten år 1958. Av denna framgår, att anställda personer har varit nio. 

insättamas tillgodohavande vid årets Tillgångar och skulder balanserar 

början uppgick till kr. 39.676.989:- på kr. 43.699.413. Verksamhetsårets 

l kr. och vid årets slut till 41.698.556:- vinst uppgår till 43.850 kr. styrelsen 

kr. Antalet insättarkonton uppgick föreslår att vinstmedlen fördelas med 

till 15.935. 700 kr. till välgörande ändamål och 

Till nyfödda barn inom sparbankens 43.850 kr. till reservfonden. Om hu

verksamhetsområde har delats ut 132 vudmännen godkänner styreLsens för

spar-banksböcker med ett gåvobe- slag, kommer reservfonden att upp

lopp av fem kr. pr bok. Antalet gå till kr. 1.784.465 kr, motsvarande 

sparklubbsmedlemmar uppgick vid 4,27 procent av inlåningen vid 19581 

årets slut till 314, vilka under året års utgång. 

insatte 102.508 kr. Behållningen på 1-- - -----------
deras konton var vid årsslutet kr. 

118.805 kr. Genom hemsparbössor in-

samlades 36.452 kr. Sammanlagda an-

talet utestående lån har ökat med 

kr. 1.844.331 och u tgj or de vid årets 
slut kr. 35.458.153 kr. 

Räntesatserna på medel utlånade 

mot icke bunden ränta, har för prima 

bottenlån i fastigheter vari t 6 proc. 

fram till den 31/5 och därefter 5 1/2 

proc. Vid årets utgång innehade spar

banken obligationer till nominellt 

värde av kr. 6.191.200 kr., vilka är 

.. . 

Aktuella vägfrågor 

1 
(Forts. fr. trettonde sidan) 

sträckning till Skivarp men imdå nå

gorlunda parallellt med nuvarande 

väg. 

Femkorset ett 
problem 

Femkorset i Skurups köping är ett 

problem. Med en <beräknad femdubb
lad trafik över· Malmö--Skurup

Ystad är utrymmet i Femkorset f. n. 

alldeles för litet. Fastställd stadsplan 

upptar betydligt större svängrum för 

trafiken åt västra sidan. Hela den 

gamla s. k. "Korsasmedjan", där 

Wickströms maskinaffär nu har sina 

kontorslokaler, Hgger nämligen på 

mark, som reserverats för gångbana 

och körväg. överenskommelse har 

träffats med markägaren om överlå

telse för trafikändamål vid viss tid

punkt. När marken ställes till förfo

gande kommer att vid Femkorset 

finnas ett område, som i öster- väs
ter utgöres av en 32 m. byggnadsfri 

zon. I norr-söder finns för närva

rande ett byggnadsfritt område på 50 

m., men när stadsplanen en gång för

verkligas ökas detta utrymme till 75 

m. Följaktligen kan en cirkwlations

plats inom rimlig tid anordnas med 

nuvarande stadsplan varvid gångba

nor byggs 2 m. breda, körbanor var

dera sju m. och trafikrundel med in

vändig diameter om 12 m. Det är ju 

inte så litet men ändå är experterna 

tveksamma huruvida det r äcker för 

en trafikknut med fem tillstötande 

vägar. Man menar att viss avlastning 

kunde ske genom att någon av vä

garna till korset i ett tidigare läge 

inkopplas på annan väg mot trafik

knuten. Det skuLle väl i så fall vara 

Nor1·gatan, som kunde ha och redan 

har anknytning till Femkorset över 

Erikstor get. 

Av vägarna söderut är den till 

Beddinge över V. Vemmenhög nu 

asfalterad ända ner till TullstorP. 

Detta al'bete slutfördes under som

maren och hösten 1958. De svåra kur

vorna vid Lönnslätt och andra stäl

len har uträtats och vägen e!'bjuder 

nu snabb framkomlighet. Planer har 

upprättats för asfaltering av vägens 

fortsättning så att helpermanentad 

väg skulle finnas från Skurup till 

Trelleborg. Redan 1962 våntas vägen 

Slmrup-Veberöd bli asfalterad. 

Redan nästa år skulle man alltså 

kunna vänta att från Skw·ul? köra 

till Malmö på asfalterad väg med 

god bredd. Sträckan Dalaled-Skiv

arp blir antagligen klar om två år. 

Alla är i Skurup införstådda med 

vad det betyder med desosa föi'bättra

de kommunikationer. Kanske kan 

man om något år bila till Malmö på 

e.n halv timme utan att köra ovar-
. _samt_ _~-----------' 

.. 



Det är ett ganska fascinerande skå
despel att bevittna ett nutida väg
bygge. Därute vid Lerorneströ och på 
kilometerna fram mot stenbäck kan 
man följa stakrlingen, som visar hur 
vägen går fram genom den kuperade 
terrängen. Väldiga schaktmaskiner 
är i arbete. Höjder sänkes och dalar 
fylles. Nya vyer kommer att öppna 
sig för trafikanterna. Ett jätteat'bete 
utföres men endast ett fåtal arbetat·e 
synes till. Det är maskinerna, som 
uträttar så gott som allt. I en backe 
ser man två ofantliga caterpillar 
D: 8, den näst största typen i Nor
den, med obändig kraft at·beta sig 
uppror backkl·önet, fylla släpskopan 
med nio ~hm. tung lerjord, gå ner 

med sin last och tippa- arv den och 
så fortsätta i el) oavbr1,.1ten, outtrött
lig k~tsgång, Backen krymper för 
vat·je d<!g, c(algii,ngens- bott'Em höjes 
och kommer allt närroitre de på stak
ningen mat·kerade höjderna och om 
någon vecka är hela backen med 
sina 14.000 k!bm. svårschaktad lerjord 
utslätad ur terrängen. 

;r stenbäck bildar väg 34 två tvära 
"knän". De kommer att försvinna. 
Den nya motorvägen korsar den 
gamla på två ställen och böjer i obe

Fru Maja Larsson betjä na r ku nde r i Nya speceriaffären. 

Nya speceriaffären utvidgar 
Innehavaren a..v Nya Speceriaffä- är endast några år gammal, men 

ren i Skurup köpman Bror Larsson har vunnit gott renomme och har 
har låtit utvidga sin redan förut ju även ett sådant läge att den är 
rymliga butik i korsningen mellan närmaste handelsboden för de hund
Prästgatan och Mejerigatan. Affären ratals hushåll, som finnas i de under 

fastmer ge stadga åt d~m soni finns. 
Ett projekt med draognir.g av vägen 
från Skurup mot . Ystad mellan 
Rydsgård och Skivarp vor~ inte till 
glädje för något av dessa sistnämnda 
samhällen. Troligen kommer en di
rekt förbindelse i framtiden mellan 
Malmö och Ystad att gå fram norr 
Om Rydsgård till väg 35 mot Y stad. 
Den innebär utnyttjande av kortaste 
väg, men inge!l kan nu säga, när den 
kommer att byggas, Närmare .till för
verkligande är fortsättningen av väg 

senare år bebyggda kvarteren i kö
pingens sydvästra del. Att hålla goda 
varor och betjäna kunderna på bästa 
sätt har varit vägledande för inne
havaren och hans fru, vilka båda 
har lång erfarenhet inom affärs
branschen. Man har inte dragit sig 
för några kostnader för att tillgodo
se kundernas önskemål. Nu senast 
har butiksutrymmet ökats med om
kring en tredjedel. Bland nya inven
tarier som anskaffats märkes en 
ultramodern charkuteridisk, där va
rorna finns vackert upplagda under 
glas och effektivt avkylda. 

Inom kort kommer köpman Lars
son att medverka till förverkligande 
av ett uttalat önskemål hos husmöd
rarna i denna del av köpingen. Han 
upplåter nämligen mark på sin tomt 
till en frysfackanläggning. En frys
husförening skall bildas, och anlägg
ningen utföres med kyla endast i 
boxarna och ej i själva rummet. Det 
hela bygges med plåtfack och luft
kylning. Ingen av·frostning behöver 
ske och ingen isbildning befaras. Var-

re delägare får egen nyckel och till
träde till sitt fack dygnet om. - ' 

34 över Skurup till Skivarp. Troli
gen kommer trafiken att gå över 
Femkorset och Skurups by till Dala" 
led mot Skivarp men vikti<ga änd
ringar måste vidtas. Vägkorset i Sku
rUJps by måste elimineras och förden
sklUll planeras vägen gå från Kyrka
gatans i Skm'UP fortsättning öster 
om byn med anslutning till nuvaran
de väg vid lantmannaskolan. Även 
"knäet" i Dalaled bör bort och sedan 
tänkes vägen gå fram i helt ny 

Forts. femtonde sidan 
tydlig kurva av mot Srvaneholms- och 1---------------------- - -------
Skurupshållet. Vid ett besök i Sku-
rup fö1· några dagar sedan informe-
rade ingenjör B. Holmkvist från väg-
förva-ltningen om vägnätets utbygg-
nad i Skurupsorten. Ingenjören klat·-
gjorde, att man på ledande håll har 
den uppfattningen, att vägnätet inte 
gärna bör skapa nya centra · utan 

~---------------------------
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Börringe vårdar sina kyrkliga minnen 

Omkr. 300 m. norr om ' länsvägen av stenmästare Johansson från Dalby. markerade med sandstenshällar. Man föreningen önskar att av dess bidrag 

MaJmö-Skurup mellan Stenbäck och Landsantikvarien Harald Oi.ssmi. ser tydligt av upphöjningar i gräs- tages medel till uppresande av ett 

Börringe kyi'ka intill gården Lem- har besökt platsen och leder restau

meströtorp ser man mitt ute i åker- reringen.' Enligt hans planer kom

fälten en liten dunge, och i gren- mer nu närmast den gamla hägna

vallen, var kyrkan legat. träkors på den plats i kyrkoruinen, 

Kyrkoherde Owe Dahlgren, Bör- där man förmodar att altaret stått. 

verket av kastanjer, ekar och almar den kring kyrkogården att sättas i ringe har lyckats intressera sina för - Lerruneströ kyrkoruin har en vac

skymtar konturerna av en ruin. Det stånd. Arbetena härmed pågår nu. samlingsbor för bevarandet av såväl ket· belägenhet, och då man på av

är återstoden av tornet till Lemme- Arbetare, som blivit sysslolösa under denna kyrkoruin som den andra, vil- stånd ser dungen får man ett intryck 

strö gamla kyrka man ser. vintersäsongen, har röjt upp i ned- ken finns längre väster ut i det av att så måtte det ha sett ut vid 

Denna kyrka övergaJVs liksom N. rasade partier av tornet, fört bort gamla N. Bön·inge. En fond kallad hednatidens kultplatser. Kyrkan an

Börringe kyrka, år 1787, då nuva- snår och ogräs från gravplatserna Börringe kyrkoruins fond ·har ska- ages vara uppförd under medeltiden 

rande kyrkan byggdes i gränsen mel- och blottat en del gravhällar, som pats. Varje år lämnar församiinger men under 170 år har den ej varit 

lan de båda äldre församlingarna.! enligt gravskicket på 1700-talet lades l bidrag å 500 kr. till fonden. Härom-, använd. Kyi'koherde Dahlgren hop

Tornets nordöstra hörn går upp till över gravarna. I framtiden blir även dagen överlämnade Börringe ikyrkl. pas k=a hålla friluftsgudstjänster, 

ansenlJ,g höjd. Det har restaJUrerats det gamla kyrkorummets konturer syför·ening 100 kr. till fonden. Sy- då platsen blir i värdigt skick. 



{ ~ 5/e.urupsbygden J 
Husmoderskurs i Slimmingeby 

Fru Märla Liljekvisf, lärarinnan Siv Persson och Astrid Mattsson. 

Stor livaktighet utmärker föreningslivet i Slimminge. Församlings

hemmet är en stor tillgång och mötesplats för allehanda sammanslut

ningar. När någon möjlighet finns att förkovra sig eller göra en insats, 

sviker inte Slimmingeborna. 

Då landstinget inbjöd till matlag- ju nästan alla tillgång till lanthem

ningskurs i skolköket, Slimrninge, rnets resurser och alla gladde sig åt 
att kunna bereda sina hemmavaran

anmälde sig så många deltagare, att de omväxling i maten. Den rejäla 

man inte kunde ta emot alla. Endast skånska kosten kornmer säkerligen 

tolv gick det att ha med, och dessa att på många håll och vid festliga 

har nu under sex veckor tvij gånger tillfällen att bytas mot vad det frans

i veckan samlats och sysslat med fi- ka köket kan prestera. Ledarinna för 

nare matlagning frän kl. 18.30 till kursen har· varit lanthushållslärarin

långt ut på kvällen, merendels till nan fru Siv Persson, Näsbyholm. 

tolvslaget. Intresset !ör att lära har Vid avslutningen på fredagskväl 

varit stort, och för att kursdeltagar- len framförde fru Anna Nilsson, Nya 

na skulle få så mångsidig u bildning Lybeck, kursdeltagarnas tack och fru 

som möjligt, hade man varje kväll Agnes Svensson överlämnade från 

att kornponera och tillaga för två l kursdeltagarna blommor och en pre

matsedlar. Deltagarna i kursen har sent till b·u Persson. 

• 

Husmodersmöte • Skurup 

Husmodersföreningens vårmöte i 

Skurup blev, som tidigare meddela

des, en strålande succe med vacker 

sång av den vältrimmade kören. ro
lig pjäs av Ludvig Holberg på ett ut
märkt sätt framförd av föreningens 

Skurup-Ystad IF 3-1 
Nykomlingarna Skurups AlF gjor-

amatörer, samt en mannekänguppvis
ning, vari husmodersföreningens 
medlemmar visade sin skicklil!het 
och förmaga att elegant bära upp 
vackra kläder. På bilden ovan ses 
köpman Ove Wickman med manne
kängerna . 

Grundlig utredning om 

olycksfall i arbete 

de en fin debut i Div. 4 och slog på Häradsrätten i Malmö med härads-

l 
söndagen på hemmaplan Ystads IF hövding Ivar öhrnan i spetsen be

med 3-1, efter 1-1 i paus. YIF-an- sökte på ft:~dagen Skurup för att 

fallet hade ingen udd, utan dess hos Wtckstrorns Maskinaffar ·tudera 

framstötar stoppades ganska lätt av e': betlastare . och de skyddsanord-

.. nmgar, som fmns på densamma. En 

Skurupsforsvaret. Skurups anfalls- maskin av denna typ hade med vis-

kvintett gick däremot mera rakt på sa förändringar, som vidtagits på 

mål och skapade många farliga till- en gård, använts i arbete, varvid en 

bud. Hemmal~gets försvar var st~rktlarbetare blev svårt skadad. Härads

n:~d vb. KaJ Helgesson so~ kl~rt rätten ville nu bilda sig en uppfatt-
bast, men aven halvbackstnon g1ck . . 
fint. I kedjan var hy Bengt Mårtens- mng .. 1 . skadestånds~~å~an och om 

son den stora överraskningen. Cf. omständtgheterna 1 ovngt vtd elyc

Göte Jönsson var farlig tack vare kan i den mån de kunde bero på 

sina vandringar och sitt kämpahu- maskinen. 
mör. Ystads kedja var som sagt udd-
lös och endast Bengt Roslund kan 
få godkänt. Försvaret var däremot Ja-Nej j Skurup 
starkt. slitstarke högerhalvbacken . 

Karl Åke Bengtsson och lugne cb. Redan vid tiotiden på lördagen 

Sven Svensson drog det tyngsta las- var röstningen vid Skurups enhets

set. Gästerna tog ledningen i ll:e skola och samrealskola avslutad. 

mi~. genom Roslund, men i 38:e m.in. Därvid avgavs 224 nej-röster och 40 

kvttter.ad~ Bengt Mårtensson på mck ja-röster. Inga blanka sedlar före-
efter inlagg från Sven Ohlsson. l . 
andra halvleks 36:e min. "av Allan kom och mga kasserades heller. Val

Christensson, Skw·up. led~ingen på deltagandet var i det närmaste 

nick och i sista minuten sköt Göte hundraprocentigt, 99,8 procent. 

Jönsson ett skott, som Rolf Jönsson 
skarvade förbi Dahlström i Ystad
målet. 

Utmärkt domare inför endast 275 
åskådare var Knut Winquist, Malmö. 

-- l 



skriver: USA-pressman 
lngo: a Jag· åter 

In go lufs! •• ar en 
•• • • 

navarna tala l rangen. 

Ingemar Johansson blir nu kallad för lufs av en New York-skribent. 

. . ,.. 
1 •g re an 

i New York-pressen 
NEW YORK 5/5 (AP) 

Ingernar Johansson har nu på allvar satt i gång 

träningen och samtidigt fått ett första nålstick från 

amerikansk press, som kanske kan göra att han lägger 

på ett extra kol vid sina förberedelser. 

Sportredaktören Dick Young i der med tre sparringpartners, däri

New York Daily News förklarade bland. brodern Rolf, i polisens trä

nämligen i sin spalt, att fastän den ningslokal, varefter följde träning 

svenske utmanaren "inte är samma mot sandsäck och rephoppning. Hans 

lufs" som Brian London från Erig- tränare sade att han "utvecklas 

land, så är han i alla fall en lufs. fint". 

Det hemska avslöjandet gjordes i Planerna på utomhusträning mitt 

en artikel, där tillställningen Pat- inne i Manhattan tycks ha stagne

terson-London i fredags sades ha rat. "Vi får snart besked", sade 

efterlämnat "den beska smaken av Ingemar. 

en uppgjord historia". Intresset för Ingemar Johansson 

Young skrev att "om Johansson har minskat åtskilligt i New York

har något att komma med, så skulle tidningarna, som just nu är mest 

man kunna räkna med att Cus bekymrade över baseball-laget New 

d'Amato, Fattersons promotor och York Yankees, som förlorat nio av 

manager, hade riskerat att visa upp sina tio · senaste matcher. Daily 

även den förste utmanaren i en News var faktiskt den enda tidning, 

uppmjukningsmatch, likaväl som som ägnade sig åt den svenske 

att Fatterson "riskerade" att för- boxaren. 

1ora sin titel till London. Man måste Dick Young avslutade nämligen 

dra slutsatsen att Johansson inte sin artikel med orden: 

tålde att visas upp för publiken före "Man får i alla fall hoppas, ehuru 

den stora matchen." utan större skäl, att Johansson inte 

Den svenske vikingen ryckte kommer upp i ringen med samma 

emellertid på axlarna åt denna sai- känsla av tacksamhet för sin chans 

va. som London gjorde. I annat fall far 

"Gossen fär naturligtvis ha sin vi samma fall av arbetsgivare - ar

uppfattning. Men han vet inte vad betstagare - och man får inte slå 

han talar otn", kommenterade sin chef. Inte om man vill fortsätta 

han. "Det är klart, att det kon- i sitt jobb." 

trakt jag undertecknade inte var r - -
av det vanliga slaget. Men vad be-
tyder det? Allt jag vill säga - 1 

det har jag sagt förut också - ~ .. · 
att då jag går upp i ringen kom-
mer jag att tala med bägge nä
varna så gott jag kan." 
Och så satte Inge)nar i väg på sin 

dagliga språngmarsch längs stigar

na i Central Park. 
I måndags gick Ingemar sex ron-



)nsdagen den 6 maj 1959 

Två på en gång till hästmamman 

lingar men det inträffar emellan
åt. På Balkåkra Boställe vid Skånes l Charlottenlund ihar sålunda ägaren 
till stoet Atherna William Jönsson 

1 kunnat glädja sig åt att den trev-

liga märren nedkommit med två un
gar på en gång. Det är en hingst och 
ett sto efter Flyingehingsten Irak . 

Ungarna verkar trevliga och pigga 
varför man har all anledning för
m oda att de skall klara sig bra här 
i livet. 

Begär vdr behandling 

med BLACK-HEAD nya ånghuv 

LL:.rpxr ' 
Mån"a tidsödande moment vid permanen tning, 
färgt~ing och toning har fö rkortats med mer än, 
halva tiden tack vare att v~r salong numera arbetar 
med Black-Head nya 1lnghuv T ropic. 
Konstruerad efter senaste kosmetiska och tekniska 
rön uer den ett helt enkelt oanat vackert resu ltat -
mjukt, friskt, levande! Ring oss re_dan i dag för 
permanentning, färgning eller -~on_~ng - moed o 

1 Tropi~ - för ~nabbare. mer valgorande harvard. 

GUJES DANlFRISERIN(; 
Torget 5 SKUR UP Tel. 407 02 



lO - Arbetet lördag 21 mars 1939 

Tånebroklubb jubilerar 
Två män "skapade.'' den 

Fö1·sta md e n fr v : Leo \Vi/en . A. ke Pe ,·sson, Ek, Bengt Li nci:;k og 

och Ul f Rosen. S tående : Sv en Nilsson, Hany N ilsson och Ku1·t Jö nsson 

Tio år har förflutit sen några tånehroynglingar i brist på förströelse 

i det lilla stationssamhället kom på iden att bilda en förening, och 
inom denna få någon sysselsättning under långa vinterkvällar. Att 
det skulle idkas sport i den tänkta föreningen var alla ense om. Bord
tennis blev den g 1·en som låg bäst till o.ch skulle föxsöksvis inte 

åsamka deltaga rna för stora kostnader vid starten. 

Två man, Erik Hagentoft 'och 
St ig Olle Sigva1·dsson, fick i upp
drag att genom fö rsälj ning av med
lemskort skaffa erfoderligt starl
kapital och det 1· ekades, även om 
det fö rsta bordet delvis blev ett 
amatörarbete. Den trevande grup
pen fick tillstånd att u töva sin 
spor t i Solber ga skola. 

S törst a problemet låg fortfaran
på de t ekonom iska planet. Eu lyc
kad m idsommarfest arranger ades 

på elt område v id k varnen och 
denna tillställning gav ett netto av 
700 kr och midsommardansen h ar 
gjorts till tradition i Tåne. Nu 
kunde också material och andra 
förnödenheter inköpas och det 
verkliga organiserade föreningsar
betet kunde börja. Den första sty
r elsen fick följande sammansätt- l 
ning: Gunnar Lindskog, ordf, Ber- l 
til Ander sson, kassör, Alrik Olsson, 
sekr , Erik Hagentoft och Stig Olle 
Sigvardsson. 
L----.~----------~~T---------~ 

Släktmöte i Skönabäck 

Lantarbeta1·en Per Mch·tensson i Skönabäck, Skurup, har , elva bam, 
och nio av dessa har i sin tur barn och barnbarn, så att när Mår
tensson har familjen samlad kring sig lwn d en u ppvisa fyra genera
tioner i nio g1·upper. På bilden syns två av de olika !eden generationer 
kTing 80-årige Per Mårtensson: Hans dotter Alma Svensson, 53 år, 
hennes dotter Elsi Lindkvist, 26 år, och dennas döttrar Monika, 7 år, 
Ann Kristin, 5 år, och Anita, 2 år. Vidare Per Mårtenssons son Alfred 
Mårtensson, 55 år, dennes dotter !rene, 22 år, samt hennes son, 

Karsten, 2 månader. 



Biltjuvar klarade 
, 

Ii v hanken ef.ter 
fyrfaldig vurpa 

Bilden ger en föresiällning om vilken lur biltjuvania halt, då de 
klara! sig från den vådliga vurpan med live! i behåll. 

Natten mellan lördag och, söndag stals strax före 
midnatt en Dodge personbil ·1956 års mod_ell från Kul
lenbergs Maskinfinna i Skurup. Biltjuvarna hann ner 
till en plats norr om Torsjö sydost om Skurup. Där 
körde de av vägefi i hög fart. Bilen 1·ullade runt fyra 
gånger och kom därefter_ på 1·ätt köl. / 

Som genom ett under undkom fo-1 stnMet redan en timme efter olyckan ' 
raren och en medföljande kumpan gripa den ene yngHngen. Den andre 
utan egentJiga skado·r. På bilen fanns pårtJ:äffades på söndagsförmiddagen i 
efter olyckan mte en hel ruta. Karos- sitt hem. , · 
seriet var hopknycklat, dörrar vrid- Bilen fördes av en yngling från 
r .a och lyktor krossade. De båda yng- Skoivarpstrakten, den medåkande v-ar 
l'inga-1' s?m stulit\ bilen smet o~edel- från Skurupsor.ten. Båda har tidigare 
ba•rt f·ran - olyckspla,tsen. Pohsen i vru:it i delo med rättvisan. Skurups
Skurup var-skoddes och kunde i sam- :ynglingen har varit med om bilstölde1· 
arbete med polisen i Herrestadsdi- vid två tidigare tillf-ällen. 

.. TRELLEBORG OCH SÖDERSLÄTT 

Bilt.juvar vurpade i Tors1o 

Bilen blev svårt skadad vid den våldsamma vurpan. 

Natten tiiJ söndagen stals en större Dodge-bil som stod uppställd 
vid Kullenbergs Maskinaffär i Skurup. Med denna ställdes färden 
söder ut, men resan slutade helt hastigt vid Allhem strax innan 
Torsjö, där den stora vagnen på grund av alldeles för hög hastighet 
i den svaga kurvan gått över vägvallen och sedan rullat runt fyra 
gånger för att till slut bli stående på hjulen i sädstycket 

Då polisen en stund senare blev 
kallad till olycksplatsen var bil-
tjuvarna försvunna. Bilen var så 
gott som förstörd. Bortglömda 
eller borttappade föremål i bilen 
gav polisen direkta anvisningar, 
varför en person i tjugoårsåldern 
strax efter kunde gripas l sin bo
stad. Det är en för liknande bra-
vader på ungdomsanstalt intagen 
men för närvarande försöksut
skriven skuruppbo. Ett gott sam
arbete mellan polisen i Skurup och 
Herrestads polisdistrikt - gav till 
resultat att under sönd·agsefter-
rniddagen ytterligare en yngling 
kunde gripas, hemmabörande i 
Skivaq>. Även denne l tjugoår.s-
ål1'!ern. Han hade vid olyckstill-
fället fört bilen. Båda var sprit-
påverkade samt -saknade körkort. 
De slapp så gott .som helt oskad-
da från den -vådliga färden. 



Lärare lämnar 40-åri1! tjänst 

Folkskollärare Karl V. Nilsson tillsammans med några av sina elever. 

Del är dags alf la adjö. 

Vid innevarande vårterhtins av
slutning lämnar en gammal välkänd 
skolman, folkskollärare Karl V. Nils
son, efter en 40-årig tjänstgöring vid 
Skurup köpings folkskolor, efter 
uppnådd pensionålder sin tjänst. 
Folkskollärare Nilsson · är född i 
Malmötrakten, men växte upp på 
Österlen och genomgick senare med 
utmärkta vitsord Lunds folkskolese
minarium 1918. Efter kortare va
kanstjänstgöring erhöll han 1919 an
ställning vid Skurups folkskolor, där 
han sedan dess varit verksam. ' Han 
har gort sig känd som en duglig, 
samvetsgrann och alltigenom skick
lig pedagog omtyckt och värderad 

l av såväl kollegor, målsmän och ele
ver. Utom sin lärargärning har ·Nils-

son ä ven tack vare sin stora arbets
förmåga fått tid att bekläda flera 
andra uppdrag, varav det mest krä
vande torde vara ordförandeskapet 
i köpingens byggnadsnämnd, vilket 
han innehaft under flera år och 
fortfarande bekläder, vidare har han 
en betydande publicistisk gärning 
bakom sig. I denna tidnings spalter 
har han medverkat sedan 1936 som 
påpasslig och vederhäftig ortskorres
pondent. En lång rad välskrivna ar
tiklar ur hans hand vittnar om hans 
ingående kunskaper och intresse för 
den bygd, i vilken han nedlagt sin 
mandoms gärning. Vänner och kol
leger enas om att bringa honom sin 
hyllning, när han nu lämnar den 
aktiva lärarekåren och tillönska ho-

r----~----+--'-=~---_lnom lycka och hälsa i det otium, 
som han ärligen gjort sig förtjänt 
av, och under vilket han säkert 
kommer att ägna sig åt de många 

l olika intressen, som alltid uppfyllt 
hans fritid. · 

Lärare avskedshyllad vid 1 

·Sl(olavslutning i Sl(urup 

Skolsfyrelsens ordförande, rekfor Holger Holmgren, avtackar här folk

skollärare Karl V. Nilsson. 

På torsdagen avslutades läsåret _för J· Vid högstadiets avslutning hölls 
Skw'UJ?.S enhetsskolas mellanstadiUm sånguppvisning under ledning av mu-
och hogstad1um samt for Skurups 'kl" . · I Sallb . El G 
samrealskola. s1 a1annnan _ e1g, even UTI-

Mellanstadiets avslutning inleddes nel Kadstedt sjöng solo "På sång
med bön av kyrkoadjunkt Stig Muhr- ens vingar" av Mendelssohn. Ulla
gren. Skolorkestern under ledning Britt Larsson hade solopartiet i sång- l 
av musikfanjunkare Ingvar Åkesson 
utförde flera populära melodier. I or- en "Uti vår hage". Rektor E,rnst 
kestern, som består av ett 30-tal ele- Jeppsson höll en betraktelse och läm
ver, medverkade fioler, mandoliner, nade meddelanden. Avslutnin.gstalet 
klarinetter, saxofoner och dragspel. hölls av rektor Holmgren. 

Rektor Ernst Jeppsson lämnade Samrealskolans två återstående 
meddelanden och talade till barnen klasser hade avslutning i aulan kl 11. 
om att umgås med naturen på ett Skolans musikuppvisning inleddes 
värdigt sätt och om de vådor, som med pianosolo av Rut Nilsson. Sena- l 

möter i trafiken och på badstränder- re följde pianosolo av Gerd Hansson 
na. Till sist önskade han alla en god och Marianne Carlstedt. Barbro Bon
sommar. skolstyrelsens ordf. rektor desson sjöng en sång av Mozart och 
Holger Holmgren tackade skolchef kören under ledning av kantor Alvar 
och rektor ör det arbete de lägger Jönsson utförde ett antal ungdoms
ned, ett arbete, som just under en- och so~marsånger. Betyg utdelades 
hetsskolans framväxande och en ny till alla de elever, som avlagt real
skolby",gnads t i.llkomst är särskilt be- examen. Rektor Filip Eiderbrandt 
tungan 1e. Till lärarna vände han sig meddelade bl. a. att elever, som tar 
med ett tack för plikttrohet och in- arbete till sommaren skall vara för
t:resse samt tackade särskilt avgående sed<;la med arbetsbok, som erhålles på 
folkskolL Karl V. Nilsson för den lä- skolans expedition. Rektor Holmgren 
rargärning denne utfört i Skurup un- höll avslutningstalet . 
der fyrtio år. Rektor Holmgren över- Vid Svaneholms skola höll skräd
lämnade som· ett uttryck för skolsty- darmästare Julius Carlsson avslut
relsens, föräldrarnas och distriktets ningstalet. Även i Sandåkra skola 
tacksamhet e:J vacker blomsterupp- hölls årsexamen, varvid kyrkoherde 
sats till hr Nilsson. .Gunnar Wallin avslutade. Vid små-

Högtidligheten avslutades med bön skolan i köpingen hölls avslutnings-
av rektor Holmgren. · talet av kyrkoadjunkt Stig Mhurgren. 

!j{ /}j v1/J&L 



-r-~ men en läskedryck hann hon dock "halsa" innan 

Fin lantbruksexpo i Näsbyholm 

T. v. utställningskommissarien Ake Blomdahl, Börringe, och bestyrelsens 
ordförande riksdagsman Stig F. Hansson, Ömtarp 

Förra söndagen samlades vemmenhögsborna kring det 25:te Svane
holmstinget, där vårt kungapar gjorde ett besök. Under det kommande 
vecko-slutet lörda.g-söndag, den 11 och 12 juli, lockar man med en 
förnämlig ~tställning "Vemmenhögsbygden vill visa" på Näsby gård 
vid Näsbyholm. 

Arrangör är Börringe Bygdegårds- re hemslöjd, i vilken mycket av den 
förening, och arrendatorn av Näsby gamla tekniken och mönstren går 
gård, lantbr. Thorsten Ingvarsson, igen. 
KaJtrinetorp i Kulladal, har välvilligt Denna inomhusutställning kom
upplåtit ett ca femtio tunnland stort pletteras med ett urval kylskåp och 
och vackert beläget område intill frysboxar, symaskiner och alla slags 
Näsby gård, på vilken man även får hushållsmaskiner . 

• disponera en del byggnader. Ordfö-
rande i utställningsbestyrelsen är PROGRAMMET 
riksdagsman Stig F. Hansson, ön- Näsby-utställningen öppnas redan , 
narp, och ortens SLU-föreningar har kl. 8 på lördagsmorgonen, då be- 1 
bidragit på olika sätt. dömning av de utställda djuren sker. 

Hela det stora utställningsfältet be- KL 13 hälsar riksdagsman Stig F. 
står av en treårig gräsvall, och där [Hansson välkommen och godsäg. Gös
får man först och främst pla.ts till ta Liedberg, Assmåsa, invigningsta
en omfattande utställning av alla lar. Skurups Sagostunders musikkår 
slags lantbruksmaskiner och redskap j ger en konsert och kl. 14 or~as ~m 
samt traktorer m. m. Bl. a. kommeristor djurparad, varefter det blir pris
en ny traktor "Elefant" med en ma- utdelning. På festplatsen i anslut
skinstyrka på 100 hkr att visas järn- ning till utställningen ger Rydsgårds
te mycket annat nytt. ortens SLU-amatörer "Korgstolen", 

Vemmenhögsbygden är välkänd för ett lustspel i fyra akter av David 
sin kreatursavel, och utställningen Ahlqvist och sedan blir det dans et
omfattar ett femtiotal djur från så- ter Raidlers orkester till kl 24. 
väl Näsby som. ~n<ira .gårdar. Det På söndagen öppnas utställningen 
finns bl. a. åtsk1lliga pr!Stagare ~ån kl. 10. Skurups sagostunder ger en 
RiLa i detta urval av låglandsdJur. konsert kl. 13 och Skurups folkdans-

f. 
hästar har ~.an ~alt .ut åtta styc- lag en uppvisning strax efter. En 

n sto~. med fol v1d Sl~?TI ?ch så- djuruppvisning kl. 14.30 följes av en 
Slattåk.ra stamschafer1 so~ stor masJC.,.parad kl. 15.15 och ryt

uthsbo gård visar ett urval av tartävlingar anordnas kl. 16. Från kl. 
a får.'. Vi~are blir. ~et e~ omfattan- 19 spelar Bo Bistedts orkester dans
utstallning av fjaderfa och and- musik på nöjesfältet och Charlie Nor-

..ra smådjur. _ , -r;: ~Show~~ ~~1~ 



---Kungaparet drog 
l S.OOO tiU SJ! liNEHOLIII 

Kungaparet och landskapets bå
cla ll!ndshövdingar hade lockat 
mycket folk till Svaneholn.'s jubi
leumsting på söndagen. Lottor och 
hemvä~rf. bildade häck, · då de kung
liga ledsagade av andelsförening-

Lindby, anlände. Kungaparet in
tresserade sig mycket för de ut
ställda förem;llen ocll intog te j 

stora festsal~n, där borden var du
ltade med gammalt porsHn. Icke 
mindre än 1.200 bilar och 8.000 .per-

Dagen slöt med ett fyrverkeri 

kvällen. På bilden överlämnar Ma

ddein Moru;de li<rt blygt . blonfi'h 

till drottningen medan mamma 

Gertrud Mohede ser på .. Se vida-

ens ordförande, Martin Andersson, soner hade sökt sig till Svaneholm. re sidan 4. 



Kungapar och landshövdingar 
på Svaneholms jubileumsting 

• Svaneholmstinget hölls på söndagen och fick en särskild högtidlig prägel som minnesfest över de 25 

ar som gått sedan Svaneholms slott blev bygdens eget centrum för hembygdsvård och kulturminnen. 

Vädret var strålande. 

Under trädkronorna i den vid
sträckta parken, på stränderna kring 

den näckrosblommande sjön och på 

den centrala festplatsen samlades 

efter hand skaror av människor. I 
den mångtusenhövdade mängden 

syntes många i häradets vackra folk
dräkt. 

Med stod förväntan såg alla fram 

mot den stund då kungaparet skulle 

anlända. Det skedde kl. 14. Lottor 

och hemvärn från häradet bildade 

häck från slottsgrindarna fram till 
festplatsen. Kungen och drottningen 

åtföljdes av tjänstgörande adjutan

ten överstelöjtnant Berg och hov

fröken Reut<;!rswärd samt envoyen 

Westrup jämte maka, hos vilka 

kungaparet tidigare på söndagen in

tagit lunch. I kretsen kring de kung
liga märktes vidare general Ehren

swärd med maka, Charlottenlund, 

godsägare von Arnold med maka, 

Jordberga, grevinnan Cecilia Beck
Friis, tidigare å' Börringe, jämte 

flera andra. 

Fyraåriga Madeleine Mohede över

lämnade ett fång skära nejlikor till 

drottningen som en hälsning från 

bygden. Medan de kungliga gick 

in på festplatsen spelade armemusi

ken och med kraft och värme sjöngs 

Kungssången. Landshövding G. A. 

Widell utbringade ett kraftigt be

svarat leve för kungaparet. Hära

dets sju lottakårer jämte flyglottorna 

bildade fanborg på estraden och in-

l
till hade · armemusiken och Ystad

Vemmenhögskören tagit plats. 
[ Ordf. i Svaneholms andelsförening, 

Martin Andersson, Lindby, tolkade 

allas glädje och tacksamhet över att 

kungaparet besökts Svaneholm och 

erinrade om kronprinsparets första 

besök vid Svaneholmstinget år 1935. 

Han gav en ·kort återblick på de 

gångria årens verksamhet och kon

staterade med tillfredsställelse att 

verket lyckligt slutförts och före

tagen stabiliserats så att trygghet 

och arbetsro uppnåtts !'ör Svane

halms hembygd och kulturvårdande 

uppgifter. 

Kungaparet beledsagas av ordföranden i andelsföreningen Marlin 

Andersson, Lindby. 

uttryck för den vackra sommarda

gens stämning och den kär lek till 

hembygden som manifesterades kring 

festen. 
Till denna Skånes största hem

bygdsfest hör även 'traditionellt de 

gamla folkdanserna. Skurups folk
danslag var trimmat i högform och 

hade en stilfull, vacker uppvisning 

av olika folkdanser. I skaran av 

tervliga ungdomar i danslaget lade 

man märke till nygifta paret Åkesson 

som var brudpar nu senast Tid Ung
domsringens stämma på Skansen i 

Stockholm. 

Larsson, Karl Lundborg och Hanna 

Andersson. Med stillhet och glädje 

stannade man inför dessa tavlor som 

var på sitt sätt gav utlopp för stäm
ningar i landskapet på söderslätt och 

tolkade dess innebyggares väsen. Se

nare blev det allmän dans på dans
banan på ängen invid sjön. I som

markvällens skymning avbrändes ett 

tåtligt fyrverkeri från en flotte ute 
på sjön. 

8.000 BESöKARE P A 

TINGET 

Man beräknar att 1.200 bilar par-

Kungapa~et jämte uppvaktande in- kerats och att bortåt 8.000 människor 

tog te i stora festsalen där borden .besökte Svaneholmstinget Flera 

var dukade med gammalt porslin, hundra av festdeltagarna besåg sam

skära rosor i skålar och skånsk spet-
tekaka. Med intendent Nils Olsson lingama och tavelutställningen. I 

serveringen och andra uppgifter vid l 
som ciceron gick kungaparet där- tinget medverkade medlemmar ur 

efter genom slottets samlingar från 
källare till vind. Kungen tog in- lottakårerna i Skurup, Rydsgård, 1 

tressera t del av allt och visade stor Skivarp, Anderslöv, Bedinge, Smy- ' 

sakkunskap angående de olika före- gehamn och Börringe samt flyg- i 

målen. lottor. , l 

Landshövding Per Westling talade 

därf!fter om vården av hembygds

och kulturminnen, vilket han som 
ordförande i Skånes Hembygdsför

bund var särskilt intresserad av. 

Talaren framhöll att denna verk

samhet har en officiell prägel med 

statliga övervalmingar och lagstift

ning, men det finns även en ideell 

hembygdsrörelse som skapar ekono

miskt underlag för tillvaratagande 

av bygdens minnen och som fram

för allt upprätthåller en traditionens 

resonans och förståelse för värdet 

av hembygdsvård som miljöskapan

de faktor. Målet är att väcka nytt 

liv åt det gamla. Att låta det be
stå i sin ursprungliga form men 

ofta med nya funktioner som pas

sar in i modern tid. Så har skett 

med Svaneholms slott som blivit 
bygdens samlingspunkt, både en 

plats för minnen och rekreation och 

för presentation av vad som hör 

nuet och historien till. 

Ordningen var den bästa. Trafiken 

Tingets tsora publik tog också till- flöt jämnt och sältert och polisen har 

fället i akt att bese samlingarna, men 
särskilt intresserade de utsökta väv- endast vackra ord att säga om tings

nader i skånska mönster som prydde besökarnas hänsynsfullhet, ·vänlighet . 

stora trapphallen. Där fanns röllakan, och goda humör. Skurupsposten ha

munkabälte o. s. v. som beundraL!es. de anordnat ett särskilt kontor på 

SANG och FOLKDANSER 

l 
Under ledning av fru Margit Eke

roth sjöng Vemme~~kören Hem

, bygden av F. Kö'!lJng och Serenad 

1 av Lange Möller samt hade senare 

ett nytt ,sångprogram. Konserten var 

mycket lyckad och gav harmoniskt 

- festplatsen med en speciell stämpel 
Även de förnämliga spetsarna beså~ r· r .. d 1 f ån t· Detta 
med stort intresse. ·, or orsan. e ser ~ . . mget. 

Alldeles särskilt samlades intresset kontor anhtades flitigt. 

dock kring den utställning av mål- l 

rungar av Vemmenhögskonstnärer 

som arrangerats i stora festsalen och ' 

angränsande rum. Där återfanns 

verk av Ola Larsson, Emil Olsson, j 
Anholdst.ein Ledreborg, Dagny 

--·--



TRELLEBORG OCH SÖDERSLÄTT 

Musikavslutning i Skurup 

Skurups Folkets parks ryrpliga dansrotunda var till varje utrymme 

fullbesatt under lördagskvällen, då Bruno Eberhards musikskola j 

. Tomeliila hade avs~utning för de elever, som deltagit j musik'u.;.der

visning i Skurup och kringliggande orter. 

Efter det musikföretagets chef årsintervaJI.er hundratalet år fram

välkomsthälsat de 160-talet elever åt l tiden, de sista avsnitten med 

och anhöriga tillsamman ca L100 fantasins hjälp. 
personer, blev det en s·tunds sam- Guldnålar tilldedaJ.es Intressera

spelning av denna jätteorkester de elever, som deltagit l sju 

under ledning av dess kunnige och kurser. 
populäre lärare Evald Jönsson, Efter musicerandet fick hr Evald 

Skurup. sättningen bestod huvud- Jönsson mottaga många bevis på 

sakhgen av dragspel, men även uppsk.!J,Hning av sin läraregärning 

stränginstrument tiHhör numera i form av blomster och gåvor. 

undervisningsområdet. Efteråt undfägnades eleverna med 

I grupper och enskHt utfördes läsk och tårta. Dans blev det efter 

j en musikcabare, betitlad "Drag-,Erik,Evalds orkester och som meL 

\ spel~t genom tiderna", en parad lanspe'i ett halvtimmas nöjsamt 

av instrument, gångbara från se- scenframträdande av Majken och 

kelskiftet och representerande 10- Nisse Ahlroths tremans-revy. 

Skurupslärare· avtackad 

skolstyrelsens ordf, rektor Holmgren avtackar folkskollärare Karl V. 

Nilsson . 

För Skurups skolor var det i går avslutning. Denna får numera 

vid Centralskolan ske i etapper, beroende på att inga lokaler är så 

stora att de rymmer samtliga elever och målsmän på en gång. För 

klasserna 3-6 och 7,.-8 var det de två första grupperna, som avslutade 

läsåret. 

Avslutningstalet hölls av skolsty- gren, Ett särskilt tacktal hade ord

reisens ordförande rektor H. Bro- föranden att frambära till folkskol-

Glad stipendiat 

Icke mindre än 2.000 kr rikare 

lärare K. V. Nilsson, som fr o m 'den 

l juli i år avgår med pension, i 

praktiken innebärande att Nilsson 
nu vid avslutningen lämnade sin 
40-åriga resultatgivande läraregär
ning vid Skurups folkskola folk
skola. Från skoldistriktet överläm
nades blomsteruppsats. 

Före avslutningen hade folkskol
lärare Nilsson avtackats av lärare
kåren. Kollegernas talan fördes av 
yrkesvalslärare Ragnar Segerström, 
som även överlämnade blomster. 

Vid Skurups småskola (Gamla 
Samrealskolan) höll examensför
hör som · vanligt. Pastor Murgren 
frambar här . skoldistriktets tack. 
Vid bygdeskolorna i Sandåkra och 
Svaneholm hölls även examen. På 
det förstnämnda stället avtackade 
kyrkoherde G. Wallin och i Sva
neholm skolstyrelsens vice ordfö
rande skräddaremästare Julius 
Karlsson. Rolf Mårtensson, klass *' 
8 c, ,tilldelades premium för bästa 
idrottsprestation. 

kunde Lars Larsson från Anderslöv, Trelrbeborgs Orkesterförening och 

nyvorden student vid Trelleborgs dess kör, TOF-kören, ger i kväll 

läroverk. Jämn~ sin skola på tors- konsert i stadsparken kl 19.30 . 

. d.agen, sedan h.an v~d avslutningen Programmet får följande ut

tilldelats ett s!Jpen?mm ur .Trelle- seende: Ouv tH'l Läderlappen, Joh. 

bor~s Gumm1fabnks 50-arsfond. Strauss; Wiener Praterleben vals 

Stipendiet skall användas till fort- S. Translateur; Du är min' hel~ 
satta studier. värld; F. r-e'hå.r; Blixt och dun-

der, polka, Joh. Strauss, Orkester-

Klagstorps kommuns lån. Läns- fören,ingen; Rosor från Södern, 

styrelsen har ingenting mot att Joh. Strauss; Vi,ta Hästen, R. Be

regeringen befaller Klagstorps kom- · natzky; Geschichten aus dem Wie

muns anhållan om att få ta upp. ett nerwald, Joh. Strauss, TOF-kören 

amorteringslån på 87.586 kr till om- Orkesterföreningen. ' 

byggnad av lärarbostadshus vid S. Dirigent: Musikdirektör Lennart 

Aby skola. Hela ombyggnadskost- Lindgren. I händelse e.v regn 

naden är 94.070 kr. konserten i Läroverkets aula.. 



Pojkarna lär ryggsim. - fr. v. Tore Hansson, Bo Månsson och 
Lars Sernerf. 

Simlärarinnan Ingrid Hansson instruerar Anna Lena Jepsson. 

Billysmarkens simskola 1 

· viieker stort intresse l 



Socittlassistent CLAES BENGTSSON Ha"ssleh z d k , o m, me ma an. 
___ B_ARBRO, f. Hansson, Skurup. (Lindbergs, Skurup) 

Hr KJELL ISGREN med maka.n. KETTY, f. An.der&son, Skurup. 
(Lidbergs, Skuru.p) 

skogsarbetare Arne Johansson, l 
NäsbyhoZm, med maka Hildu1·, f 
Larsson, Bkurup. 

• ( Lidbergs Foto, Skurup) * 

Försälja1·e Kjell Jönsson, Skurup, 
med maka Kal'in, född Persson. 

(Lidbergs Foto, Skurup) 

Al·betsleda,·e Hans Alm 11-Ialmö 
med maka Ulla-B1·itt, född Holm' 
Skurup. ' 

Musiker Ewald Jönsson, Bk'urup, Bilmek. Ingvar Jönsson, Skurup, 
med maka Elsi, född Olsson. med maka Elsa, född Andersson, 

Chaufför Btig Svensson, Ryds
gdrd, med maka Gull-Britt, född 
Andersson. (Lidbergs Foto, Skurup) Lund. · 

(Lidbergs Foto, Skurup) (Lidbergs Foto, Skurup) 
(Lidbergs Poto, Skurup) ,__ _________ - -



25 år som · slottsvaktmästare 

Trogen vårdare 

av Svaneholms 

traditioner 
Alltsedan Svaneholms slott är 

1935 förvärva\!es av Andelsföre
ningen med syfte att skaffa loka
ler för Hembygds- t>Ch Fornmin
nesföreningens samlingar samt ska
pa ett hembygdsvårdens centrum 
för häraderna i Sydskåne, har vakt
mästare Alfred Persson haft an
ställning där. 
Under de gångna 25 åren har han 

mer än någon annan lärt känna sam
lingarna. Han har ju utfört sin livs
gärning som samlare, ordnare och 
vårdare av alla de irusen ting, som 
av · pietetsfulla tillvaratagare och 
ägare överlämnades som gåva. Herr 
Persson är som framgår av ovanstå
ende anställd som vaktmästare av 
båda Svaneholmsförening:una, an
delsföreningen och fornminnesföre
ning:u·, och d~ betalar var sin halva 

Svaneholms slott. 

av hans lön. Vaktmästare Alfred Persson med en del av Svaneholms samlingar. 
D~ var ett lyckligt val förening

ama gjorde, då hr Persson utsågs till l från de förvaltande styrelsernas sida. l Den vita skepnaden kom fram~kri
vaktmästare. Han hade ett grund- Band dem i ledningen, som han dande på en liten sidoväg i par
murat intresse för allt, som hörde nämner med tacksamhet är greve ken och gick mot slottet. Vi trodde 
samman med hembygds, och kul.tur- Stig Thott, kammarherre G. Stjem- helt naturligt att det var en person 
minnesvård, och hade med framgång ·swärd, hemmansägare Martin An- boende in<till slottet, som hade något 
själv samla<t en mängd vackra före- dersson, grevinnan Cecilö.a Beck-Friis, ärende i parken, men då vi kom fram 
mål från flydda tider. På slottet intendent Nils Olsson m.fl. till den enda, som kunde ifrågakorn
fick han ett verksamhetsfält, han Den gamle 74-årige slottsvaktmäs- rna var hon hemrna i sin egen bo
trivts med. Han har också många t:u·en talar också med rörelse om de stad och hade inte lärnollit den. Vi 
goda ord att säga om samarbete, många mån.ga, som ihågkornmit har aldrig fått någon förklaring på 
föl\ståelse, stöd och hjälp i arbetet Svaneholm och berikat dess sam- fenomenet. Makarna Persson tar allt 

lingar. av detta slag med ro. De tycker att 
• Inte mindre än 60.000 föremål det liksom hör till ett garnmalt slott. 

finns nu på slottet, och till nästan 
alla kan hr Persson knyta personlig 
hågkomster. Hans ingående person
och ortskännedom har betytt myc
ket i hans samlargäming. 
Med särskild glädje talar han om 

hur det unika originalet till Macleans 
alTendekontrakt med en av sina un
derlydande kom till slottet, överläm
nat av lantbrukare Chrisfiian Lars
son, Elleholm, Skmup. Detta kon
trakt är mer än en affärshandling. 
Det har bestämmelser och föreläg
ganden, som vitt.nar om det reform-
program för jordbruket den store 

L-.-.. ._.-----------------~--~--~-----.--.-----------.-.--Jföregångsrnannen Maclean genoin- ~------------------------~--------------------~ 

t!._örde på Svaneholm 



• Intressanta långväga 
besökare 

• Isvintrars rävar tog 
svanar på sjön 

Fru Persson, som hade ynglingar-
~änga framstående personer h~r na i kosthållet, tyckte nog det var 

b~sokt slottet ~nder år~n, och skn- prövande med deras oregelbundna 
v1t sma n amn 1 dess, gästbok. Utom vanor och respektlöshet för bestämda 
kungll%a personer, sasoro lronun%en, mattider, men då pojkarnas humör 
drottnmgen, prms Eugen m.;fi. m~ var lika oföränderligt gott som deras 
h~· Persson skal~en Anders österlmg, 'brist på pekuniära medel var per
bildhuggaren. Milles m.fl. Med profes- manent, översåg makarna Persson 
sor Ingvar 1 spetsen kom. reuma- med deras upptåg och studentikosa 
tJkerkongre:;sens deltagare till sl~ttet påh1tt. 
och då vunlade det av exot1ska Fisket i sjön och uthyrning av bå
r.ersoner, ~.åde hr och fZ:U Persson tar har också varit en av vaktmästa
ar .. gl.ada over .~Ila de mtressa~ta rens omsorger. Glada episoder frän 
man~kor d~ traffat. Som m~dhJäl- detta område är, då en hr Wahl, 
pare 1 servenngen på slottskafeet har Mahnö drog upp en gädda på 15 
nämligen ochså. fru Persson .. haft kg., dÅ landsfiskal Steen, ö. Torp, 
al~ ta emot gast~r och besok.~e. tog en på 12 kg. och deltagare i SkD:s 
manga svenskamen kaner, som 1~- fisketävling fångade gäddor på omkr. 
nade hemlandet med e tt starkt m- tio kg. Bit tra minnen är isvintrarna, 
tr:»:ck · av av~tåndet mellan sl<;>tt och då rävar gick ut och tog svanarna 
koJa, har Vld återkomsten till Old på sjön 
Swe~en besö~t sl~ttet o.~h ~örm;.,drat Från ·sina fönster i vaktmästarbo
sJg ~ov~r a~ vanl1ga m~or nu staden har madtama Persson sjön i 
hade tilltrade t ill denna miljo. blickfältet. De känner dess bevmgade 

"Här har varit underbart a tt bo", invånare väl. De ha,r sett när en i 
säger fru P ersson med värme i rös- trakten hemmastadd fiskgjuse tar . 
ten - "Lugnt och fridfullt" och hon gäddor i sjön, hur ett hägerpar re
pekar på utsikten över s jö och strän- gelbundet kommer och fiskar där 
der från vaktmästarebostaden. - o.s.v. En dag vid vårflodstiden för 

1"Ja, men spökru· det inte här?" Ma- ett par år sedan kom en hel liten ö 
karna Persson ler sitt goda leende, diri<vande från sjöns nordända till dess 
men det ligger ett visst allvar under. sydända. Seglatsen tog ett par tim
''Flera n ätter h ar jag och gäster hos mar och den starka vinden ruskade i 
oss sett ett flammande, gult sken i öns björk- och alsnår. I år har ön 
högreståndsrummet, som vi inte gjort en ny färd och landat vid 
kan finna orsaken till" säger Pers- västra sidan. 
sor~:: O~h J:tan fortsätter: "E~ sen "Vi är glada, att vi får stanna på 
kvall . gJCk Jag genom slottet för .. att Svaneholm på vår åldel:'dom, för
låsa overallt. I ett av r~J?en s?"Jäll- säkrar båda makarna Persson. Vi 
de ett skott ~ll~~les mtill m1g så ska få bo i jägarbostaden sydost om 
det slog lock for OJ·on en. Ingen skytt sjön intill landsvägen. Bostaden är 
syntes, me~ ett stycke murbruk m~d trivsam och moderniseras nu. Men 
runt hål 1 som efte:~ en . kula .. foll aldrig glömmer vi våra lyckliga är 
från taket ned framfo~ mma .. fotter . i dessa rum och på detta slott, och 
J~g tog. upp det och v1sade for våra alltid ska vi minnas de många, vän
g"':ster 1 bosta~en. En annan na tt liga, intressanta människor vi haft 
hand~ något likan~e. . Mm hustJ;U att göra med" betygar makarna en-~ 
och Jag vaknade m1tt 1 natten Vld stämmigt ' 
att ett skott dånade i sovrummet. Vi · 
sökte överallt men k unde inte finna ---====~====---- ' 

o s extorpsdonation 
ovärderlig 

G Konsthistoriker skapa
de spökhistoria 

En "spökhisioria" inträffade emel
lertid 1935 och väckte uppståndelse 
bland de gäster, som övernattade på 
vandrarhemmet, vilket den gången 
var rorlagt till nuvarande kafeet. Ett 
10-tal stliden er från Lund, unga 
konsthistoriker, hade inkvarterats på 
slottet för att biträda vid ordnande 
och katalogi.sering av såmlingarna. 
En kväll kom de ihem i upprymd 
stämning från en ·fest' på en av hercr:-
gårdarna i närheten. De beslöt 
t~koja med gästerna i vandrarhem-
met . Vaktmästaren bodde då i jägar
bostaden e tt par h undra m. från 
slottet, och var helt ovetande om 
det spektakel, som nu började. Några 

Glada erinringar ät· också förknip- av de unga männen gick ner i källa
pade med tillkomsten av hela rums- ren, ylade, pep och gnällde. Andra 
interiörer med m öbler, tavlor, pryd- tog sig upp i överv~gen, släpade 
nadssaker, textilier m .m. som nu varandra jämfota över golvet, drog 
fyller andra våningens h ögrestånds- omkring kistor och förde oväsen. 
svit och som år 1956 tillfördes slottet Om en stund lämnade de platsen, 
som donation av grevinnan Louise låste källaren och sökte sig till sina 
Löwen, Sextorp. Systern Ida Wallis login. De hörde visserligen olåt från 
hade tidtigare överläinnat möbler, tav- en kamrat, men detta uppfattades 
lor m.m. från föräldrahemmet på bara som ut tryck för en uthållig 
Dybeck. skämtares spöklusta. s tackaren ha-

Så har slottets 54 r um efter hand de emep.ertid .blivit innelåst i käl
möblerats och fyllts med minnen, ~ren, t"O~t ta s1g ut genom ett galler
konstverk, dräkter och annat i oänd- forsett fönster ~en fastnat med .. hu
lig mångfald. Allt har katalogiserats ~~det .. så effektivt m~an .. _uppbanda 
och i detta arbet:a- har vaktmästare Jarn~anger, ~~t han eJ SJälv kunde 
Persson största andelen. År 1958 hade ta SJg 1~. Forst efte~ . en god stund 
man hunnit så långt att även slottets tyck~te . ~1g de andra marka J?-ågot .. ~a
vindar måste utnyttjas för samling- let 1 Jammem . och; k?m til~. hJälp. 
ru·na. Arbetet med inredning och D~fl: ur en sa h~g belagenhet 
möblering häruppe, uppsättning av frl%JOrde vandrade nästa dag om
montrar m.m. har P ersson egenhän- krmg med en a.vsk!ivd och bl~svul
digt utfört. På vindsutrymmena finns len nuna, och . så kom sanrun!f~ 
n u interiörer, som visar ett hem på fram. De oh:~kl1ga van?rarhems!f:'-S
landet vid slutet av 1800-talet. Bland tema, f;~m väl kunna.~ 1 try~ säll
praktrwn r ika på skatter och kleno- skap ~?rdra ett stada.,t, stillsamt 
der i m öbler och konst nämner Pers- slottsspoke, bekla~ade .. s1g på m~r
son stora festsalen, empiresalen, blå ~onen fullt allvarhgt ~ver det gra~
salongen . Maclean-.rwnmet etc. hga ~e upplevt och. ville v~:'- for 
Större lokaler för sammankomster ~e _:"ltal,~ och opassande. hoglJudda 
m.m. äro stensalen, Riddarsalen osv. spoken som huserat på natten. 

något synligt märke efter något skott. 
Jag vet inte, vad det var. 

Vi har hört talas mycket om en 
liten, gråklädd munk, som lär visa 
sig här pä slottet, då förändringar 
av allvarligt slag kan väntas. Vi 
vet ingenting om det. 1\'Ien "Vita 

l Samordnad semester 
· ett stort glädjeämne 

l l~U pä måndag börjar semestern 
'hos Akvarex Arvikaverken som Ha
kers numer~ kallas, Bröderna An-1 f run", som också hör till perso

nerna i slottets spökgalleri, har vi 
sett sent en kväll, då vi följde en 
bekant ut ur parken. 

Bengt Skånberg Betty Skånberg 

En av de mest uppskat tade sociala punkter på gemensam ledighet och 
välfärdsanordningarna är semester. I är tacksam för företagsledningens 

tillmötesgående. . 
verkstäder, fabriker, affärer osv. går En viss förskjutning till senare tid-
nu många och längtar efter fritiden punkt för semestern har det blivit 
med möjlighet till bad vid solbe- senare år. Det beror på att industri-

erna, som i Skurup huvudsakligen 
lysta stränder, med planer på resor arbetar för jordbrukets mekanisering, 
till lockande mål. Några hru· ju re- fått nya uppgifter i · framställning av 
dan haft sina fridagar. Det finns maskiner för höskörden. Det är pres-

åst d 1 sar, räfsor etc. för en helt mekani
yrken och företag, som m e e a serad höskörd. Så har den säsong-
upp semestern på sin anställda för mässiga tillverkningen fått ett nytt 
att service och expedition skall kun- tillskott, och semestern på grund 
na fortlöpa. De flesta och största av J:ä~av flyttats fram från juni till 

Skurups industrier kan emellertid J~kulle det bli regn under vår fri
l ge sina arbetare och övrig persMal tid, säger fru Betty, så är det l:-1-

l
frit t samtidigt. I vår tid då kvin- drövligt, men något g,tt har det 
noma kommit in i förvärvsarbete i alltid med si!f: Då köper folk :egn

.. . . .. kappor mer an annars och VI får 
stort antal, ar det VIktigt a tt fore- full sysselsättning på Akvarex, när 
tag med övervägande manliga an- vi kommer tillbaka. - Så kan man 
ställda och övervägande kvinnliga se ljust på livet ooh alltid finna 

els tta få fr'tiden samtidigt. Det- något att glädjas åt. S~l,. v~me, goda l 
syss a r 1 .. semesterdagar, och glädJe 1 gemen-
ta kan vara svårt. Skurups storsta skap på resor och rekreation önskas . 
avbetstillgång för kvinnlig arbets-
kraft är Akvarex, Trelleborgs Gum-
mifabriks anläggning i Skurup. I 
fjor fick företaget en stor order, 
som måste expedieras under högsom-
maren. Då tvingades man att skjuta 
semestern till t iden 4/8 - 25/8 me-
den övriga industrier, där i många 
fall maken hade sitt arbete, hade le-
digt 14/7 till 4/ 8. I år blir det sam-
ordning och glädjen däröver är s tor. 
Fabriksledningarna har gjort vad de 
kunnat för a tt t illgodose persona-

! le~ önskemål. 

l 
derssons Gjuteri, i byggnadsbran
schen m. fl . Alla har ledigt tre 
veckor framåt till den 2/8. Tegel.
bruket har löpande semester for 
sina anställda. Bränningen måste 
ju fortgå kontinuerligt. Elden slac
kes där inte på åratal, och folk mås: 
te finnas för a tt hålla det hela 1 
gång. Likaså måst ju samtliga ovan
nämnda företag h ålla VISS personal 
för expedition och försäljning, le
veranser m. m. Styvbarn i denna 
allmänna semester ledigh et är nog 
köpmännen. De måste dagligen stjäla 
sig till någon timme på em .. som 
kompensation för mera sammanhan~
ande semester, under sommaren. For 
dem och många andra är närhete.n 
till sydkusten en stor tillgång. Dar 
nere i Bingsmarken, Jordbergasko
gen, Skateholm, Beddinge .osv. har 
ett stort antal skurupsbor sma som
marvillor och njuter av härliga bad. 

SkD har vänt sig till två äkta 
makar, som båda h ar förvärvsarbe te, 
för att få del av deras syn på den 
samtidiga semesterledigheten. De är 
herr och fru Skånberg, Svaneholms
vägen. Fru Betty, som sedan 1936 
arbetat vid Akvarex, är enbart glad 
över att makar nu på denna semes
ter kan få vara tillsamman. Visser
ligen är vår ar.betsdag ganska kon
centrerad med ledighet var dag 
efter kl 16 men det ska i alla fall 
bli skönt rr{ed några veckor i familje
gemenskap. Det blir också ett helt 
annat utbyte av en resa om man 
kan fo1jas åt. Resfebern har ju nu 
gått alla i blodet, och våra k~rater 
planerar längre eller kortare farder. 



Agronom Alf Bjelke-Holterman undervisar här agr. stud. Bengt Ols

son, Vollsjö, och Ingemar Tegnell, Skegrie. 

l / 
l 

Ditunaagronomer • 
l Sliurup 

l 
Kursledaren agronom Alf Holtermann och en av kursdeltagarna, 

Torwald Persson, Skabersjö. 

1 
Ute på Skurups lantmannaskola 
pägär som förut i korthet om
nämnts en praktikantkurs för stu
der:mde vid Lantbrukshög&ko-
lan i Ultuna med särsltil<i ton-
l vikt laJgd på maskinskötsel och 
reparatione,r av lantbruk'smas·ki
ner, främst traktorer. De åtta 
F · · :~.kti-k'ant·erna, fem från maskin
tekniska linjen och tre från jor<i
brukslinjen var häromkvällen 
mitt ' sommarhetta<n då YA:s 
medarbetare besökte skolan i liv
lig verksamhet med att nedimon
tera och reparPra ett antal tr&k
torer inne i maskinhallen under 
överinseende av kursl'eda.ren ag
ronom Alf. Bjelke-Holtermann. 
Denna kurs är nämligen ej "blot 

til Lyst", det är en fråga om en 
l maskindemonstration utan de 

/l un1ga agrooomkand:itatorerna får 
lägga manken till och lära sig 
grundligt att plocka isär och sät
ta ihop olika sorters lantbruks
maskiner, svetsning, byta ut 
förs-litna masltindelar och myc
ket annat. Som demonstrations
objekt användes ej blott sko
Illins egna •·:aktorer utan också så
dana, som ställts tiH förfogande 
av traktens lantbruk-a!' .3 för 
översikt och reparation, skörde
tröskor, självbin~are och diver
se andra lantbruksmaskiner. Del
tag&rn". "-beta~ hill~r i"~ i grup
per cm två und,er ledning av er
faren lärare s~ t fackkunnig 
verkmästare - montör. 
Kur · ·tagarna kommer även 

att t ::· Jdas rikli~·- tillfä llen att 
utöver kursprogrammet få stifta 

l 
bekantskap med typ is!- -, välsköt
ta sk: ~ -sk :t jordbruk med stor 

j maEkinpark jämte utfärder i 

trakten bl a y~~ ?en nu pågående 
!~':ltbruksutE · ::mgen. 
N ä:· S'~t::: ' - ·,:m:.:··:::tskola ut-

valts som iäroplats för denna i 
sitt slag första kurs här i Ian
det beror {f,et på fl'era skäl, 
bl a därpi · at~ s'koJ,an förfogat• 
över en modern och rymlig ma
s·kinhal'l med en omfattande verk
sta r' :;utrustming. sedan flera år 
har också här begrivits special
kurs·er i mas-kinskötsel och svets
ning och skolan förfogar över 
dugliga lärarkrafter. 

Skurup är också ett viktigt cen
trum :!'ör maskinindustri samt en 
synnerl'igen omfattande handel J 

med jordbruksmaskiner. Här
ifrån kan skolan alltid påräkna 
ett vär{fefullt bistånd i form av 
demonstr&tionsobjekt och instruk
törer. 

Undervisning rörande jordbru
kets maskin~ har blivit en ·allt 
viktigare uppgift för lan.tmanna
s,koLor och hushållningssällskap 
varför undervisndng i maskinlära 
och praktisk k ännedom om des
sa fått allt större omfattnin.g. 
Som ett led i undervisningen att 
göm de blivande agronomerna 
skickade att verka som lärare 
i maskin'Vård och -skötsel är 
denna kurs uppl·agd. 

Bå.de skoi·ans rektor Gunnar 
Knutsson och kursledaren agro
nom Holtermann uttryckte sin 
glädje över- att kursen förlagts 
till härva:rande skola, de unga 
eleverna har allt igenom visat 
lust och intresse fÖr det ofta på.
frestande arbetet, och man hop
pas att även nästa år få mottaga 
en liknande kurs. D-L 



Näshyholmsutställningen visar stor och 
'förnämlig uppsättning djur och maskiner 

Förberedelserna för lördagens och söndagens stora lantbruksut
ställning vid Näsbygärd är nu i full gäng och bestyrelsen och 
arbetsutskottets medlemmar har händerna fulla med arbete för 
att allt skall stä klart och färdigt. till veckoslutet. 

Utställningsområdet är fritt och 
vackert beläget på ett 50-tunn~ 

land stQrt område med flerärig 
gräsvall strax norr och {)ster om 
gården med en hänförande utsikt 
över det somrorfagra landskapet 
ända upp till åsen i norr. 

Häller det vackra vädret sig 
över utställningsdagarna kom
mer säkerligen en mycket tal
rik publik att infinna sig för att 
beskåda en rikhaltig och gedi
gen utställn1ng av våra moderna
ste lantbruks- och hushålls
maskiner, en Iiteri men förnäm
lig exposition av kor, hästar och 
får jämte smådjur, en vackert 
ordnad utställning av gamla och 
nya hemslöjdstextilier och som 
avslutning på båda kvällarna ett 
trevligt upplagt och lockande un
derhållningsprogram som Södra 
Skänes SLU-förening och Char
lie Normans show svarar för. 
På onsdagen ägde pressvisning 

rum, varvid utställnmgens ord-
förande riksdagsman Stif F. 
Hansson, utställningskommis-
sarie Blomdahl, jämte andra av 
mötets fun'ktionärer var cic~ 
roner. Man började med att 
förevisa textilutställningen, som 
fått synnerligen väl lämpade lo
kaler i en f d maskinhall. Man 
kan i detta sammanhang ej un
derlåta att ge Näsbygärds ar
rendator Torsten Ingvarsson en 
uppriktig eloge för den minutiösa 
puts och ordning, som rådde 
överallt både inom och · utom 
byggnaderna och som kommer 
att bidraga till att skapa en trev
lig ram för hela expositionen. 

I hemslö~dsutställningen 

demonstrerade först hemkon~ 

sulent fru Birgit Alldin ett mo
dernt, rymligt kök, som t_.~trustats 
helt med svenskt matenal och 
som utan hushällsmaskiner skul
le kosta 2.600 kr. Till inred
ningsmaterial hade glädjande nog 
använts svenska trävaror, bl a 
slöjdfur och skånsk bok. Imed
ningen var synneriigen ändarmåls
enlig och arbetsbesparande, ett 
skåp hade exempelvis ett sär
skilt inrett förvaringsfack för 
flaskor med giftigt innehåll. 
Själva textilutställningen var 

ordnad i en avdelning för äldre 
och nyare textilier. I den först-

1 

;o/1 
,, 
l 

nämnda frapperades man av 
hur många vackra, värdefulla all-
mogwävnader, som särskilt 
Börrlngetrakten, varifrän f ö 
uppslaget till lantbruksmässan 
eminerar, förfogar över. Särskilt 
lade man märke vid en vägg där 
en utomordentlig färggrann 
samling vävnader o.ch mattor till
hörig släkten Nils Mathiasson i 
Igglesjö. • 
Den 65-årige Nils Mathiasson 

hade själv förfärdigat en verk
ligt snygg vävnad efter gam
malt flamskt mönster. Även fru 
Margit Hansson l. TellSJö och fru 
Selma Jönsson i Rävstad jämte 
flera andra hade framletat ut
sökta vävnader. 

Den nyare utställningen 

omfattade även vackra vävnader 
jämte en stor samling lakan, örn
gott vackra filtar m m över vilka 
konsulenterna fru Marta Mijer 
och fröken Signe Larsson :(rån 
hem'Blöjden i Malmö uttryckte 
sin oreserverade 'belåtenhet. Ett 
bevis härpå var att ej mindre än 
12 damer erhållit 1:a pris för 
sina förfärdigade alster. 

Tre som har hdllit i trddarna. Fr v arbetsutskottets ordförande 
Anton Nilsson, önnarp, utställningskommissarie Ake Blomdahl, 

Börringe, och bestyrelsens ordförande Stig F. Hansson. 

Sedan lämnades uppgifter om 
de djur, som kommer att bedö- Bedömningen av djuren äger l Maskinutställningen 
mas och visas på utställningen. l rum utanför stallarna. och sedan te på r ltet h r .. r 60 t 
se vidare specialartikel här- blir det förevisning å fältet båda ~tällare ~id tid~ ~öV: press.:ts: 

om. dagar kl 14-. ningen hade emellertid endast ett 

Fruarna Elsi Persson, Börringe, och Margit Gö1·ansson, Anderslöv, 
i fä1·d med att sy gardiner till hemutställningen. 

fåtal maskiner uppställts var
för det var svårt att fä ett hel
hetsintryck av expositionen, som 
emellertid efter de upplysning
ar, som lämnades från ciceronen 
kommer att omfatta det bästa av 
vad sv.eDISk jordbruksmaskin- och 
hushållsmaskin tillverkan för
fogar över. Traktor.er av skiftan
de modeller och storlekar med 
Abjörn Anderssons nya jord
bruks- och skogstraktor "Elefan
ten" på ej mind're än 100 hkr. 
som primas motor. Självgåen~ 
de skördetröska av olika storlek 
och många andra jordbruksred
skap kommer att vara represen~ 
terade. 
Av hushållsmaskiner, kylskåp, 

symaskiner m m finns också en 
stor och rikhaltig samling. Mas
kinaffärer frän Malmö, Trelle
borg, Anderslöv, Skurup, Sve
dala m fl platser finns bland ut
ställarna således något för alla 
olika intressegrenar för jordbruk
are och hemslöjdsvännen. 

Som en ytterligare attrak
tion vid Näsbygärdsutställnlngen 
må slutligen nämnas att ryttar
tävlingar anordnas på en bana i 
omedelbar närhet av utställnings
området på sömlag kl 16. 

D-L 



Godsägare. Gösta Liedberg 'och godsägare Th. Ingvarsson, Näsby
gdrd, flankerar de_n senares guldelitko 225 Fokje, som fick första 

pris. *~ 

N äsbyholmsutställningen blev stor 
framgång me·d Öl!er 1:0.000 besökare 

Arrangörerna av den stora lantbruksutställningen ·på Näsbygärd fie'k redan första dagen lön för 
sin trägna möda. Allt klaffade perfekt, vädret var det bästa tänkbara, en svalkande bris för
tog den mest tryckande värmen och fick flaggorna . på de mänga stängerna, både de blågula 
dukarna och de mänga maskinfirmornas mångfärgade reklamflaggor att fladdra för vinddraget. 

En jämn ström av bilar gled från 
alla tillfartsvägar fram mot 
festplatsen och vid middagstid be. 
räknades bilantalet till bortät 
2.000 och åskådarna till ca 5.000. 
Samtliga anmälda utställare ha

de · infunnit ·sig och 1 sista stund 
kom några till, så det var en 
verkligt imponerande maskin
park, som var uppställd på 
det stora område, som dispone
rades. Här var alla sorters lant
bruks- och hemskötselmasldner 

l representerade, från jättesto
ra traktorer och skördetröskor till 
elugnar, kylskåp .och damm-
sugare. 
·Som väntat höll sig Vemmen-

ihögsmetropolen Skurup väl fram
me och nästan samtliga affärs
företag i dessa branscher var 
representerade med ett rikhal
tigt sortiment. 
På förmiddagen ägde bedömning 

av djuren rum, varvid nötkrea
turen bedömdes av konsulenter
na s. E. Hildeman, s. Adalberth, 
R. F.· Fjelkner och hästarna av 
Flyingechefen major Kj'ellander. 
Resultatet framgår av bifogade 

l 

prislistor, och den kritik, som av sar hur hantverks- cY. yrkesskick
vederbörande domare lämnades lighet har djupa rötter i denna 
vid den efterföljande djurpara- gamla odalmannabygd. Han be
den, fr.amgiok att det genomsnitt- rörde den betydelse ett dylikt 
ligt rörde sig · om verkligt för- lantbruksmöte har för1 att samla 
n'ämliga avelsdjur, både med hän- och svetsa ihop bygdens folk 
syn till . exteriör och prestation. och lämna synbart och påtagligt 

bevis på vad träget och troget 
Sedan bedömningen arbete inom jordbruk, hantver'k 
slutförts och industri kan framalstra. 

Han tackade alla sina medhjäl
blev det en paus, varunder . stän- pare för deras arbetskrävande in
digt nya besökareskaror ström- sats och förklarade därpå mötet 
.made till. Många passade På att öppnat och överlämnade ordet till 
avlägga besök i de stora luftiga godsägare Gösta Liedberg, som 
djurstallarna för att beskåda de höll invigning. 
där uppstallade välskötta djuren Herr Liedberg inledde med en 
eller att ·gästa den närbelägna hyllning till Wemmenhögsbyg-
vackert inredda hemslöjdsutställ- (Forts. ä sid. 5) 
ningen. Vid 12-draget spela-~====~~~-------
de Skurups sagostunders musik-
kär upp med klämmiga mars-
cher och företog senare en rund-
vandring över fältet med noga 
aktgivning på dirigentens färd
riktningstecken och under full 
musik. 

Därefter öppp:ades mötet av be
styrelsens .ordf. riksdagsman 
Stig F. Hansson som hälsade alla 
välkomna till denna gamla kul
turbygd vars hemslöjd.salster vi-



"Korvgubbarna" hade 
ing-en rusning-

Mellan de olika programpunktern~ 

hade naturligtvis utställningsbesökar
na tillfälle att gå omkring och se på 

u ..,,,11mmgsbestyrelsens ordföran- den imponerande mängden av ma
de, riksdagsman Stig F. Hansson, skmer, ägna sig åt den förnäma hem
önnarp, var förste talare. Sedan han slöjds och heminredningsutställningen 
tackat de käcka musikanterna knöt och så förstås en mycket viktig sak 
han an till det strålande vädret och till: studera de förnäma djurstallar 
menade att skörden, som i våras såg som godsarrendator T o r s t e n I n g
lovande ut, nu inte ter sig så som v a r s s o n sannerligen kan vara stolt 
man vågat hoppas. Han underströk över. Fåren och kaninerna tilldrog 
att utställningen "Vemmenhögsbyg- sig också berättigad uppmärksamhet. 
den vill visa" skall vara en manifes- Börringe lottakår ,under ledning av 
tation för bygd och näringsliv men kårchefen fru A .n n a S a n d s t r ö m, 
även en blick framåt, samt tackade svarade för serveringen och där, lik
och hälsade den tusenhövdade publi- som vid glass-, läskedryckss- och 
ken välkommen. fruktstånden var trängseln emellanåt 

Godsägare Gösta Liedberg höll där- rätt stor. "Korvgubbarna" hade där
efter invigningstalet, som återfinnes emot ingen direkt rusning ~ åtmin
här intill, varefter det blev djurpa- stone inte så länge solen höll •på att 
rad samt demonstration av hem- skina. 
slöjdsutställningen. 

Svettigt för 
folkdansarna 

Söndagsprogrammet inleddes med 
musik av Skurups sagostunder var
efter folkdanslaget från Skurup un
der ledning av Hans Nilsson, Kongs
marken, gav en mycket uppskattad 
dansuppvisning. Denna inleddes med 
Gotlandskadrilj och fortsatte med 
Vindmölledans, övrabykadrilj och 
Väva Vadmal samt avslutades med 
Skördedansen. 

Djuruppvisningen, som behandlas 
på annan plats, inleddes därefter och 
klockan 15 var det dags att söka gå
sapågen - SkD:s eget lilla utställ
ningsarrangemang. 

Får resa till 
Hamburg 

Många minuter hade inte gått förr
än fröken A n n b r i t t N o r d, Sku
rup, och fru K e r s t i n H a n s s o n, 
Jordholmen, anlände till kommissa
riatet med "gåsap~gen" i ena handen. 

Charlie Norman Show 
Strax intill utställningsområdet; som 

f. ö. omfattade 25 tunnland, liksom 
området för parkeringen, hade Södra 
Skånes krets av SLU anordnat fest 
liJheter, som på lördagskvällen in
leddes med amatörteaterspelet "Korg
stolen". Agerande va.· Stig Kristens
son, Inger Persson, Karin Andersson, 
Hans-Erik Thuvesson och Lars-Erik 
Sjöberg, 

Senare utdelade kretsordföranden, 
A Il a n H a n s s o n, Karlsbor g, bi
trädd av sekr. fröken Son j a L i n d
g r e n, Anderslöv och tävlingsleda
ren Sten Göran Persson, · 
Skårby, priser i en bil- och mc
orientering mim nyligen haft inom 
kretsen, varpå Raidlers orkester spe
lade upp till dans. 

I går kväll dansade man efter Bo 
Bistedts orkester och då uppträdde 
också Charlie Norman Show'. 

Trafiken till och från utställnings
platsen gick smidigt, omtalar polisen 
och några olyckstillbud uppstod följ
&ktligen inte. 

Den minste utställaren av nötkreatur Sven Gunnarsson, lvarsfält, 

Beddinge, får sill hederspris av godsäg. Gösta liedberg för Braxna 
i guldelitklassen. 

Näshyholmsexpon 
15.000 svettades i 

, 
succe 

•• varmen 
Det var liv· och rörelse på söderslätt i går. Som ett pärlband 

ringlade .en oändlig kö med bilar mot Näsby gård och utställningen 

"Vemmenhögsbygden vill visa". 

Trettio fordon per minut rappar- - Här är han, sa' de och såg myc
terade polisen vid middagstid och då ket glada ut. Senare present~.rades 
entreerna stängdes klockan 19 hade förstås "gåsapågen", C l a s G o r a n 
cirka 15.000 personer sett det bästa O l s s o n, Hasselholmen, ~ch de bä
av jordbrukets maskiner och red- da upphittarna från tnbunen av 

skap, beundrat resultatet av hängi- konsulent S v e n G u n n a r H a n s
vet skånskt avelsarbete men sam-~;; o n. 
tidigt förtrollats av den skånska Runt omkring uppvisningsringen 
hemslöjden och moderna heminred- var trängseln stor; alla ville natur
ningen. ligtvis stifta bekantskap med de gl~.d-

Värmen var förstås kännbar, både jestrålande Söderslättsdamema. For
under lördagen och söndagen, men utom en resa till Hamburg får vin
tack vare ·att det då och då blåste narna en premieobligation som, i fall 
upp en frisk, efterlängtad och 'Sval- turen är med dem, - och varför 
kande bris kunde man - dock inte skulle den inte vara det? - kan ge 
utan glasspinnar och läskedrycker - många sköna slantar. 
hålla kroppstemperaturen inom rim- Senare blev det rnaskinparad under 
liga gränser. ledning av maskinkonsulent Sigfrid 

Invignirigsakten i lördags fick en Andersson samt ryttartävlingar, om 
mycket högtidlig och festlig prägel vilket ni kan läsa på annan plats. 
genom bl. a. sagostundernas i Sku- --- --
rup medverkan. De 100-tals flaggor-
na av olika slag smattrade i takt med 
musikkårens klämmiga marscher då 
kåren under ledning av Sven Strind-
berg svettades, blåste och marsche-
rade i formation framför tribunen. 
LTr~u-:..--



M us1ker E vald J önsson med 
maka EZsi, f Olsson, Skurup. 

(Lidbergs Foto, Skurup). 

Socialassistent Claes Bengts
son, Hässleholm, med maka Barbro, 
f Hansson, Skurup. 

(Lidbergs Foto, Skurup). 

Hr Kjell lsgren med maka 
Ketty, f Andersson, Skurup. 

(Lidbergs Foto, Skurup). 

Hr Erik Franzen, Norrköping, 
m maka Evy, f Jönsson, Slimminge
by. 

(Lidbergs Foto, Skurup) 

Hr Erik Franzen, Norrköping, 
med maka Evy, född Jönsson, 
BZimmingeby. 

MFF·s guldlag inviger 
lanstorps idrottsplats 

Frivilliga krajter hjälper till med finslipningen av Janstorps idrotts
plats inför söndagens invigning. Här tar sig idrottsföreningens Nils 
Larsson och Börje Andersson en vilopaus tillsammans med lilla Lise 

Lott Johansson som även hon vilL dra sitt strå till stacken. 

En stor dag blir det för idrottarna i Slimminge på söndag, den i 
kommunal regi färdigställda idrottsplatsen står då klar för invigning. 
Lantbr Erik Magnusson i Janstorp, ordförande i idrottsnämnden för 
Rydgårds storkommun och den som i första hand fått svara för pro
jektets genomförande anför. 

Förutom den stora, för ett år läggning i Rydsgårds stationssam
sedan gräsbesådda tävlingsplanen hälle att förvalta. 
står även en mindre träningsplan 
till fotbollsspelarnas förfogande. För 1\'IFF:s GULDLAG 
utövande av andra idrotter är det PREMIÄRSPELAR 
också väl sörjt. Platsen är nätin- • . . .. 
hägnad och så småningom kommer .Pa ~dr~ttsplatsen, ses l sp~~en for 
den nyplanterade oxelhäcken samt fnv1lllgkaren or~orande Bol']e An
läplanteringen bestående av 1.800 dersson o~~ ~assoren ~anne Johans
granar att ge ett utmärkt vind- ~on! al.la ~r .1 en fe~nl verksamhet 
skydd. Bänkbeståendet är beräknat mfor mv1g~mgen! a;:en .. de. mark
att rymma 400 åskådare. vilket i delar som mte tillhor tavlJ?gspla
allmänhet bör täcka behovet i den- nen skall ha en uppsnyggnmg, det 
na del av storkommunen lukas i nyplanteringen, gräsvallar 

Till anläggningskostnaderna, ca slås, gångar och grusplaner skytilas 
50.000 kr, har riksidrottsförbundet allt under det varma och efterlang
bidragit med 13.000 kr. Hr Magnus- tade semesterdagar r mner bort. 

lson vill i detta sammanhang sär- En vackert satt vattenbrunn in-

lskilt poängtera idrottsungdornens går också i de idrottsintresserades 
stora intresse och villighet att hjälpa bidrag till anläggningen och under' 
till för att få anläggningen så bra innevarande vecka uppföres en 9X4 
som möjligt. Tack vare denna offer- m byggnad som indelas till två 
vi!Jighet räknas man med att de år- större och ett mindre omklädnads-
liga driftskostnaderna skall kunn~ rum och skall vad de egentliga 
håJ.las inom gränser som inte blir byggnadsarbetena beträffar vara 
allt för betungande för kommunen, färdiga. till söndag. Även här svarar 
som ytterligare har en idrottsan- idrottsföreningen för kostnaderna. 

- Invigningshögtidligheterna tar sin 
början kl 13 på söndag med kon-

/-- sert av Vollsjö blåsorkester. Häls
ningsanförandet blir det av idrotts-

;-: :l' nämndens ordförande lantbr Erik 
y ,. Magnusson, en representant för 

Skånska idrottsförbundet invig
ningstalar och J anstorp idrottsför
enings ordförande Börje Andersson 
talar på idrottsfolkets vägnar. De 

' så populära Y stadstöserna med ver-
kar med sitt gynmastikprogram. 

1 För premiärfotbollen svarar Malmö l 
FF:s guldlag och Janstorps A-lag. 
Invigningsceremonien avslutas ined 
kaffe på Svaneholms slott. _ 

;.,..____ (Lidbere-s Foto. !':k11rtm\-----------------------------------------------L 
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Janstorps idrottsplats får 
namnet Kämpaplanen 

Janstorps AlF jobbar !ö r fullt för att få om klädnadshu set färdig t ti ll 
söndag. 

Bråda dagar är det just nu för idrottstmgdomen och bestyrelsen i 
Janstorps idrottsförening. Sista han den lägges vid den nya idrotts
platsen. Den har fått ett verkligt eggande och tillika ortsgeografiskt 
motiverat namn. Den kallas Kämpaplanen och där kommer förvisso att 
kämpas på detta område, som är en av de ursprungliga ägorna till den 
närbelägna gården Kämparp. 

Rydsgård och den tidigare kom- ligt nutida normer och förträffligt 
munen Slimminge har visat intresse utförande. 
för ungdomens fritidsproblem och Idrottsplatsen är vackert och cen
anslagit medel till anläggning av tralt belägen. Utmed långsidorna i 
idrottsplatsen. Fem tunnland lämp- öster och väster finns sittplatser för 
hg mark väster om vägen mot Ve- 300 åskådare och dessutom anordnas 
beröd, mellan Janstorp och Kämparp sittplatser längre_ fram i en amfitea
förvärvades. Här hade Janstorps tel'liknande sluttning i nordöstra 
AIF under fjorton år en primitiv hörnet, framskapad genom utschakt
bollplan, men nu har anlagts en ut- ning i backen. Allmänheten kommer 
märkt idrottsplats vars gröna gräs- bekvämt in genom entreer på syd
mattor vuxit sig fasta och täta un- sidan, skydd mot vindar får man ge
der två år. Bollplanen har interna- nom en oxelhäck, som löper r unt 
tionella mått, 100X60 m., och där- hela platsen och vidare planteras ut
utanför finns vida gräsmattor med med västra sidan ett parkbälte med 
utrymme för löparbanor, anordning- björkar och granar medan östra sidan 
ar för höjdhopp, längdhopp, diskus- får en inramning av prydnadsbuskar 
kastning, kulstötning m . m ., allt en- och ädla lövträd. 
- - J Mitt framför träningsplanen på 

sydsidan står en 15 m. hög flagg
stång. En rad flaggstänger reses 
också vid västra sidan till invignings
högtirlEm på söndag, den 26 juli. Den 
gamla idrottsplatsen, som föreningen 
fortfarande ar renderar, upplåtes som 

lwrkerin s.=la=-ts=. ________ _J 

STRELSE OCH AKTIV A 
I ARBETE 

Anläggningen av idrottsplatsen och 
dess underhåll i framtiden är en 
kommunal angelägenhet. Att bygga 
omklädningspaviljong har emellertid 
idrottsföreningen åtagit sig. Vid vårt 
besök där jobbade både styrelseleda
möter och aktiva idrottsmän för fullt. 
Semestertiden är nu inne inom 
många branscher, och idrottsungdo
men använder nu sin fritid till att 
spika, såga, hyvla m . m. för att få 
paviljongen färdig. Pojkarna och 
deras äldre kamrater i styrelsen har \ 
grävt grund, murat upp sockeln, 
rest väggarna och höll just på a t t 
sätta in fönster och kläda in väggar 
na, när vi hälsade på. Där var· kas
sören Janne Johansson, till yrket 
försäljare men nu rustad med ham
mare och spik och verkligt effektiv 
som byggarbetare. Detsamma kan 
sägas qm ordf. Börje Andersson, som 
dirigerade och övervakade, och åt
skilliga andra, därav flera A-lags
spelare, visade sin förmåga att han
tera olika verktyg. Paviljongen 
kommer att inrymma två omkläd
nadsrum och ett domarrum. Dusch 
kommer att finnas där. Brunnen är 
redan grävd. Detta styva jobb utför
des utan maskinella hjälpmedel av 
spelarna · i A-laget Olle Nilsson, Åke 
Nilsson, Evert Nilsson, Klas Larsson 
och Stig Larsson. Invid paviljongen 
finns sedim gammalt en damm och i 
framtiden kommer den eventuellt att 
få inplanterade vattenväxter och 
strand vegetation. 

INVIGNINGSHöGTIDEN 
blir som sagt på söndag och börjar 
kl. 13 med m usik av Vollsjö blås
orkester. Hälsningstalet hålles av 
ordf. i idrottsnämnden lantbrukare 
Eric Magnusson, Janstorp, som ned
lagt mycket arbete på att få idrotts
platsen till stånd. Invigningen av 
idrottsplatsen förrättas av represen
tanten för Skånes idrottsförbund Ar
vitl Andersson, Hallaröd. Vidare t a 
lar ordf. i J anstorps AIF Börje An
dersson. Sedan scouter hissat flag
gan och idrottsmännen, defilerat har 
Y stadsflickorna gymnastikuppvisning 
och därefter följer toppunkten i pro
gr_ammet: totbollsmatch mellan MFF:s 
guldlag och J anstorps AIF. Publiken 
får se i aktion de berömda spelarna 
från MFF:s glansdagar från mål räk
nat: Helge Bengtsson, Arne Måns
son, Erik Nilsson, Åke Hansson, Sven 
Hjertsson, Kjell Hjertsson, Egon 
Jönsson, Börje Tapper, Kjell Rosen, 
Calle Palmer, Stellan Nilsson och 
Carl E. Sandberg. 

Totala kostnaden för anläggning 
av idrottsplatsen uppgår till omkr. 
60.000 kr. Genom riksidrottsförbun
det erhölls bidrag med 13.000 kr., 
storkommunen har anslagit omkring 
35.000 kr. och den gamla kommunen 
Slimminge köpte marken för omkr. 
11.000 kr. 

När nu allt står färdigt till invig
ning kan konstateras att Janstorp 
och dess målmedvetna, ansvarskän
nande idrottsungdom fått en bra 
plats för sina tävlingar och idrotts
övningar, en tillgång som blir vär
defull också för skolornas ungdom. 
Idrottsnämndens ordf. Eric Nilsson, 
J anstorp, framhåller i sammanhanget l 
att idrottsföreningens medlemmar 
gjort en helhjärtad insats och offrat 
mycken fritid för att få allt i bästa 
skick. Aven entreprenören Allan 
Jönsson, Malmö, får beröm för sitt 
sätt att utföra anläggningen. 



======-·------

~kurup 

Glad fest på 
folkhögskolan 

Skurups folkhögskola hade på 
torsdagen sin sedvanliga avslutnings
fest för eleverna. Det vår de 20 
flickorna i hushållslinjen, som stod 
för arrangemanget. Flickorna hade 
dekorerat - lokalerna med blommor 
och grönt och anordnat blomster
korgar på borden i matsalen. 

Festen blev mycket lyckad med l 
all. sång, framförande av lustspelet 
"Examen i Ruskeby", samkväm m. m. 
stort jubel väckte den film, som in- l 
spelats på skolan med fil. mag. Bertil 
Järneström som regissör, producent 
och manusförfattare. Det var en 
kostlig historia, uppsluppen och glad 
och inspelad med. två elever som för
älskat par i huvudrollerna och riågra 
av skolans lärare som medverkande. 
N~mnet . var "Kärlek och zoologi". 
Skådeplatsen var -dels skolans park, 
där ·det romantiska · paret. brukade l 
möt~s, dels andra platser, bl. a. Kö
penHamn och IVlalmö. Handlingen 1 

utvecklas i ett ' halsbrytande tempo 
och det unga · paret ·försättes i den 
ena spännande situationen efter den 
andra, vil)tet allt till slut upplöses i 
en klar seger för kärleken över 
zoologin. 

Vid .samkvämet på ' folkhögsk ol an 

i Skurup spe lades teate r, o ch här 
.ses Ulla Be i mo frå n Garg näs•· so m 

sko lpo jke. 

• i ;J J.' il :l ·1;1f1·13; ll;l•l j ~lml i l 
BIL KÖRDE IN I UTHUS 

På fredagen blev en ekon.om i- ten 'och den av regnet ·h ala väg
byggnad, tillhörandE' fastigheten i banan orsakade troligen olyckan. 
vägförgreningen Skönebäck-Slim- Vid flera tillfällen har fastigheten 
minge i Sandåkra invid Skurup, i kurvan varit utsatt för bilister 
helt raserad av en lastbil, som som kört av vägen. Nyligen fick 
körde av väg.en. B ilen var lastad bostadshuset en törn så att väggen 
med nötkreatur. Den levande las- sprack. 

.MOR och BARN ................... . 

.fru ANN-MARIE SJöBA CK -med CLAES GöRA N och MATS 
ANDERS, Börringe. (Lidbergs. foto, S kurup) 

·····················~··············· · · · · ······ 
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Lyckad säsong för Skurups simskola 

Simskolan i Skur1,1p började sin 
verksamhet den l juli. Nu stun
dar snart av,slutning efter en i 
stort sett vällyckad säsong, Näs
ta vecka kommer omkring 35 av 
simskolans mera försigkomna ele
ver, magistrar och kandidater, 
att fara till Trelleborg för att 
Vid badhuset där träna trampolin
hopp frän 3 till 5 meters l).öjd. 
Möjligheter att träna hopp sak-

/ 

nas vid skolans badbrygga. Ny 
ledarinna för kursen är i är frk 
Inger Hansson frän Saritslöv. 

1 Fröken Hansson är ingalunda no-
vis i simlärandats svära konst. 

, I sel{ är har hon tidigare varit 
' biträdande ledarinna vid simsko

lan här i Slkurup. I är är det 
första året som frÖ'ken Hansson 
själv svarar för ledarskapet. Till 
hjälp har hon två Hl-Ars flickor, 
fröknarna Gunvor Mårtensson o. 
Barbro Hansson. Liksom före
gäende är har man haft omkring 
200 elever varav nägot flera poj

. kar än flickor. Undervisningen 
äger rum vid Bingamarkens bad
brygga dagligen mellan kl 12-
16,30, och eleverna transporteras 
dit och tillbaka i bussar vid olika 
tider. Eleverna uppdelas i grup
~ ~er ålder och färdighet med 
omkring O ·s i varje grupp. Ny
börjarna får först lära ,sig torr
sim, medan de mera försigkomna 

l 
fär mera avancerad undervisning. 
Jämsides med simundervisning 
får märkesprov avläggas av ·den 
som aspirerar härpå., Ganska 
mänga, även de, som ej tillhör 
å.rets simskola, begagnar tillfäl
let! därtill. På en förfrägan om 
vilka som bäst ti!lgodogör sig lln
dervisningen, poj1kar eller :flickor, 
svarar ledarinnan, att detta ofta 
är individuellt. Dock har flickor
na nog i allmänhet ett visst för
spräng genom mjukare' rörelser 
och bättre sinne för rytm, vilket 
dock ej hindrar, att mänga poj
kar genast visar goda anlag för 
simning, även om de ofta har en 
benägenhet att spänna kroppens 
muskler för mycket. Vädret har 
med undantag för en tre, fyra 

bläsiga ooh regniga dagar varit 

Jordbrukardag 

i Skurup 
Halmens utnyttjande Vid skörde
tröskning blir temat för en jord
brukardag som anordnas på. Sku
rups Lantmannaskola i morgon. 
Ämnet är högaktuellt nu inför 
skördasäsongen och det sker ock
så en omfattande forskning och 
utveckling på. detta område som 
det är angeläget att fä belyst. 
Som arrangörer för jordbrukar
dagen stär Vemmenhögs och Lju
nits-Herrestads försöks- och växt
skyddsringar .samt Vemmenhögs 
ortsförbund av R.·L.F. 

det bästa tänkbara för simunder-* 
visningen. Ett litet krux har dock 
det nästan ständigt orena bad
vattnet varit. Endast undantags
vis har vattnet varit rent och 
klart, och oftast har massor av 
tång och sjögräs flutit omkring, 
vilket givetvis ej verkar så. loc
kande. Intresset för undervis
ningen har varit stort varom ett 
hundratal avlagda prov för sim
borgarmärket vittnar, och bäde 
flickor och pojkar har skött sig 
väl. Det skulle dock ej skada om 
ungdomarna var lite mer aktsam
ma om sina tillhörigheter. Det 
blir vanligtvis lärarinnans upp
gift att efter undervisningens 
slut samla ihop en hel del kvar
glömda pinaler från pengar till 
klädespersedlar och leksaker. En 
simlärarinnas dagsverk är inte 
slut i och med att simundervis
ningen är över. Sedan äterstå.r 
en hel del tidsödande skrivarbete, 
varvid bl a antalet avlagda mär
kesprov registreras och en hel 
mängd uppgifter för skolans be
hov om dagens elevantal, avlag
da prov m m antecknas. I allt 
anser· sig dock den nya simlära
rinnan kunna konstatera, att 
den nu snart ti!länpalupna, .kur
sen varit helt igenom vällyckad. 

Halmproblemet kommer att be
lysas både ur markvärdssynpunkt 
och ur teknil'ik synpunkt. Med
verkande vid jordbrukardagen är 
bl a docent K.L. Jensen, Landbo
höjskolen, Köpenhamn, som bely
ser markvärdssynpunkterna !lamt 
maskinkonsulent Sven Häggblom 
som svarar för den tekniska si
dan. I jordbrukardagen ingär ock
så en utställning av aktuella tek
ilis~a...Aiä.J,~del för l;talmens J;~ 
varatagande. Dessa maskiner 
kommer att visas och demon·stre
ras av maskinikonsulent Hägg_ 
blom. 

D-l 

MBI till Skurup 
S:kurup's AIF får i morgon gäll
ter frän Malmö. Det hela rör 
sig om en vänskapell1J8Jtch mel
lan MBI och Stkurups ATF. M·at
chen gär av stapeln kl 19.00. 
Det är ju bara en serLe som 
skiljer de båda lagen åt sä 
matchen bör kunna bLi god :fot
bollspropaganda.. .MBI har a:n. 
nonserat ordinarie lag och vi 
förmodar att det blir en svär 
nöt för hemmalaget att knäcka. 

Sjukgymnastelev 
Vid s:Vosve:rus·ka, sjukgymn<astinsti
tutet i Lund har som elev anta
gits bl a Christei Olsson, Skurup. 

Sommarens kraftigaste rotj)löta. 

föll under må.ndagen över Sku-1 
rupstrakten. Nederbör<len var 
dock ganska ojämnt fördelad, i ' 
det i köpingens centrum, upp
mättes omkring 30 mm, mot vid 
Lanfmanna:skolan 21,5 mm. 
Regnet var mycket välkommet 

särskilt för gräsvallarnas och rot
frukternas del. Sockerbetorna var 
så.ledes på. många håll angripna 
av bladlöss, vilka väl nu blivit 
bortspolade. Pä stråsäden, som nu 
,står inför sin mognad, hade även 
regnet en välgörande inver)!:an, 
utom på de fält, där plantbestän
det var så tätt, att Hggsäd upp
kom. 



------------Skurups simsl(olas avslutning· 

(~~] 
1 Premiär i Wemmenhög för 
ny konfirmationsklädsel 

l 

l..ördagens sexlon konfirmander i ö . Vemmenhög samlade ulanför 
kyrkan tillsammans med konfirmationsläraren, kyrkoherde Birger 
Holmberg. 

Den nya klädreformen för sommarkonfirmander börjar slå Igenom 
allt mer och mer. Vid konfirmation på lördagen i ö stra Vemmenhögs 
kyrka kom pojkkonfirmanderna klädda i mörka byxor, vit skjorta och 
svart slips. Kavajen hade fått stanna hemma. 

Såväl församlingens kyrkoh erde slå igenom överallt säger kyrkoher
Birger Holmberg, som k onfirmander- de Holmberg. I ö . Vemmenhög kom
na och deras föräldrar tyckte den mer vi under alla omständigheter 
nya klädreformen var ypperlig, sam- att fortsätta med den. Inte min st f ör 
tidigt som den gav e tt b åde naturligt föräldrarna är reformen mycket vet
.och värd igt intryck. tig. Inför k onfirmationen br ukar 

Den reformen kommer säkert a tt klädkontot bli ganska drygt. Nu kan 
=------------- - - ' pojkkonfi.rmanderna använda prak

tiskt taget ;vilka byxor, som helst t ill. 
den vita skj ortan. Samtidigt blir det 
också en enhetlig k ostymering för 
alla p_ojkama. 

Vid n attvar dsgången i kyrkan på 
söndagen tillämpade de åtta pojkar
na i konfirmationskullen samma 
klädsel, som k onHrmat ionsdagen. Ka
vajen har nu definitivt lagts åt sidan 
för konfirmanderna i ö . Vemme:n-

lhög:__ ____ ·._ 

Utdelni ngen av förtjänsttecknen försiggick i hällande regn. Här 
delas d e ut av lantbru ka re G unnar Hansson, Ängsro , Skurup. 

Skurups simskola hade som iidi- Larsson, Eva Bergh, Anne-Marie 
gare meddelats avslutning på sön- Jönsson, Gunilla Olsson, Birgitta 
dagen i . Bingsmarken. De som av- Ringqvist, Kerstin Jönsson, Lennar-t 
lagt sina prov och godkänts var föl - Borg, Lars Serner.t, Kenneth Jönsson, 
jande: Gunilla Jönsson, Kurt Håkansson, 

Kandidaten: E va Bergh, Anne-Ma- Knut-Ingvar Persson, Britt-Marie l 
!l'ie Jönsson, Thomas J ohansson, KeJ.·s- Persson, Anita Persson, Marianne 
!lin Mårisson, Gregor Plam, Ulla-Brit- I:'ersson, Kerstin Ewing, Olle Anders
ila Malmborg, Sven-Åke Lövgren, Be- son, Lisbeth Larsson, Anna-Kerstin 
il'it Nilsson, Kerstin Mårtensson, Bir- Håkansson, Anna-Karin Nilsson, 
gitta Mårtensson, Bodil Andersson, Gunnel Larsson, Britt Persson, Lis
sten-Ingvar Andersson, Alice Karls- beth Beckman, Gun Hansson. 
son, Karin Mars, Ulrika Frising, Gun- Lilla diplom: Ann-Christin Anders
Bri-tt AndeJ"sson. son, Ingmar Bokander, Inga-Lill Holm, 

Järnmagistern: Birgitta Mårtensson, Eva-Lena Andersson, Ann-Sofie An-
Bodil Ande;sson. . . . dersson, Lena Gun-Marie Nilsson, 

Bronsmag1stern: Karm Lmdslmg, Rolf Lövgren, Göran Larsson, Anne
Maja-Stina Andreasson, Sten- Gosta Marie Jönsson Britt Persson Gu
Jönsson, Birgitta Larsson. Iniila Olsson Gert-Åke Perssor{ Bir

Silvermagistem: Gentrud Thomas- gitta Ringq~ist, Kerstin Jönssor:, Lars 
.son. Serner.t, Kenneth Jönsson, Lenn&rt 

Silvermärket: Carl-Gustav Palme- Borg, Gunilla Jönsson, Kurt Råkans
hag, L isbeth Andreasson, Margareta son, Knut-Ingvar "Persson, Britt-Ma
Jarl, Britt Sa1tin, Kent Thomasson, rie Persson, Anita Persson, Elsy An
Göran Larsson, J an-Åke Svensson, dersson, Kerstin Ewing, Lisbeth Lars
Eva Bergh, Anne-Marie Jönsson, son, Anna-Kerstin Håkansson, Lars 
Kerstin Månsson, Göran Ekblad, Jönsson, Lennart Nilsson, Gun Hans
Kjell-Inge Malmqvist, Kerstin Rom- l son, Anita Larsson. 
n er, Lars Prahl, Gun Hansson, Ulla- Järnmärket: Anita Nilsson Gert
Bri.tta Malmbor~, Lars Sernert, Lars Ake Johansson, Hans-Inge Hansson, 
Olsson, Inger Nilsson, Nils-Enk Mag- Ann-Christin Andersson Anne Pe
~usson, Tore Hansson,_ Christer Ehr- dersen, Inga-Lill Holm, 'Ingmar Bo
l m, Roland P ersson, Hele~a Krl!'tens- kander, Per-Lennart Borgqvist, Carl
:son, Lennar.t Borg, An1ta Nllsson, Gunnar Holm Lennart Håkansson 
Kerstin Mårtensson, Ann-Chris- Bo 1\~ånsson Anders Nilsson Kcn: 
!lin .Nilss~m, Alice ~arlsson, 1\nna- neth Olsson,' Eva Mårtensson', Maj
K arm Nilsson, Karm Mars, Jorgen lis Svensson, Lena Gun-Marie Nils
Axland. son, Krister Axelsson, Krister Is-

Bronsmärket: Gert-Åke Johansson, gren, Claes Persson, Gunnar Axling, 
Jerker Åkerberg, Leif Olsson, Carl- Roland Axelsson, Ulf Kensmar, Ann
Gustav Palmehag, Eva-Lena Anders- Charlott Lundström, Kerstin Jönsson, 
s on, Margareta Jarl, Britt Saltin, Jan-Åke Andersson, Roland Peters
Ann-Sofie Andersson, Kent Thomas- son, Karl-Gustav Andersson, Britt
son, Rolf Lövgren, Göran Ekblad, Marie Persson, Anita Persson, Elsy 
Gunilla Olsson, Kerstin Romner, Ann Andersson, Marianne Persson, Per 
-Marie J önsson, Eva Bergh, Göran Ewing, Kjell-Åke Hellqvist, Lisbeth 
L arsson, K erstin Jönsson, Kenneth Larsson , Anna-Kerstin Håkansson, 
Jönsson, Marianne Nilsson, Lars Lars Jerlvall, Lars Jönsson, Lennart 
Sernent, Gunilla J önsson, Kur.t Hå- Nilsson, Marianne Hansson, Sven 
kansson, Leif Olerup, Knut-Ingvar Carlsson, Thomas Sjövall, Rolf Jo
Persson, Anita Larsson, Gunnel Lars- hansson, Ingrid Haven berg, Lars
son, Anna-Kerstin Håkansson, Ka- Erik Nilsson, Torsten Nilsson, Anita 
a-in Mars, Roland P ersson. :Larsson, Göran Jönsson, Lasse Wick~· 

Gröna diplom: Eva-Lena Anders- man, Roland Hellqvist, Bo Ivarsson, 
son, Lisbeth Andreasson, Margareta Birgitta Ericsson, Karin Nilsson, Olle , 
Jarl , Kent Thomasson, Ann-Sofi An- Gunnarsson. l 

dersson , Göran Larsson, Eva Bergh, 
Ann-Marie Jönsson, Göran Ekblad, 
Gunilla Olsson, Kerstin Romner, Gun 
Hansson, B irgitta Ringqvist, Lars 
Serner-t, J ane Bökman, Lisbeth Beck
man, Inger Nilsson, Marianne Nils
son , Kerstin Jönsson, Knut-Ingvar 
Persson , Kur.t Håkansson, Gun11la 
Jönsson, L ennar.t Borg, Helena Kris
tensson , Antta Nilsson, Kerstin 
Ewing, Anna-Karin Nilsson, Roland 
Persson, Jörgen Axland. 

Stora diplom: Ann-Kristin Anders· 
son, Ingmar Bokan der, Eva-Lena An
dersson, Ann-Sofi Andersson, Rolf 
Lövgren, Kent Thomasson, Göran 

- J 

-



Hönsskötsel l>ar 
sig inte 

Vägen ner till bäcken går genom 
ett frodigt betfält. - Vi har mest 
sockerbetor och säd, meddelar frun. 
En naturlig äng intill bäcken bär 
frodigt gräs - det skall suggorna ha, 
får vi veta. - Vi har bara en ko 
men vi bygger vår ekonomi på gris
uppfödning. Det här saftiga gräset 
fodra1· vi våra fyra suggor med. På 
året föder vi nog upp ett par hundra 
smågrisar och säljer dem. Vi hade 
ett par hundra höns också förr, men 
vi har realiserat dem, ty hönsskötsel 
bar sig inte. Det här med TV har 
förryckt vårt arbetsprogram; jag och 
min make hann i alla fall med att 

1 gallra de fem tunnland betor som 
vi har på ackord hos vår granne och 
vi ska nog ta upp .dem också i höst. 
Men det har blivit si och så med 
det skördearbete som vi annars bru-

1 kar utfö1·a hos vår granpe, Då jag 
' kom hem från "Sanningsla.ndet" var 
det" till att genast sätta i gång med 
stortvätt. Rena skjortor ska min man 
och pågen ha, hur mycket television 
det än blir. I morgon bitti far jag 
till Mjölby, till Ellen Keys stiftelse. 

' Det kommer i television på lördag. 

Sonen klarade 
matfråg-an 

Lite skakis är man nog alltid när 
man ska träda fram inför så många, 
dock är det roligt, ty alla jag arbe
tar samman med är så snälla och 
trevliga. Det var så roligt att se 
hur norrlänningarna har det och att 
få tala med de rara och pigga män
niskorna där uppe. Det är klart att 
när jag var borta så långt, tänkte 
jag på min man och pojken. Våra 
två vuxna söner är ju utflugna ur 

· boet, men Rolf är hemma. Han lda
rade matfrågan fint tack vare skol
köksutbildningen. 

I alla fall ska säden in i dag om 
än det blir sent och därefter ska 
L:t pac~as för resan, som går i mor-

l 



Skörden skall in innan jag 
reser säger; Skånslfa-Selmå 

A v Karl V. Nilsson -

-Det 1·äntar bra! blir det ständigt upprepade utlåtandet från alla vi frågar om 

skördeutfallet, då vi på smala vägar letar oss fram till Lilla -Grönadal i det fagra Vem

menhög. Samma svar får vi också av fru Selma Andersson - Televisions-Selma -

och 'hennes man, där de står i sädesstacken intill sitt femtunnlands småbruk och 

ordnar kärvarna som femtonårige sonen Rolf sticker upp. 
r 

Runt omkring breder sig den bör-Jgon bitti . Men håll tummarna för tan till jordens växtkraft, tillit till 

diga slätten med Skivarps trappga- mig på lördag, vinkar hon till av- egen förmåga, outtröttligt arbetsam 

veltorn i öster och ö. Vemmenhögs sked och tar åter tjugan i sina ar- och gladlynt. Hon ser tillbaka på 

syvassa tornspira i sydväst. I dag hetsvana händer. svårigheter som övervunnits. och vän

som så· många dagar förr, år efter En god representant är fru Selma der sig mot framtiden, glad över 

åi·, står fru Selma Andersson vid Andersson för den ·skånska småbru- att dela arbetets mödor och glädje 

sin mans sida i arbetet, med vana karhustrun: optimistisk, med förtrös-l med sin familj. 

händer "lavar" hon stacken. Trak
tor har man att köra ihop grödan 
med, fast bara fem tunnland hör till 
gården. 

- Den är ett arv från den tid vi 
hade en större gård, berättar Selma, 
medan hon snabbt och säkert lägger 
stacken. 

Hela familjen gläds åt att åter 
vara samlad. - Jag har fått na1nnet 
"Skånska Selma", säger fru Anders
son, men mitt hem låg på Ryssber
get, bara några minuters väg från 
Blekingegränsen, så egentligen är jag 
ett "gränsfall". Men då vi frågar 
om den vackra raden av äktskånska 
pilar utmed ägogränsen, lyser det av 
intresse och värme över hennes an
lete och hon sliter sig några min u- · 
ter från arbetet och visar oss små
bruket. 

- Jag har bett för denna skånska 
pilevall, som är kvar här sedan gam
la tider och den skall inte röjas 
undan i vår tid, det är min man 
och jag ense om. 

Raden av pilar följer en framfor
sande bäck med alldeles kristallklart 
vatten. Den kommer från rullstens
åsarna uppe i Hassie Bösarp och har 
enligt sägnen sin uppdnnelse i fru 
Vitas källa, omtalar fru Selma. Här 
vid bäcken har våra barn lekt se
dan de var små, de byggde möllor 
om somrarna, lekte med båtar o. s. v. 
Möllor fanns f. ö. vid bäcken i gamla 
tider, bara några steg bort låg Stora 
Grönadals vattenkvarn och kimröks" 
fabrik. Det kalla vattnet i strid ström 
ger bekväm kylning åt mjölkkannan. 

Selma Andersson med hunden La-ssie. 
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•Ilat bollen nätt mellan benen 

\
. Olle Jönsson, som här gjorde 

JI re~§ -<t:avla". När sedan Rolf 
•• nsson min. efter med ett hårt 
5Rott träffade trävirket, trodde 
man att värdarna skulle vara 
knäckta. Man kom emellertid 
starkt igen och kvitterade fullt 
rättvist i 8 min. till 1-1 genom 
Rolf Jönsson. I 23 ·min. tog gäs
terna på nytt ledningen och åter 
var Lindblad skytt, sedan Bengt 
Fröjd svarat för förarbetet. 6 
min. senare utjämnade Rolf Jöns
son på nytt men min. därpå mis
sade han dagens bästa chans, se
dan Sven Olsson svarat för pass_ 
ningen. Den avslutande kvar
ten hade AIF- ett konstant över
tag, men simrishamnsfärsvaret 
fredade sig med både tillåtna och 
otillåtna medel. 

I Simrishamn blev kedjan en be
svikelse och då särskilt Rune 
Persson, som verkade oinspire
rad, men Jan Kihlberg gjorde 
heller ingen människa glad. Da
gens lyckagubbe blev Ingvar 
Lindblad, som kämpade helhjär
tat matchen igenom, vilket även 

ta till med ojustheter. Karl E. 
Friman kan absolut inte Jastas 
för målen. 

I otursförföljda Skurup gjorde 
samtliga en verklig kämpamatch. 
Försvaret var på det hela taget 
bra även om Eve Persson verka
de något osäker vid en del till
fällen. Kollegan Kaj Helgesson 
klarade sin ytterst svåra uppgift 
att hålla Fröjd i strama tyglar 
fint, och framför sig hade han 
slitstarke Allan . Kristensson, 
som sin vana trogen var nyttig 
både offensivt och defensivt. IFK
centern- Kihlberg gjorde som sagt 
ingen glad, och äran av detta 
kan Lennart Nyström ta åt sig. 
Rune Olsson spelade som vanligt 
ett stort spel och tillsammans 
med Göte Jönsson lyckades han 
bäst i kedjan där Sven Olsson 
kom starkt i slutkvarten efter en 
vann hörnorna med 6-4 - och 
inte alltför lyckad inledning. 

I övrigt kan nämnas att Skurup 
vann hörnorna m'ed 6-4 och 
att Henry Gustavsson, Trelleborg 
dömde på gott och ont inför 290 
betalande åskådare. MASSE 

RINGDANSEN ÄR IGANG- men var är egentligen bollen? De 
som elcuttar 1·unt ä1· simrishamnsspela1·na Karl-E?"ik F1·iman och 

Sune Håkansson t-illsammans med SkU?·ups Göte Jönsson. 
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Det har varit jordbrukardag på Skurups lantmannoskola där man bl. a. diskuterade 
halmen och skördetröskningen. Här demonstrerar maskinkonsulent Sven Haegg
blom olika skördetröskor. Se vidare inuti tidskriften . - Foto: Hans Sernert, Skurup. 
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" Halm och skördetröskning 

ett aktuellt problem 

V id e n j01·dbrukardag p å Sku

ru ps lantnulnnasko la i förra vec

k a n tog m a n up p e tt akllle llt pro

ble m till di skuss ion n ä mli gen hal

tuen s utn yttja nde i samba nd m e d 

sk ö rdetröskning. Arra n göre r ' 'a r 

Venune nhögs och L j units-Ren e

stads försök s- och väx tsk yd dsring

ar samt Vemme nhögs orts fö rbund 

av R LF. F rågan b e lystes u r såväl 

markvårdssyn p unkt som teknisk 

synpunkt tned a nfö ra nde n a v do

cent H . L . J en sen , Sta te n s P lante

avls-Labora torium, K ö p e nhamn , 

och maskinkons ulent Sven Hregg

blom, Kalmar. 

~·-----------------
Docenl H . J,. J en sen på pe kade 

reda n i in lednin ge n til l s ill intres

sa nta a n fö rande, a tt d en mclod 

dä r m an b rä nde öve rs ko llsh a lm en 

helt viss t på läng re s ikt m ~tsl e 

v~ic k a be tänkligheter i sa mha nd 

med fråga n o m j o rde ns humu s

inn ehå ll och dä rm ed dess lä mpli g

het som å kcrbruksjo rd . ~ l a n har 

också på olika sä tt fö rsö kt s ig p ~'t 

a tt fö ra tillba ka ha lm ens orga ni s ka 

~im n en lill j o rden fö r a ll upprä lt

h ~tll a humu s ba la nse n. 

Halmkomposteringen })å avskrivnin~ 

E n ä ldre uh·äg Ya r a tl ÖYc r h a lm

ko mposten a ntin ge n m ed hj ~ilp a v 

o rga nis ka kv ~i n: k ~i ll o r e lle r ha n

de lsgödse l fra m s l ~ill a " kons tgj ord 

s la ll gödsc l". De nn a m clocl mås le 

eme ll e rti d i d agens jo rdb ruk a nses 

n tra för dy r prt g run d av dc höga 

tra ns po rt- och a rbc ls koslnader, 

so m är fö rknippade m ed den na u l

Yäg. Jha r h ar Yi då ba ra elen möj 

ligheten a lt ned b ruka h a lm en di

rekt i j orden . 

Halmens omsättning i jorden 

Ko rnha lmens tor rsu bs tans be

s tå r med un gefä rliga må tt av 5- 6 

proc. ask a, 0,5- 0,6 p roc. k väve, 

några få p rocen t råfc tt och va tten

lös li ga kvävefri a orga nisk a ä mnen , 

meda n huvudpar ten ca 85 p roc. ut

gö rs av t re s to ra k om ponente r av 

k v~ivc fri a o rga n is ka ä mnen : ce llu

losa . h emice llul osa och li gnin . 

N~i r h a lm ned brukas och inbl a n

d as i j o rden undc rg ~t r el en en rad 

bi o logis k a om s ä ttn in gsproccsse r 

oc h blir n ä rin gsmate ri a l för j o r

dens mikroo rga nism e r . F ukti gh els

oc h Lem pcraturfö rh å llanclen i j or

den spela r h ärv id lag en s lo r ro ll. 

T vå fö rh å ll a nden ä r k a ra kte r is tis

ka fö r h a lm ens n edbry tnin g. För 

det fö rs ta fö rl öper p rocessen i s ig 

s j ii lv lå ngsa m t även unde r dc m cs l 

gy nn samm a be tin ge ls e r och för de l 

a ndra ko mm e r ha lmens r in ga in ne-

Någ1·a av männen bako1n jO?·db?-ukardagen på SkU?-ups lantrnannaskola. F1·. v. ag?·o

nom Alf Bjelke-Holtenrum, Sku1-up, g1·eve Claes Piper, K1·ageholrn, docent H . L . 

J ensen, Köpenhwmn, nwskinkonsulent Sven H mggblom, Kal11uw, och 1·ektor Gunna1· 

Knutsson, SkU?'1t1JS htntmannasko lcc 
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Skånsk landskapsbild. Halmbalar i rader på Svaneholms gård i Skurups
trakten, ägare agronom Nils Sylwan. - Foto: Hans Sernert, Skurup. 



l lilfiJr rådjursjakten 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::;::::::::::: 
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Kan ni; se in i . rådjurets mörka, 
milda och drömmande ögon och än
då skjuta? Många kan det inte. Det 
finns jägare, som aldrig skjutit e.tt 
rådjur och det händ'er att den som 
gjort det och hört djurets skri och 
sett blicken av dessa ögon inte på 
l änge kan komma· ifrån minnet. In
för r ådjursjakten, som nu börjar den 
förste oktober vill man vädj a ' till 

dold på rådjurren, som kommer i 
skymningen ut på en äng, ofta dit
lockade avsiktligt med · foder. I den 
dåliga sikten blir det ofta bommar 
och skadeskjutnin"g, ja även männi
skor kan ju komma 1 skottlinjen un
der en så föga gentlemannamässig 
jakt. Kom ihåg att rådjuren är värt 
vackraste och mest graciösa hjortvilt 
och var rädd om dem! 

~ . ~ 

~~ Gäss t trafik:en n 
" -!.~ ..... ~ •. 11'1., •••••••••••••• 1!'1 •• 1 ••••••••••••••••••••••••••••• :.~ •••••••••••n•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••~••••••••••••• 

Gäss i. trafiken börjar nu uppträda på skånska vägar. Trygga och 

lugna vaggar ,de fram och kacklar helt förebrående på bilisten, som 

inte kan sätta sig in i gåsens manchiart utan ilsket -signalerar mot 

denna så fypiska ·skånska fågel. 

folk på j aktstigen. Skjut inte medh=- - - -;;==;;---:--.,,="'""""""'·==-- \ 
hagelgevär mot rådjur på för långt ~-
häll. Högst 2()-30 m. bör det vara. / 
Lät inte förleda er att kasta skott 
efter det lättupptäckta djuret bak -

1 ~ ( 

ifrån. Den som siktar · efter den ~ , 
gungande, vita f läcken på ett bort
spr ingande rådjur, får sällan bytet. 
Of ta blir det en avskj utet ben och 
gräsliga plågor för det skadeskjutna 
villebrådet. Spara oc_kså lammen. Det 
är dålig sport att skjuta dem och 
de har ju inte heller samma kött
värde sotn de utvuxna djuren. Man 
s~ulle även vilj_a vända sig mot det l 
har och var fore'kommande skyml 
ningsskyttet, där "jägaren" lurar 

Handels • Skurup ifesttagen ~ l 

:Från v pionjärerna Vik tor Alm kvist och Johan Nils:;on, fäTeningens ordf Ivan Hansson, ombudsman 
A nna Greta Skantz och kassören Albert Jönsson vid det läckra supebordet. 

Under lördagskvällen högtid
lighöll Skurups handelsanställda 
sitt 40 års jubileum i Folkets 
Parks festsal, som dagen till ära 
var dekorerad med fana och upp
lysningsmateriaL 

Då föreningens ordf Ivan Hans
son hälsade hade 120 medlemmar 
med damer samt gäster bä nkat 
sig i den vackra och inbjudande 
salen. 
En särskild hälsning riktades till 

de gamla. De flesta av dem har nu 
lämnat den produktiva tiden, men 
vid organisationsstarten var de ak
tiva och pådrivande krafter. V. 

Almkvist, Alfred Nilsson, Johan 
Nilsson och Karl Andersson deltog 
i festligh eterna, medan Jöns Ivars
son och Nils Bergstrand på grund 
av ålder sskäl avböjt. 

delns folks strävan att liksom öv
riga grupper inom näringslivet få 
längre sammanhängande ledighet 
vid veckoskiftet. Det omnämndes, 
att på samma tid som lokalorgani
sationen i Skurup vuxit från 27 till 
150 medlemmar har förbundet ökat 
från 7.000 till 97.000 medlemmar. 

Folke Norden frambar nuvaran
de generationens · tack till pionjä
rerna för det mod de visat genom 
att ställa sig i spetsen för orga
nisationen och agitationen för
eningens barndom. 

Under m ål-tiden framförde om
budsman Anna-Greta Skantz från 
Malmö förbundets gratulationer. I 
sitt anförande lyckönskade hon 
även Skurups handelsarbetare till 
att ha det relativt bra ordnat, i 
första hand m ed tanke på lördags
stängningen. Förbundsrepresentan
ten förde även på tal den stora 
annons- och upplysningskampanj, 1----------------
som förbundet numera bedriver i 
syfte att skapa f6rståelse för han-
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Ingen sl~attehöjning l 

·trots ökade utgifter l 
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Folkmängden i Skurup var vill senaste årsskiftet 4.770 personer. För 
första gl\ngen noterades stagnation och nedgång med ett 50-tal. Oro 
förmä<rlttes på sina håll och man frågade sig om samhället var på till
bakagång. Dagsfärska 1·apporter om utfly.ttningar till Malmö och Trel
teborg äro inte heller uppmuntrande. Inför denna situation har SltD 
vänt sig till några personer och fått del av deras syn på Skurup och 
dess framtid som boningsort, affärs- och industricentrum. 

F·ru Linnea WaJJdeck harr- i 22 år1Haker hos A·rvi!ka-Thermaeni·us AB, 
stått bailltom disken i A'll!del·ssons som den gamla firman F. W. Halter 
Garn.h8'll!del vid Kyrkogrutan och, numel'a kahlaos. Vi h &r rud·rig haft så 
ihjälpt si'll! maillte attt tillgodose kund- mycket &tt gör:a som nu. På de se
kretsen. Makanna innehaQ· sedan f1e- !laTe åren ha•r a•rbetssty.nkan ökruts 
ra år ;r;ocellsen. Fm WailideCJk är små- unda!llför undan och vi sysselsätter 
~ändska till börden. Hen!ll!es livHghet nu löO man urtlom de am9täHda på 
och ~·ada väsen har gjor.t det triv- vår säa:skiilida lwnsotruktiol'J!Savdel
saant i a:ffär.en. Hon bloi.r ock.så stnåirt: nmg i Sku.nup. Skump är idealiskt 
l-y.ri!Sk, när h'Oill. -tala~ om märmi.- för industrier, som arbe<ta•r för jord- l 
skorna i Skllll'upsor:ten. De kommer .J:tr.uiloots behov. Här finns ju rll!lllt 
ihLt, sägea- hon, ända up.pe f.rån Blen- omkring landets rika·ste byg.d med 
t=p, ;Slimmilnge och Veberödshfillet, en medV'etl:en, kU!llnig joo:dhrtika.rkår, 
f·rå'll! ailila de små hemmen, gå~dama som vaket följer med tiJ&en och äil' 
och byama på Romeleåsen och Iå~gt in<tresserad av al'lit i maiSkinväg, som 
ner på slätten i söder. VägaQ'Il!a le,doer be<främjwr en snabb och effektiv 
1:iilil Skurup, det mä.rker man, tycke.r 'j·ordbea·Dbetn·in•g och skörd. Skurup 
hon, och väl är det. Det är oCJkså Jigger också bra tihl för expor.t med 
bra, &tt vi hwr så målnga bussa•r, kom väg ti.Jil. kontin<e<rute:n och dess 
som rutgår f.rån Skurup, sju Hn~er åt j·or.dbruksområden. 
oloioka håihl. Många av våra kunder Så ha1· vi det glädjande förhåhl18Jn
kommer med buss, och vi sänd•a·l det i Skurup med skolor, som :lindust
ookså må'll!ga pa1ket med dessa trafik- rikn harr- det! bästa samarr-bete med 
medel. La.ntmaamaskolicurus- eleve~ är j u de 

Det ~ändes l•irte korustigt, nä1· den,hlirvam.de jondbruka.rna, och abt nå 
nya OO!IDIDgen med parkering en- konttaJJtt med dem är för maskinfi.r
dast på en sida av Ky11kogattan ge- moc och - producenter 1lacknämhgt. 
nomfördes. D=a gata är ju kö- Vidare h ar vi ju här i Skåne landets l 
pmgens vi.ktLgaste ad'fänsga<ta. Förr ojämförligt längsta vegetaJtionsperiod. 
stammde vju"a ktrnJder på gatan orne- Vi får aHtså lålng tid aJtt på fäJrten 
dclbar>t ulta!!ltfö~ dörren tihl butiken, pröva våra nyko.nstr.ukti!oner. Just i 
men nu måste de köra 11unt och J?aQ·-· detta avseende öppnas för våTa före
kera på ga!Jarls IPOtsaMa sida. MC'll! ta•g nya möjlighe ter inom kor:t. 
ihe:l\bre d!€'ll<Illa ordn·ing med ·en fram- Vi får ett eget experimentail.ofä.It, 
ikomiliilg gata än det trad'ikkaos, som som vi ska odla och dä.r pr.ova nya 
rådde j,nnam. med "vild p<Hlkering" m aiSki!ne r. De.t är ett 8 turl1n!IJa'llJd stoi"t 
Nu får ju i ailila fahl Ky.rkogatan område stnax utrunför stadsp1a!lleom
föl"bH en länk i huvudledsfönbi!ndel- 11ådets västra gräns me-Han jär·nvägen 
sen Mailimö-Y stad. Det hade inrte va-, och Väste<r.g81ta!lls föl'l:ängll!i.ng mot 
ritt mlfugt för oss a.ffärsfo1J<:, om de Sariltsltöv. Förr eHer senare kommer 
<tidigare planernoa på vägelliS sträck- 1 irudustr iobyggnader att uppföras där, 
nmg ·långt UJtan..för Skump bh•vit 1 men i första hand Mir det ett av
verhli,ghet. Då hade ju ett lJ.1omstran-~ski..1t fält, där våQ·a korustrukttörer få.r 
de ad'fäJrscerutnum heLt i on-ödan ska- ti<1ld'ä1le att ex:perimentera med nya 
.d.a/ts. uppfin'lllill'gm·. 

Vi hru· trev1ig kundk·rets, fm1tsätte~·l För voc a1<hetarstaan är det av be
fllU Wa!ldeck, vi har bra förbindelser, tydel:se a.tt yrkesskolan sama-rbe<ta·r 
som hl:iir ännu bättre och vi har ett med oss och ru·rongeraor . kUQ·ser 1 

samhähle på många 'sätt ti\Htta•lootde svets~ing av olika sl.a.g. Bostäde: ha!r 1 
och bm <l!tt. bo i men här finns e'll! samhäll1et kunnat skaffa fram nagor
del, som jag sk~ säga mi!n menting lnmda i den.~ån d~ behöv•ts ttH ar
om. Vadqr kan imrte de stymnde betare och tJansteman. 
ordna så Skrurup får f1eT i!ndustrie.r '? . . 
Har ni sett skarOl"ll!a, som va~je da•g En livskraftig landsbygd 

v.id s=tider: på ~or.gonen fa~· till l Så optimistisM Iåter de1t från in- 1 

siitt a·rhelte 1 Mahno ?ch :r'·reJil.ehor,g 1 gen-j ör Sune Haillter. Aven de stora l 
med · tå.g, buss och b1L Det ar be-, F . d ·d 
klämmande. I många småländska orts. sexton e Sl an 
samhälilein ha~ i!ndustri snabbt skapat 
uppsving, och det kU!ll:de varit Hka
dantt häi·. Man kunde väl locka hit 
för.etag! 

-Jamen man kan väl i!nte sub
venltione•ra industrien, så som sket t 
på si!na håH? 

Jo, man skuHe skänka mark t.iiLl 
ibärkrad'i-tga industrier, som viHe bo
sätta sig här. Det betalade sig i 
l-ängden. Jag är 1nte hemmastadd i 
kommuna1politiken, men ja.g har en 
.in!!l.erJig önskan, att de kommUJnaJa 
föntr-oendemännen ska finna en väg 
ili!l a~·bete för de många, ar·betsvi:l
!Lga, unga människor, som Lrutet hög
re önskar än att få grrmda si!n•a hem 
i Skw·up. 

Det var ett temperamenltsf.ulili t in
läbt i en aktueH fråga och en djärv 
}i!noje för framstegspoli<tilk. 

Skurup idealiskt för industrier 

1ndustriln1.aii!Ilens SY'n på Skurup, 
som helT)•vist för industriell expan
si·on f.ramJoäg;ges av in1gen•jör Sune Fru tinnea Waldeck 



Skurups scouter har snart 
fina gård helt färdig • 

sLn 
Som vänligt blinkande stjärnor lyser i höstmörkret ett par gamla vagnslyktor vid entren till Pilevallen, 

1 scouternas egen gård i Skurup. Det ser så trevligt o ch välkomnande ut i höstkvällen. Det är nog också så 

att pojkarna här har sitt andra hem, sin egen, av de m själva skapade miljö, där de trivs och strävar vidare 

för att ge samvaron den ram de älskar. 

Pi·l~valtlen ha·r bli vi~ scoutkårens l Det är ett noJe att gå omkrmg li•ga vid .innertakets on'!J.äggning, 

j 
egendom genom kommunal givmild- i rwnmen och se hur pajkalrna har : meddelar han. 

det. Ciceron är Sture Persson, som På gohret ska vi ha gumm~pl>at-

1 het och bidrag från arvsfonden. Så varJ.t en rikJtig hustom~ för scou>t- tm·, ty här b1h· främm hemvist för 

har åt samhäUe.t bevara•ts en gam-· gården och nästan tnl>bringar var V ar.gungarna, som a~Hid kommer i 

mal, typisk skånsk län•ga med anor k väN därute med art.t mål'a, l-ägga ma,t •. filock och har sina flesta övningar 

från Maeideans tid och åt sco;utenna tor, snickra och mycket anna>t, bi- på golvet. Skörut blek det att nu aLl

skänkts en i.dea>lisk ungdomsgru:d. trädd av scouteQ· med gott handl>ag. tid ha varmt. Värmeaedn1ng med ol

Men pojka·ma ha•r själva til~ stor Där träffaQ· vi även brodenn bygg- jeel'dni'll!g är insta>hle·rad i ruygrävd 

del svararl: för inrednion.•g, m.öbl•ering, nadsingenjör i..ennant Pensson, som kählar;e, där även toaltetter och tvätt

mål!ning m.m. Kåren har haft för- varit teknisk• rådg~vare vid 11estaJU-· rum finns. Ege·IlJtiliilgen bonde den 

månen äga äld~e medlemma·r, som reringen och gjort upp ritrungar och här övningssalen utökas med tiWI

kunna>t vägleda sina yngre kamra- försla•g Wll ombyg.gnaden. Ännu är byggnad åt söder, anser ingenjör 

ter i ol.i.ka hanltverk och organ•.isenl köket en röra av a>hlehanda ting, som Persson. Det behövs utrymme på 

.inl'edningsarbete•t. Nu när höstens samlas på eit nybygge, och mycket omkr. 50 kvm .go1vYJta och det iliiJggea: 

scouta•rbete tar vid är också Pille-· återstår ännu jnnan övn.ingssruen i inom möj~fugheternaJS g·rä.ns både eko

va-hlens ,·enovering kla,·, så SJtt scou- östra deaen kan tas i bruk. Ingen- nomiskt och bygg,nadstekni.sk:t, me

terna kan flytta in och stäHa tilll- jör Persson pekar på de .gamla bjäl- nar han. En sådan ytteruilgare ult

rätta i sina "lyor". krum•SJ i :balket. De skaoll hevao:as syn-· vidgning är så myoket mer 8'll!ge
•1ägen, . som ev. i Jf.ramt.iden även 
flickscoutema ska få använda den
na del av ~ok&aen. De saknar ju 
f.!Il!. helit egen lok&a. 

Patrullen Höken samlad sin lya. Fr. v. Tommy Lindberg,. Roll Sirids berg, patrulledaren Lars Carmen 

samt Gqra·n Car:'lsson. 
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scoutledaren Sture Persson med några av pojkarna samlade. vid 

brasan i storstugan. 

SNABB-INTERVJU O 

En ständigt 
ökad kundkrets 
och behovet att 
på ett bä t tre 

sätt betjäna . 
våra kunder 
har gjort att vi 
nu håller på 
med att om

bygga och utvidga våra lokaler. 

vi har ett önskemål. säger fru 

Linea Waldeck, - att våra kun

der skall ha den rätta känslan 

av trivsel när de kommer till vår 

affär och vi tror att när vlka 

olika avdelningar får sin rätta 

utformning - konfektionsavdel
ningen sina nya provrum · - vi 
står rustade att ännu bättre till
godose kundernas önskemål. 

SNABB-INTERVJU O 

Höstens sko
mode bjuder 
på många trev
liga varianter, 
det blir mer 
och mer kon
tinenten som 
;ätter sin prä

~el på de sv: en
ska skorna säger köpman Kjell 
Qvarnerup, / som just kommit 
hem från Skomässan. 

Lantbruk~are och andra 
har fått }(öra vatten 

Lantbruka-re Henning Hansson, Hassle-Bösarp, åker till mejeriet i 
. . Skurup och hämt~r vallen. 

Den gångna sommaren och hösten torde ·gä till hävderna som en av 
de varmaste och vackraste i mannaminne. Den obrutna raden av sol
skensdagar var en härlig tillgång för semesterfirama, oci'i lantbrukar
na gladde sig åt gott bärgningsväder, men medaljen har också en från
sida. Det var; allt annat än angenämt att se betet torka bort och att 
nu ängslas för sockerbetsskörden. 

SNABB-INTERVJU G 

Bland vår 

l 
l 

l 
l 
l 
l 

kundkrets finns 
det, säger köp
man Birger An
dersson, kun
der, som har 
handlat i över 
25 år hos oss. 
Nöjda och be

låtna kunder är vårt motto. Vi 

har byggt upp vår . rörelse på 

detta förtroende mellan oss och 

vår kund - det skapar den rätta 
trivseln för båda parter. 

l 

Detta har vi haft i minnet när 
vi köpt hem höstsäsongens skor 
och nu kan vi visa upp vackra 
modeller och läckra färger an
tingen det nu gäller en prome
nadsko eller en sko för innebruk. 
Vidare bör man nog se mera på 
en god passform och en - kva
lite än på priset. · Vi för 
vår del gör det - i långa loppet 
har det visat sig vara riktigt. 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Ni är alltid hjärtligt välkommen, 

vi är beredda att utan kÖptvång 

visa Er höstens nyheter. Vår sor

tering i såväl pojk- som herr

kläder är synnerligen omfattande 

och Ni finner säkert det Ni sö
ker hos oss. 



Mycket allbete och förlorad tid har på me jer iet men man har också i 
även den torra väderleken vållat s tor utsträckning Htat till grannars 
lan-tbrukare och fastighe-tsägare ute hjälpsamhet. Ännu finns näm.ligen 
på landet, som ej haft sin varttentill- en och annan brunn i Sjölandet, 
gång sälo·ad. Såd~ma finns det många som hållit vatten även under denna 
i Skurupsorten. Stora områden inom ovanliga torkperiod. Vattenverket har · 
kommunen hru- denna sommar varit ledningar fram till lant brukare Bror 
och är fortfarande tor'I"lagda med Jönssorus gård men därifrån till 
sina bl.1lllmGr och u11bol1kade källor. egentliga Sj ölande t är det närmre · en 
Eniligt erfarna bmlllniSgrävares ut.sa- km. 
go, sjunker vattnet i 'brunnarna ända Harvberg längst i norr har även 
fram ti1l jul h&lft känning av torkan, men brun-

Häromdagen stod brödutkörare narna håller någorlunda och MskiJl
Ove Kristensson, som illlika är inne- liga käll<>r finns i backama däruppe. 
havare av ett småbruk på nr 7 i . . 
östra delen av köpingsområ~Jet, in- G_od tillgång vtd 
ne på tekniska verkerus kontor med l Z1mmennans backe 
bekymrad min och framlade inför Helt utan bekymmer för vartrlal-
driftsledaJre Gunnar Nilsson planer l tillgången är man i hägnet av Zim
på utbyggnad av varttenledningar till mermanl11S backe. I dess mäktiga 
n'I" 7, som har ett 40-tal husägare grusås magasineras vatten, och går
och småbruk&re vilka lider brist på dar och hus i närheten har god ti11-
vatbten. rinning. Lantbrukare Edvin Jöns-

"Vi har körrt vartten hela somma- son, Hyltaskog, beräl.ta!r: Häl- på går
ren. Vi är över 30 stycken, som med den ligger en damm, som aJdr1g 
hästskjurts eller traktor kört tunnor släpper vallten. Vid bygget av Sand
med vatten hem illl oss i sommaJr åkravägen tog man dagligen under 
och höst" sägeT Ove Kristensson. sex veckor 35 kbm. vatten ur dam
Som väl är kan vi få hämta vid men, men tömma den kunde man in· 
mejeriet eller vid en brandpost ; t e. Vidare har jag en källa intill. 
Skurups by. Jag h ar ofta tagit en uppfar tsvägen och den hm- heLler 
dag till a,tt köra va-tten hem och aldrig sinat . lnn·an vattenv&ket drog 
fyl:la min sinade brunn, som får fun- ut ledningar till aila husen vid Spets

' gera som vart;tenbehålla~e. Det duger gatan, hämtade . dess innebyggaJre 
den till!. Den håller vatten, men ger vatten i min källa under torrår. 
intet. Och likadant är det föi alla de Optimi.stiska toner anslås ocklså av 
31 fastighetsägare på nr 5, som ge- fastighetsägaJrna i Dalaled längst ner 
mensamt anhålla hos köpin-gerus vid kommun-gränsen i sydost. Även 
myndigheter ·att ordna vattenför- där bestär marken mtiilil dalgången 
sörjningen för nr 7. Ove Kristensson a v väldiga gruslager, som är vatten
lägger fram en lista med aJil.a sökan- förande. Smedmästare Johan K. 
denas namn. Och han fortsätter: Sär- Andersson, som haft sin rörelse i 
skHt svårt är det för oss som har Dalaled i över 40 år har genom sin 
djur. Och de som inte har egna yrkesverksamhet ofta hllik artt göra 
transportmöjligheter måste ju leja med pumpar och vabtenmi!läggndng
skjutsar till att köra hem vatten. ar. "Här i DalaJed", säger han, "har 
Många a,v oss fördjupade sina brun- ingen brist på vatten som förstår 
nar, men de är ändå tomma nu". sin sak rät t" . ö ver hela dalgången 

1.700 m. ny ledning behövlig 

Dkftsledare Gunnar Nilsson visar 
på en karta, hur l.ednmgaJrna skulle 

f inns på e tt bestämt djup ett vllltten
förande skikt, som håller vatten i 
brunnarna allt vad man behöveT. ·Jag 
h~· varit med om att br= stått 

SNABB-INTERVJU 8 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
·l 
l 

SNABB-INTERVJU 8 

- att sälja TV 
är inte bara 
att på lämpligt 

sätt leverera 
ipparaten till 

ttunden - det 
är i själva ver
ket bra rnyc- · 
ket mer: att 

ha en service, som kan ta hand 

om TV:n för reparation, att ha 
reservdelar i lager, att sälja de 

bästa märkena, att ha bransch 
kunnande och mycket mera. Vi 

tror, att vi kan uppfylla alla des

sa krav- och det är ju till köpa

rens förtjänst . . . anser köpman 
Karl Erik Lundberg. 

SNABB-INTERVJU O 

Har Ni tänkt 
över vad Ert 
klädkonto kos
tar Er pr år. 
Det är en god 
ekonomi att re
gelbundet läm
na in kläder
na för kemisk 

rensning - Ni erhåller en läng
re livslängd på dem och därmed 

ett lägre klädkonto. Dessutom är 

Ni alltid välklädd och har den 

känslan av trivsel, som är så nöd

vändig • vårt. umgängesliv, påpe
kar så riktigt köpman Nils Pers-

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

En bil repre

senterar ett ka
pitalvärde. Om 
man rätt för
står denna sak 
så skulle man 
kanske i större 
utsträckning än 
vad man gör 

SNABB-INTERVJU O 

vårda sig om bilen säger fabri

kör Manfred Almkvist. Med jäm

na mellantum skall man se om 

sin bil - motorjusteringar, hjul

inställning, se till att bilen blir 

smord och "servad" - kort sagt 

- ~ara mån om det kapital bilen 
utgör. På så vis får man ju också 

en längre livslängd på bilen sam

tidigt som man kör :tryggare. 

Att köpa be
gagnad bil är 

en förtroende
sak. Men hos 
oss kan kunden 
känna sig lugn 
därför, att Vl 

med vår långa 
erfarenhet inom 

bilbranschen förstä r att vid byte 
gammal mot ny bil, sätta rätt 
pris på rätt vagn. Detta gör att 
värdet på våra begagnade vagnar 
är så att säga det "faktiska vär
det" säger direktör Idert Inge
mansson. Därtill vår garanti på 
bät tre beg. bila r , vilket gör en 
belåten återkommande kund. 



ORGAN FÖR 

SVERIGES 

LANTBRUKs

FÖRBUND 

N:r41 
LÖRDAGEN 

10 OKTOBER 

lantbrukare Hans Andersson, Bokedala, i Tomelillatrakten, i Kristianstads 
län, tar upp fabrikspotatis. Sorten är Kapell a. - Foto: Hans Sernert, Skurup. 



ORGAN FÖR 

SVERIGES 
LANTBRUKs

FÖRBUND 

N:r 42 
LÖRDAGEN 

17 OKTOBER 

SSA Hilleshög betskördemaskin med tank i arbete hos lantbrukare Anton 
Larsson, Pålsro, lilla Beddinge, i Malmöhus län. - Foto Hans Sernert, Skurup. 



- Hela Sveriges TV-Selma ska auatorligtvis h:a 

sin resa hon också. ltlan guv henne en olämt•Hg 

uppgift och ställde sedan för stora krav. Hon ''ar 

väl så förtjänt av sin . Greklandsfärd som de 

andra •••• 

Sä stod det i Skånska Bugbladet för en tid se• 

dan i en TV -översikt. ltlänga av våra läsare in· 

stämde och ville samla respengar till den renhå· 

rlga, charmfulla skånskan. 

I går anliinde följande brev till Skånska Dagbla

det från Selma Anclersson, ett brev som ,.i med 

glädje publicerar SRfD.tidigt som ''i unelerstryker 

dess vädjan: 

Lilla Grönadal den 151' i-59 

Redaktör Allan Beer! 

Mitt varma . tack för Edra 
uppskatiande ord i Skån· 

ska Dagbladet. Sedau miti s. k. 
"fall" i TV har jag fått ota
liga brev, dito telefonsamtal. 
Alla har erbjudit bidrag till 
Greklandsresa. Någon sådan 
vill jag inte ta emot. Nej, det 
finns något som ligger mig 
varmare om hjärtat. På min 
resa till Kalix, kom jag i säll
skap med en ung kvinna, hon 
såg så lidande ut. Till sist 
började hon berätta. Jag ci
terar: 

S om artonåring födde jag 
• en liten gosse. Pappan 
försvann. Så för två år se· 
dan fick jag telefon på min 
arbetsplats. Lille Björn är 
sjuk, tog mig ledigt från job-

1 bet, for ut till tanten, som var 
min gosses lånemannna under 
dagarna. Där låg min pojke, 
feberhet, ont i huvudet. Dok
tom kom. Så blev det lasa
rettet (polio). I tre veckor 
levde jag i en ångest så stor, 
att endast den mamma som 
genomgått detsamma kan för
stå det. Mellan kl. 13-14 fick 
jag ringa. Ibland tyckte jag 
att tiden sniglade sig fram, 
ibland flög den mot ångest
slaget. Så föll domen, förlam
ning från höften ned till tår
na. Min gosse, mitt livliga 
barn. 

D en första tiden vårdades 
den lille i samma stad. 

,där modern arbetade, då 
kunde hon hälsa på honom. 
Men sedan åkte han till van
föreanstalter. Enda förbindel-
sen blev telefonen. Även det
ta blev betungande. Så kom 
julen 1958, då satt den unga 
modern ensam. Tanken fanns 

varje minut hos gossen. Hon 
hade sparat, hon hade försökt 
få låna, men nej, hon kunde 
inte få ihop till resan. 

Hennes enkla berättelse 
etsade sig för alltid in i 

mitt mimte. Nu vädjar jag, 
vädjar av hela mitt hjärta. 
Skänk de pengar ni vill giva 
mig, till dessa obemedlade 
mödrar. Så att dessa, åtmi.n
stone någon gång kan resa till 
sina barn. Då skänker ni mig 
på samma gång en drömresa 
så underbar, en resa som jag 
aldrig av egen kraft kunnat 
åstadkomma. Skicka allt till 
Jcrring-fonde11. Att denne 
man lagt fram detta förslag 
till regeringen och där fått 
avslag, · tror jag mig veta. 
Man kan bli så fly, jaha det 
kan man. 

J ag hann bara räkna till ett. 
Och ni alla som fått nåden 

att bliva mödrar, ni som ser 
edra barn, friska och rosiga, 
tycker ni som jag så hjälps 
vi åt alla, att skänka helst 
många mödrar och handikap
pade barn en god jul. 

Eder tacksamma och till
givna 

TV-Selma 
(Selma Andersson) 

Jerringfondens postgi
nnmmer 5 O 3 3. Skåus
ka Dagbladets redaktion 
har omedelbart samlat 
ibop oeh skickat en 
shanl. 

Jag hoppas många, 
muänga följer efter. Tack 
fur inspirationen kära 
Selma. 

PADE 

;/f; jo 
/ 



Källarm äsfare Karl Bru no Fagertund med · dotlern Dille och några av sina favl o r 
~ 

---t1 
h l 

.(ällarmästare 
blir l(onstnär 

På Smygehus, Sveriges sydligaste hotell, bor f . n. 
källarmästare Karl Bruno ]i'agerlund. I bygden är han 
känd som en kapacitet på det kulinariska området se
dan sina år som k~llarmästare på Slmrups hotell. N u 
ämnar han lägga om sin livsföring. I ungdomen var 
hans dröm att bli konstnär. Han studexade för pro
fessor Otte Sköld, Stocl{holm, utbild,ade sig vidare ge
nom utlandsresor och hade förmånen att med ,sina tav
lor bli representerad vid Skånes konstförenings utställ
ningar. 

Emellertid kom ,tillfället och om - om sitt måleri. "Det är inte fråga 
ständigheterna att föra honom in på om någon sorts kallelse eller inspira
praktisk verksamhet som källarmäs- tion eller vad man brukar säga när 
tare i Skurup . Det var en k ällar- jag nu väljer yrke. Inga stora ord 
mästare, som kunde konsten att laga passar ihop med vad jag strävar 
mat och dekorera ett bord men som efter. J ag väljer en bana, som krä
även p rydde hotellet med sina tav- ver arbete och möda men som ger 
lor. Sporadiskt fortsatte han att m åla mig glädje och tilifr edsställelse", är 
och bibehöll u nder åren kon takten hans slutord. l 
.med , sina konstnärs<Tänner F olke \ 
Hellström -Lind, Osvald Lar sson, 
Bern t Ringkvist m. fl. 

.. 

Vid en. resa i_ Spanien i våras över.:. 
väldigades han av landets säregna 
arkitektur, av landskapets uppbygg
nad och ljusets intensitet. Han grep 
åter till penseln och gav sig konst
närsRapet helt i våld. K arl Bruno 
Fagerlund har ett 50-tal dukar fär
diga. De kommer att u tställas på 
Ystads konstmuseum under fj orton , 
dagar, och på söndag kl . 13 b~ir d et ' 
vernissage. 

Karl Bruno Fagerluods senaste må
leri inger enligt kon stexperternas u t
sago goda förhoppningar och inne
bär påtagliga framsteg jämfört med 

· hans tidigare arbeten. Han arbetar 
skickligt och uthålligt med färgen 
och får olika fält och dagrar att 
tona i intensiva färgackord. Mest 
målar han i bruna och gråa toner, 
som genomdallras av ljus och flam
mar upp lysande detaljer, v ilka 
fångas av ögat. Formen är str am. 
Både rymd och vidd finns över h ans 
landskapsbilder med der as marke
rade konturer och liksom laddade 
atmosfär. Man får en rent suggestiv 
förnimmelse av den vibrerande vär
men på en bakgård i m iddagstiden s 
siesta och känner den egepartade 
stämningen i fiskarbyar , bergsbygder 
och städer i detta solbelysta, fattiga 
land, som har så mycket av behag 
och värdighet. Inte så litet av detta 
har KBF kunnat ge uttryck åt i sina 
tavlor. De flesta dukarna är målade 
oå ön Ibiza. 
· ,Enkelt och flärdofri tt ber ättar KBF 

~~~---------------J 



VcLrmblodsstoet FLAURY e. Faruk u. Fleur (5529) e. Janus, 
f. 1954. Äg. Gert Mc/gnusson, Veberöd. 

Ingenjör LARS CARLSSON, Malmö, med m.a.ka MARITTZ 

ELIZABETH, född Sjögren-:'""(Lidbergs foto, Skurup) 

Klägstorp· har nu fått 
fint · sp~rbanl(skontor 

Förste kunden, lantbrukare Birger Andersson, Vallby, flankerad liV 

bankdir. Karl Larsson (t v.) och ordföranden agronom E. Håkansson, 

Källstorp. 

l. ~et var något av feststämning på lördagen i Klagstot·y, där en av 
de större affärernas innehavare fira de sin 10-å:t:sdag i verksamheten 

• genom att bjuda sina kunder på kaffe med doyp. 

Ljuspunkten i samhället denna sparbank Öppna_de på lördagsförrnid
regndisiga höstdag blev de nya bank- dagen. Det flödade av ljus kring 
lokalerna, som Wemmenhögs härads det toppmoderna kommunalhusets 

bankhörna och där inne hälsade 

bankstyreisens ordf. agronom Eric 

Håkansson i Källstorp och bankdir. 

Karl Larsson i Anderslöv sina båda 

tjänstemän vä~komna till sin "nya" 

plats och önskade dem trivsel och 
-" lyckosam framtid. 

Den första kunden vid det nya 

bankkontoret var lantbr. Birger An
dersson, Vallby, som såsom minne av 

detta besök av banken blev förärad 

en spargris av den större sortering
en. Öppningsdagens första dam blev 
fru Ulla Olsson, Klagstorp, som av 
ordf. och dir. välkomnades med en 
blomster kvast. 

Bil rammades bakifrån 
Vid 17-tiden pfl. lördagen inträf

fade en krock vid järnvägsöver
gången vid Aggarpsvägen. En trelle
borgsbil kom oöderifrån och st· 
nad.e framför rle fällda tv-

~-



Stolt moder och dito ägare 

Det elva åri g a va rmblodssto'et Atherna, t i llhö rigt William Jönsson 
p å Balkåkra Bostä lle, Skånes Charlot tenlund, har vid sina sjä t te 
fö ln ing nedkommi t med tvillingar, ett ztoföl och ett hing stföl. 
Det förstnämnd a är stö rst och bäst i kond ition. Fader till tvilling-

p aret är Flying·eh ingsten Irak och morfad er Salvator. 

l 

Bankinvigning i J( lagstorp l 

Fr v spaTbankens oTdf ag1·on om E. Håkansson, Kä! l.storp, bankdiTe k 
tÖT K ar! L a:·sson, Anders!öv, samt första kunden, !antbT BiTgeT 

A ndeTsson, Val!by. 

I Klagstorps nya kommunalhus gris. Som första kvinnliga kund 
h ar Wemmenhögs härads sparbank infann sig fru Ulla Olsson, Klags
flyttat in och invigningen skedde torp, och hon förärades en vacker 
under lördagen. Den första kunden bukett blomster. Det är ljusa, trev
var lantbrukare Birger Andersson liga och ändamålsenliga lokaler som 
och han hälsades välkommen av bankkunderna i fortsättningen 
bankens ordförande, agronom E. kommer att betjänas i. En nyhet är 
Håkansson, Källstorp. Tr·ll honom att indirekt ljus inmonterats, som 

1 överlämnades också en större spar- skänker en behaglig dager. 

• 



Kungligt besök på Svaneholmstinget 

Glatt kungapar pratar folkdans 

Det 25te Svaneholmstinget blev en 
stor och strålande folkfest med 8 000 

besökare och konungen som invigde det 
första Svaneholmstinget hedrade till
sammans med drottningen tinget med 
ett besök. 

I parken finns det gott om utrymme 
och här stod ett par tusen människor 
uppradade, många i vackra folkdräk
ter när kungaparet med uppvaktning 

gjorde entre. 

skurupsortens Folkdanslag medverka

de vid festen och dansade Oxiekadrilj, 

Ränningen och Väva Vadmal. Efter det

ta fick folkdanslaget tillsammans med 
lottakåren paradera för kungaparet in

ne på borggården. Kungen stannade 
och tackade ledaren och berömde folk
dansarna. Den skånska Oxiekadriljen 
var ny för honom, däremot kände han 
mycket väl till Väva Vadmal som han 
själv hade dansat. 



-TRELLEBORG O H SÖDERSLÅTT 
" l ' ~ ~ '"' ! ' ~ ' ' 

~parhösseexpo i Vemmenhög 

Här visas Nääs-sparbössorna av en glad skolflicka, Christine Boman, 
Anders löv. 

Vid årets slöjdlärarekurs på Nääs l ber. Sparbössorna utställs enligt 
var sparbössan en av arbetsuppgif- följande schema. 29-30 oktober i 
terna, och en lång rad trevliga spar- Beddinge 31 oktober-2 november 
bössor tillverkades. Wemmenhögs . . 
härads sparbank visar några- av de i Sklvarp, 3-5 november· I Anders- ~ 
på Naäs tillverkade modellerna un- löv, W emmenhögs härads Spar
der sparveckan och fram i novem- ba;lli:. 

. :"'.': · SKURU'P. ' .; 
''" ' j, • ' J • l 

Intressant .föreläsning i Skurup. 
De skurupsbor som använde tis
dagskvällen tilf besök p<\ Central
skolans aula, fick vara rried om en 
högintre·ssant och lärorik föreläs
ning. "Typiska skiljaktigheter mel
lan män och kvinnor b.et~äffande 
den själsliga utvecklingen" så hadl;! 
föreläsaren, professor 'Herman Sieg
vald, Lund, rubricerat den halv
annan timme långa redogörelsen 
som åskådliggjordes med bilder. Fö-l 
reläsningsföreni.tlgens ordförande, 
kyrkoadjunkt Stig Murgren, avtac-l 
-kade föreläsaren och publiken. · ' 

Gammeldansförening i Skurup? 
För att diskutera formerna för 

bildandet av en lokalavdelning av 
Gammeldansens vänner ·i Skurup 
har intresserade inbjudits till möte 
i Folkets hus i kväll kl. 19.30. Hrr 

Sparvinnare i Skurup 

storbelåtna är personerna på bil
den här ovan, tagen i Skul'ups spar
bank då andra sparbanksdagens 
100-kronorsvinnare· fått beloppet 
tillfört sitt tidigare bankkonto. Det 
är 13-årige skolgrabben Sven-Åke 
Lövgren, som haft . lyckan med sig, 
och fru Doris Nordström i kassan 
ser till att beloppet blir rätt insatt. 

Av onsdagens insättare drogs mot
boksnumret 34.397. F ö omtalas från 
bankiedningen att antalet insätt
ningar ökar dagligen av såvä stora 
som små belopp. Äi:mu återstår två 
dagar av sparbanksveckan och två 
~vikta 100-kr.onorsedlar skall finnj 
agare. . 



ORGAN FÖR 

SVERIGES 

lANTBRUKs

FÖRBUND 

N:r 44 
LÖRDAGEN 

31 OKTOBER 

lantbrukare Anders Andersson, lilla Beddinge, Malmöhus län, levererar sockerbetor 
på gammald.9gs vis till Jordberga sockerbruk. - Foto: Hans Sernert, Skurup. 



ORGAN FÖR 

SVERIGES 

LANTBRUKs

FÖRBUND 

N:r45 
LÖRDAGEN 

7 NOVEMBER 

Aktuell Skånebild. Mårten Gås på promenad i Bient
arp i Malmöhus län. - Foto : Hans Sernert, Skurup. 



.......... · 

Beddingelottornas familjeafton 
bjöd på fin mannekänguppvisning 

Tre små näpna mannekänger: Ann-Chrislin Wickman,,. Lolla lerneri 
och Krislina Hagtorn. 

Skivarps SLL ökade <!: 
omsältningen med <!: 

ö v e r 2 m il j o ner ~ 
På lördagen hade Lokalföreningen 

i Skivarp årssammanträde på gäst- 'i 
givaregärden med lantbr. Johan ~ 
Svensson, öredal, som ordf. Räken
skaper och styrelseberättelse före- ~· 
drogs och godkändes. Varnomsätt
ningen under det gångna året upp- 11 
gick till 2.018.015 kr., en ökning ~ 
gentemot föregående år på 150.643 
kr. och högsta summan sedan för- (; 
eningens tillkomst. 
Spannmålsskörden blev kvantitativt 

och kvalitativt god, och trots det be- ( 
svärliga bärgningsvädret uppkom 
inga som helst groddskador. Vatten- ( 
halten var hög, varför spannmåls
torken även den gångna säsongen 
fyllde en stor uppgift. Den forcerade f; 
skördetröskningen gjorde, at t köbild- \l 
ningen vid mottagningstopparna inte ( 
kunde undvikas. Som exempel kan 
nämnas, att mottagningen en dag 
uppgick till 2.152 dt. I samband med ( 
den nu verkställda utbyggnaden av 
silot till den dubbla kapaciteten har 
ett nytt intag anordnats vid norra ( 
sidan i gamla spannmålsmagasinet. 
Rapsskörden gav tillfredsställande re- l'.s 
sultat, och för Oljeväxtintressenters \: 
räkning har för torkning mottagits 
4.575 dt. Med SJ avslutades köp av 
cirka 3.500 kvm tomtmark för ett 
pris av 7.000 kr. Före bokslutet av
sattes till medlemmarna som ränta 
och återbäring 16.387 kr. styrelsen 
föreslog, att till stämmans förfogande 
stående vinstmedel skulle fördelas 
med 3.000 kr. till reservfonden och 
1.000 kr. till dispositionsfonden, och 
detta blev också stämmans beslut. 

· Vinst- och Förlustkontot slutade på l. 
182.182 k r. Därav bruttovinsten 163.390 i 
k r. Insatskapitalet utgör nu 61.634 kr. 
Rese,rfonden är på 50.000 kr. och dis

Beddinge lottakår hade i samarbete med Wickmans Beklädnad i Sku- positionsfonden 23.500 kr. 
rup på lördagen anordnat familjefest med mannekänguppvisning på res
taurang Paddan i Beddinge. De rymliga och trevliga lokalerna i strand-

Till styrelse återvaldes de avgåen
de lantbr. Johan Svensson, öredal, 
Oskar Andersson, Tingaröd, Karl 

restaurangen fylldes helt, många bord måste placeras var man bäst Nilsson, Västergård, och Folke Ols
son, ö remölla. Suppleanter blev 
Georg Larsson, V. Nöbbelöv,- John 
Johansson, ö. Vemmenhög, Arne An-

kunde och ända ut i gångarna stod dessutom intresserade åskådare. 

Det ekonomiska u tbytet blev het för de mer än hundratalet plagg, dersson, Mariefält, och Stig Olsson, 
och behållningen går oavkortad som i rask följd och med elegans och Mossby. Till revisorer valdes Lars 
Lottakårens verksamhet och till flyk- stilkänsla exponerades på ett rentav Hansson, öremölla, och Henning Pers
tinghjälpen. fackmässigt sätt av de duktiga ama- son, Alrödslund, med suppleanterna! 

Ordf. i lottakåren fru Greta Håk- törmannekängerna i lottakåren. Tre Gunnar Andersson, Gunnebo, och 
~-u;--:;äi'k,o;;.;K~e;;Jl~s;,:to;;rp#;s:yg~~åkr.;d;;en;.-;•; in:h~åi~·iläsaiidj,e;~bi;a;~rn i åldern 3-6 år visade barnklä- Sture Jönsson, V. Nöbbelöv. Till om- !' 
-aHa -och l'itidskläder med sponta blllL. vid , Cenii:<!lf.i>x:eni,ngens stämmor 
över .att så sig charm och u tgjorde ett bejublat in- valdes J ohan Svensson och Otto Oh 
tackade Wiekroans Beklädnad, slag i programmet. son med Folke Olsson och Haral 
velat ställa kläder till förfogande Dräktparaden inleddes med kap- Persson, Stavshög, som ersättare. Sku• 
den mannakänguppvisnin·g, som por bland vilka man lade märke till rups lantmannaskola erhöll 500 kr 
.skulle äga rum. italienska, stickade enligt årets mod, till sin jubileumsfond. 

Köpman Ove Wickman, Skurup, synnerligen trevliga och även ele-
lämnade en översikt av huvuddragen ganta poplinkappor i olika modeller. 
i det nya modet och var sedan sak- Sammetskappor, som kunde begag
kunnig conferencier med upplys- nas till aftonbruk, manchesterkap
ningar om material och användbar- por, praktiska i regi:J.väder men kläd-

heltäckande, * aJPRINOlFARG~ 

samma, visades. Ett otal söta bo
mullsklännir,gar fick de närvarande 

T r a f i k f ä Ilar 
på Svensköpsväg 

bör bortoperera~ se, och de utmärktes av den rika 
färgskala, som särskilt i år ger om
växling åt sommarens kläder. 
De många åskåd~a intresserade sig l gemensam skrivelse till läns· 
särskilt för de rundskurna ungflicks- styrelsen hemställer ett 50-tal svem' 
klänningarna, stora i kjolvidden och köpsbor om länsstyrelsens bistf 
kvarhållna i sitt "utfall" av stärkt för att till båtnad för trafiken} 
underkjol, synnerligen lämpliga för vägen från Svensköps kyrkby ;· 
dans. Vidare såg man tennisdräkter, Elmhult och stensrna till Ht· 
golfjackor och andra sportkläder. få bort åtminstone de värsta t1 
Publiken var nyfiken på den linje, fällorna, få vägen breddad oc; , 
som populärt kallas "traJ?etslinj en" ta d så att antalet trafikolyck• 
och som lanseras av Diors efterträ- minskas. 
dare Yves s:t Laurent. Åtskilliga sa- En förbättring av vägförhe' 
ker av denna midjelösa typ visades, på den ~~ J?il _långa väge 
men entusiasmen var inte översval- absolut nodvand1g. Redan f' 
lande. De många närvarande herrar- t~~ år sedan anså~s förhåll:< 
na tycktes inte uppskatta ett sådant V~%en myck~t dål1~.a. J?.et 
eliminerade av ett tilltalande ställts .. st~!tm~gar ~or vag, 
kvinnligt attribut. En festlig och och forbattrmg VId fl_f! 
glad parad var uppvisningen av som- dock utan _att . något ~c 
marens modeller . i baddråketer och bet~. kon~~mt . t1~l stån 
badkappor. Verkliga världsmärken Va~e1_1 ar .l.~vhgt. t r 
såsom. Jantzen, Catalina och Bleyle busshnJ~, mJol!tskJV 
visades. Till allt det övriga lade man lar och mte ~mst. ' 
även märke till alla eleganta väskor ~rten, sol'II; till. stf 
i äkta skinn från den tyska läder- agare. ~dt;~lgen ~~: 
centralen Offenbach. o~h m1ssöden p, 

k1ga och smala ,. 

Inga ~iratl~mä'r · för barnkö)1 · 
i Glad~~x 

Hos domkapitlet i Lund hade or
ganisten i Gladsax och Tommarps 
d!~.~rikt,,, HJ.~.~r ~elin, ~ör klarat • sig 

de motortrafike ' 
nu blivi-t 'olidl.igl 
fikolyckor allt s 

Brand v~ 
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l 
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Roligf hos Skurups husmödrar 

Fr. v. fruarna Margareta Sylvan, Elsa Norling och Jane Alwen. 

Skurups Husmodersförenings höst- grenverket. "Djuren" hade formats 
fest på! Skurups hotell ,på fredags- av hopfogade, underligt böjda och 
kvällen blev en glad tillställning. vridna grenar och stammar och gav 
Festkommitterade hade lyckats få ett slående intryck av liv och vak
ihop ett omväxlande program, vari samhet. 
medverkåde egna f .örmågor, troll- Inne i festsalen hade väggarn~ de
karlen Hector el· Neco· samt publiken korerats med klatsch1ga tecknmgar 
själv. Uppläggningen av de.t hela ha- i anslutning till kvällens program, 
de skett efter mönster av en cirkus- de dukade borden pryddes av blom
föreställning. Reda_n vid entren fick mor och .serpentiner och bordsvis~r
man besked om detta i namnet "Cir- na, som mledde den dehkata supen, 
kus Annorlunda" som lyste över in- gick i stilen "vad jag förlorar på 
gången till stora 'festsalen. Entrepar- karusellen, tar jag igen på gung
tiet var en sevärdP,et. Kommendör orna". Fru Lisa Jönsson, Skurup, 
och fru Granström, Broddaborg, ha- hade nedlagt mycket arbete på den 
de arrangerat ett skogsparti i minia-· dekorativa utstyrseln och lyckats ut
ty'r, dör lövverket flammade i hös- omordentligt. Samtliga närvarande 
tens röda, gyllengula färger och hjor- her:rar f~rlä~,ades >;\d inträdet deko
tar samt andra djur tittade fram i ratlva, roda flugor och kravatter. 

-,..---- Ordf. fru Margareta Sylvan, Sva-
neholms gård, hälsade alla välkom-

/J/ na och därefter började festen med 
' ~~ supe och cirkus samtidigt. Det hela 

var ju "annorlunda". Fru Elsa ' 
Norling i skojig pierrot- kostymering 
var tal{ör . conferencier och redo-

gJorde för programmet samt presen
terade de medverkande uppe från 
den ;till cirkusmanege apterade sce
nen. Omgivna av trapetser och an
nan cirkusrekvisita framträdde så ar
tisterna. Fröken Lucia Sylvan sjöng 
"0, mein Papa", ackompa.gnerad av 
fru Ingrid Peterson, Brodda gård. Där 
efter släpptes gäcken .lös, och med 
geist och frimodighet gick för.e
ställningen undan. Publiken var ak
tiv t med · från början, ty det gällde 
att vinna priset för rätta lösenordet. 
Fru Stina Gällström var en målare, 
som slog dank och strök plank· och 
målade en affisch. I det sista ordet 
var bokstaven a inledning till lösen
ordet AKROBAT. · En nervki.ttlande 
scen följde med fru Birgit Thulin 
som knivkastare mot sjuttonåriga Lu
cia Sylvan som måltavla. R i rytta
rinna representerades av fru Karin 
Lindgren, en stilig och charmerande 
konstberiderska, som dock något häm
mades i sin konstutövning av häs
tens obenägenhet att följa ryMarin
nans intentioner. Ormtjuserska med 
flöjt och musikalisk talang i sådan 
grad att "ormarna" föll i trance var 
fru Karin Wickman. Som framgångs
rik Buktalare och illusionist fram
trädde "cirkusdirektören" själv, fru 
Margareta Sylvan, biträdd av fru 
Jane Alwen, Tärnö, som dessutom 
gladde med ett exotiskt - musika
liskt nummer, spelande på ett gam
malt positiv vars ven;todig?- toner 
tillsammans med pinglandet från 
otaliga små bjällror i konstnärinnans 
fantasiklänning kunde få en sten 
att smälta i tårar. Fru Signe Madsen 
hade fått på sin lott näst sista bok
staven i nyckelordet och iklädd en 
utomordentligt lyckad mask och med 
ett sprudlande leklynne hade hon 
UPJ;ltå för sig, som passade rollen. 
Sist kom fflr-'-Greta..,...Lru:sson som 
Tyngdlyftare. Hon klarade fint sma 
centnertunga grejor, ocli bifallet blev 
så livligt att en presumtiv utmanare 
till nya kraftprov helt kom av sig. 
Fru Inga Lindgren vann tävlingen 
och fick en flaska champagne i pris. 

Programmet fullständigades av 
Hector el Neco, som på sitt kända 
sätt roade och förbluffade. 

Ordf. fru Margareta Sylvan tacka
de alla som medverkat vid den lyc
kade familj e festen. ' 

• • • • • • 
• Nyn 

från : 
Skurup: 
• • • • • • 

SPAR VECKAN I SKURUP blev en 
fran1gång. Någon dag hade huvud
kontoret i Skurup 800 insättare, och 
även filialen i Rydsgård fick ta emot 
många insättare. En jäktig tid var 
det men rolig, försäkrar direktör Åke 
Bokander. Insättarnas antal ökade i 
jämförelse med fjorårets sparvecka 
med över 15 proc. Särskilt glädjai}de 
är att se ungdomen aktivt med i spa
ranaet. Det är ju just i ungdomen 
man ska lära sig spara. Vår tids ung
dom bör ju också kunna få något 
över. I relation till tidigare genera
tioner har nutidens ungdom bra in
komster. Numera ställer man upp 
mera närliggande mål för sparandet. 
I år var ju mottot att spara för fri
tiden. 

Sparveckan är en utbyggnad av 
världsspardagen, men för Skurups del ' 
fanns under decennier i bankens ' 
tidigare historia en sparvecka, som 
övervHin«te alla andra. Det var "mi
keli'r-;-eckan. då tj~olk fick 
ut .sina löner efter årslångt slit, fes
tade om på "mickelsmarknaden" i 
Skurup men också satte in pengar i 
Skurups sparbank. Då blev det topp
siffror på många drängars och pigors 
konton. Månget förlovat par samlade 
för att skaffa sig ett eget hem, en 
liten gård eller ett arrende. Det gick 
också. Inför ett sådant energiskt och 
sparande ungdomligt par yttrade 
gamle sparbanksdirektör Jöns Jöns
son en gång: "I ä' snart bra kö
renes". De kom också till sitt eget. 

Man må i ·dagens läge, då det talas 
så mycket om hur bra ungdomen har 
det, också fråga sig, hur det artar sig 
för unga människor, som vill bli jord
brukare och nå målet sparvägen. 



Lj s och y-d prä;;-lar 
SktlrtiJt~ nya enhetssk a 
Mång'sidif.rt rustad 
· for skilda yrke11 
Nya enhetsskolan i Skuntp dominerar inte men dc olika byggna

derna kring en rymlig, Öppen gård ligger med direkt kontakt mel

lan lärorum och yttre omgivning. Fasaderna i rött tegel står vackert 
mot blåa fält av marmormosaik ' och vitmålade betongkonstruktioner 

i fönsterpartierna. Undervisningsto kalerna fångar in så mycket ljus 

och solvänne, som vårt· nordiska klimat kan ge. I skolans inre möter 
man en färgens arkitektur, som överraskar vid första anblicken men 

som man trivs med i längden oc b inte skulle vilja undvara. Ljust 

mossgrönt, toner i djupnande blått och mörkgrönt ,parli.er i ltnall

'gult osv gör sig . bra mot övervä gande ljusa och gråa ytor. 

Det är lätt att undervisa i nya 
skolan, betygar lärarna. Man behö
ver inte anstränga rösten över hö
:van och inga störande ekon besvärar, 
ty tal och ton blir distinkta genom 
'att samtliga tak klätts med peffore
rade s .k. akust~kplattor. 

Vid entren i skolans förball mö
tes ögat av en liten "vinterträd
gård", en grupp av vackra blad
växter, dekorativt planterade i en 
särskild avbalkning. Man stannar 

, också gärna inför en monter med 
utställda av Skurups skoltingdom 
under åren erövrade priser. 

Rektor Ernst Jeppsson tar 
emot i sin välinredda, administrativa 
avdelning intill huvudentren. "Nå
gon tillräckligt stor sal för gemen
samma sammankomster kan man in
te ha på en skola av detta format," 
säger han. Men morgonbönen i "gam
~" skolans aula kan pr ·radio av
lyssnas a samtliga lärorum och tele
fonförbindelse finns också till alla 
lokaler. 

Specialsalar i fil 

de~visning och -övning som avses 
för 9:y. Resurser finns, och intres
set är det inget fel på. I den 25 m 
långa salen är uppställda ett antal 
hypermoderna arbetsmaskiner, såsom 
tre svarvar, därav en snabbsvarv, 
fräsmaskin, borrmaskiner, en auto
matisk kallsåg, som på någon minut 
skär a.v en 30 mm tjock järnstång, 
och vidare finns svetskammare med 
särskild evakueringsfläkt, två svets
aggregat, saxar m .m. Eleverna f~r 

här lära grunderna för vidare ut
bildning i metallbranschen och får 
kännedom om enklare arbeten i frå
ga om motorer och el-anläggningar. 
l sydvästra delen av lokalen inreder 
eleverna under lärarens överinseen
de en "elektrisk hörna" och där ska 
de få öva sig med att montera 
strömbrytare, armatur m.m. En Sku
rupsfirma har gratis lämnat all ma
teriel för inredningen. Så småning
om ska verkstaden ookså få en av
delning för mot<>rkunskap med bil
motor som demonstrationsobjekt 

Noga på milli
metern 

Yrkeslärare B. Jensen hjälper Jan Herrsfedf till räfta. 
Vid en rundvandring med rektor Vid svarven står eleven Rolf Mår

Jeppsson som ciceron kommer vi tensson och skär ut ett spår i ett 

genom södra och västra längorna av cylinderformigt järnstycke. Det är 
skolkomplexet. I fil ligger special-
salar för kemi, fysik, biologi och i noga med ~eterna. Maskinerna några pojkar där och koneentrerar matsal och kök hos frölren Birgit 

anslutning till dem teckningssal. Fa- ger i flera full möjlighet att arbeta sig på ·materiallära för metallbran- Nilsson. Där serverades oxrulader 

sadpartiet till den senares nordsida d - nh t o 01 v sch en. med rökt skinka och ·kål samt till 

.. · k älls' bel · nå d t me en noggran e av ' mm. ar- I öd' l" · .. . ·- ft "t l 11 d 
ar 1 v ysnmg got av e je elev har sin egen verktygsbricka s ... ra an~ n ~ry..:nmes a.ven me- e erra t äpp esa a . Efter måltiden 

vackraste pä hela skolan. med handverktyg, sin best.äxrida plats tallsloJdsal, ~ar slojdlar":;e .~1ls Kas~- tog flickorna hand om på plåtar 

I kemisalen står folkskoll. Knut !Vid arbetsbänk osv. Pojkarna har, ~erg ~de_:v1sar, ~ch tr~loJdsa~ dar uppslagna bullar, som skulle in i 

Andersson och ordnar olika detaljer förresten själva tillvellkat dessa ar- JUst slo~dlar!lre J!!mar J.onsson ~31gger bakugnen. Arbetsglädje och tr.ivsel 

Hr Andersson har efter fullbordade betsbänkar. Mycket annat har de hand .. VId siSta .. mre<!n~gen .. for . en rådde, det tog man inte fel på, och 

universitetsstudier möjlighet att snart fått göra för skolan såsom stativ bekvam och overskadlig forvanng fröken Nilsson förklarade sig också 

bli ord. adjunkt vid skolan. Han till bänkar i trädgård och park, an- av a~eh~da slöjdverktyg. Denna in- belåten oc~ tillfreds med att få }ära 

arbetar vid vårt besök med ett drag- ordningar av svetsade rör till vissa redrung ar hans .. eget !?.a tent, och ut matlagnmg och hemkunskap 1 de 

skåp av plast och ansluter en grov lärosalar m.m. ?en .. ~orde var.a monster for standar~ nya lokalerna. 

gummislang till utsugningsfläkt. Var- "Vi vill redan från början ha in l sloJ~!llar lil~!'om. myck;~t annat l Ett lärorum sam är gemensamt 

je bborerande elev har på sin ar- pojkarna i den rutin och det ar- d:O .slo]dart, dar Emar Jonsson nå~t för alla på skolan är biblioteket. 

lbetsplats möjlighet utnyttja gas- och hetsschema som gäller i en verk- sadan framgång både som .:mde!V1- Det är med sin lyckade färgsätt

elledningar samt vattenLedning. Sy- stad ute i praktiska förvärvslivet," sare och yrkesman ... Han glads over ning, sina vadcra textilier och sin 

refria Höganäsvaskar ingår i utrust- säger slöjdlärare Jensen. Hade dessa att nu uto~ svaz:v aven .ha ~an~g sobra, ändamålsenliga inredning ett 

ningen, jämte dU'bbla, i skjutramar pojkar baft ett års tidigare utbild- och mekamsk sl1ps~en t~l Sltt for- av de mest tilltalande utrymmena 

inpassade hissbara tavlor för demon- ning vid arbetsmaskiner av det slag foga~de. En anle~nm.g tlll belå~en- i skolan. Nu kan ett sådant ämne 

strationer och ahteckningar av lära- vi har här, skulle vi kunna ta emot het "! också uppsattnmg av pe.~ten- som bokkunskap komma till sin rätt, 

ren. beställningar och producera som en ner 1 .. raden av salar med fonster en klassavdelning kan tillsammans 

skolverkstaden inrymmes i syd- riktig ve1·kstad." mot soder. / med sin lärare välja ett avsnitt i 

västra· hörnet. Där residerar slöjd- Många elever i 9:y får sin prak- historia eller· annat ämne och stu-

lärare Bruno fensen, ny i Skuru.p, tiska yrkesutbildning ute i förvärvs- dera detta dire·kt från källorna i 

närmast från Ronneby. Han har livet. Alla har som komi?lement till biblioteket. 

mycket att stå ~. Tolv elever sys- arbetet i ett yrke ·att läsa Hermods- 'När även gymnastikhallen blir får-

selsättes här åt gången. De har inte kurser. Ett särskilt studierum är in- dig, idrottsanläggningen utanför sko-

mindre än 28 t. i veckan. De får till skolverkstaden upplåtet för des; l lan tillgänglig och allt i skolan får-

här i skolverkstaden den yrkesun- sa uppgifter. När vi hälsar på, sitter di.grustats, får Skurup en skolan
läggning med möjligheter till fy
sisk och andlig fostran, till vinnan
de av teoretL<:ka kunskaper och till 
praktisk utbildning, som motsvarar 

----------------~------------~--------------------------------------------~
--------------------_j högt ställd a krav. 



. 
B•·a fö•·sök Dled 
lanta•·betarlät•a 

KURSER ORDNAS flitigt för permitterade lant

arbetare, av vilka många ät· på väg bort från yrket, 
men mera sällan erbjuds fortbildning åt de lant

>ybetare som verkligen avser att fortsätta med detta 

:årbete. I Slmrup togs emellertid i vintras ett initiativ 
i annan riktning, då på lantmannaslwlan anordnades 

en tiodagars allmänt oriente1·ande jordbrukskw·s för 

fast anställda lantarbetare med lång praktik. RLF

tidningens medarbetare har med några av de i 

kursen engagerade diskuterat frågan om lantat·betar

utbildningen, och allmänna meningen var att detta 

' fiit·siik pekade hän mot en lösning av fortbildningen 

för de redan yrkesverksamma - medan andra åt
gärder måste till fö1· dem som nyrelo·yteras till yr

ket. Fyra av våra sagesmän ses här "på hemma

plan", ovan inspektor Elvir Oddshammar på Krage
holms gård och traktorsköta1·en Axel Nilsson, samt 

till höger lantbr. William Persson och lantarb. Ture 
Bengtsson, båda från Abyhem, Söd1·a Aby. Sid. 18. 

Lantarbetare TURE BENGTSSON, Traktorskötare AXEL NI 
Abyhem: För den som har god Krageholms g&rd: Vi äldre har j 
praktik är det lätt att smälta det vuxit upp med jordbrukets 
teoretiska som bjuds p& en fort- van~ling t>ch har därför 
bildningskurs av detta slag. Det sivt kunnat praktiskt tillägna 
behövs orientering nästan varje det nya. Men· teoretisk komp 
år, så mycket nytt som ständigt tering behövs för att man skall 
tillkommer inom jordbruket, De den rätta förståelsen för 
arbetsgivare som låter sina an- För dem som nu nyrekryteras 
ställda gå på kurs av detta slag yrket blir det svårare, de 
är värda ett tack, det är ett sti- helt enkelt ha en rejäl b&de 
mulerande bevis p& uppskattning. tisk och teoretisk undervisning . 



--TIDNINGEN. 
Nr 45 Onsdagen den 11 november 1959 

- Av HiNS DAVIDSON -

Inspektor El VIR ODDSHAMMAR, lantbr. WILLIAM lARSSON, Åby- 1 Rektor GUNNAR KNUTSSON, 

Krageholms gård: Det måste vara hem: En duktig lantarbetare är väl Skurups lantmannaskola: För oss. 

fel att i första hand vidareutbilda värd den avkoppling och upp- l lärare var det en glädje att f& ar

permitterade lantarbetare, vilka muntran som det innebär att f& l beta med den här kursen på 

ofta avser · att lämna yrket. Det gå på en fortbildningskurs. Att grund av· deltagarnas stora intres· 

är därför glädjande att vi fått den är värdefull ur arbetets syn- se. Det är en kursform som borde · 

fram denna kurstyp. Arbetsgiva- punkt säger sig själ~. De som vill kunna byggas. ut och ~omplet~e

rens kostnad för kursen är en ba- t k . k 1 b '' f• d ras med spec1alkurser 1 moskm-
sanna var 1 yr e or a en k k b d d h•'ll 

gatell jämfört med .de kostnader .d b.ld . b h.. . uns ap, yggna sun er a , 
. v1 areut 1 nmg som e ovs, !1- d. k.. 1 D · 

som kan orsakas av t. ex. felaktJg .. • .. • JUrs otse etc. et stora mtres-

maskminställning. För lantarbeta- den __ krave~ detta. ~a slattga:dar- set från arbetsgivarehåll visar 

re med praktik bör vi bygga på no ar det JU heller mte så l:vattom klart att man vill satså på sina an-

. denna ·typ av kurs, kompletterad på vintern; det är då väl använd ställda. Ett ökat utbildningskrav 

med specialkurser, de unga borde tid att de anställda får möjlighet skulle ge lantarbete en högre so-

gå i lantmannaskola. l att lära sig nytt. cia! värdering. 

Argång 31 

Agronom . B-I ELKE-H OL TERMAN, 

Skurups lantma nna skola: De kar

lar som varit en längre tid i yrket 

och som arbetsgivarna lärt känna 

och kan lita på är oftast de vär

defullaste, men . de behöver en 
1 

ständig fortbildning av detta slag. 

Unga lantarbetare har tyvärr in

te samma känsla för behovet av 

utbildning - kanske därför att ar

betsgivarna inom iordbruket inte 

ställt samma krav på utbildning 

som man gjort inom industrin . Det 

behövdes kanske större lönadiffe

rentiering mellan utbildade och 

i~ke utbildade lantarbetare. 



Den första snön fick givetvis inte ligga oprövad. Systra?·na Jessica och Ann Järneström tog tillfället i 

akt att åka kälke ett tag på tisdagen, fast så länge räckte förstås inte underlaget tilL 

Köldknäpp drabbade Skåne 
Snökaos i . stockholmstrafik 
Säsongens första ordentliga köldknäpp ('drabbade" Skåne . natten till onsdagen. l 

Osby hade man klockan 4 i morse minus sex grader, medan Ljungbyhed rapporte
rade minus fem grader. Lund och Malmö hade vid 7-ticlen i dag på morgonen minus två 
grader. Men längs kusten var det fortfarande plusgrader. Sf!tygehamn hade två grader 
varmt på onsdagsmorgonen. Mer snö skall det bli, enligt väderlekstjänsten. Nederbör
den börjar falla i kväll eller i natt. 

Talrika kurser 
.hos husmödrarna 
Skurups liva:ktiga husmodersföre<! 
ning har som bekant många strän. 
gar på sin lyra. Förutom d<e sed• 
V~B.nJ.iga mäni!lldJsimötena. tnJe!d trev
liga och om'V'äxian<de program, 
dirdrves äv€n Le'ksloolan i förenin• 
gens regi o.ch talrika. kurser i oU.
k:a ämnen och hantverk har 1· 
gängsaJtts. 
För närvarande pågår tl'e ikut"

ser, därav en i fotografering och 
fototeknfik, som .· omfattar om· 
'kr.in'g 20 timmar ·och pågår varan. 
nan mändBJg. Uruderviszringen le• 
des av IAdbergs· boikhanldels clhefs 
fotograf ·s~nert. De flesta a.v del• 
tagarna har egna k:ame•ror som 
användes vid und~E:rvisnlng'en, virl• 
ken i huvudsak är för18igd till de 
Lidbergska lokalerna, där man 
lår sig fot.ografera med lampa 
och bl:ixt. Även utomhusfQitogra• 
f•erirrg har förekommit V!id Svane• 
holm ooh med gott vesultat. 

· Kursen råamar sju deltag'S.re vii• 
l ka aU.a med Hlv och lust deltar 

f övningBJrna. 
· Den anidra kursen är likaledes 
både instruktiv och roarudre. Den 

- omfattar halmarbeten av de mest 
skiftanUe slag. Den ledes av en 
kvinnlig amanuens frän Kulturen 
i Lund, och är förlrugd tiU hotel• 
let och omfattar n1o timmar. 

Den treu,je kuMen sys.s.Jar me4 
den ädl1a sän·g~konsten ocll. har 
flaräriga anor. Det finns mångq. 
sängbegävllid€ da;mer inom före• 
ning1ens led, voiLka under åren fått 
mottaga sångundervisning av fö
reningens skick!Lga ledarinna 
kanto·r Hanna Leion i Slimmdn
ge. De uppv-isn4ngar som kören 
giv·it har varit vällyc·k!!Jde och 
vittnat om att undervisningen 
burit god frukt. På decembermö
tet kommer kören som vanligt 
att medrverka. 
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28 NOVEMBER 

Traktorn har kört fast på sank mark hos Henry Svensson, Djurhagen, Börringe, 
Malmöhus län. Han drar den loss med en annan traktor. Foto: Hans Sernert, Skurup. 
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Allra finaste matlagningen, konst, foto 
lockar S k u r u ps fruar till nya kurserna 

Den livaktiga Skur ups H usmoders- ' 
för ening gör mycket för trevnaden 
i samhället. h ar tagit initia t iv till 
teleskola och barnfilmk lubb, bjuder 
sina medlemmar berikande föredrag 
och underhå llning av hög klass och 
ger jäktade h usmöd rar tillfälle till 
avk oppling. Denna senare sker ofta 
i inr iktnin g pa a nnan verksanthet 
utanfö1· h ennuets vanliga r am. Rent 
bildande uppgifter ställe r m edlem
marna upp för sig, varvid man sam-

I las kr<llg cH ämne. som h usmodern 
of tast inte kommer sig för med att 

l studera ensam. 

l 
Sålunda ämnar man få i gång en 

studiecirkel i konsthistoria, efter jul 
med ledare från Lund. Gärna söker 
man i k ursverksamhet gå vidare med 
sådan t, s m h ör hemmet till. Just 
n u pågår i H usmodersföreningens re
gi en kurs, som arbetar med halm 
för prydnadsarbeten. Man tillverkar 
mycket trevliga saker för prydande 

l av hemmet vid den stundande jul
högtiden såsom klockstaplar, tomtar, 
julstjärnor och andra binderiarbeten 
med halm som material. Som kurs-
ledare fungerar en fack-kunnig ut
sänd från Kulturen i Lund. 

En kurs som lockar till deltagande 
är matlagning, finare matlagning, så
dan som hör hemma på skånska slott. 
Demta kurs börjar efter jul och har Under ö vervakning av p o stmästare Dave r och fo [o g ral H. Serneri fränas fra mkal lni ng och ko piering av 
!ätt sä många intresserade, att den 
troligen måste delas upp med en ef- foto grafi e r. Fr. v . fr uarna l::' io rl , G ell si r öm, Gylldo rff, Lindgre n o ch Wi ckman . 
t e rmiddagskurs och en ltvällskurs. 
J"okal blir folkhögskolans rymliga, Keramili:tiUverkning med övningar 

1 

sig med framkallning och kopiering, uppväxt och annat, som annars bara 
modet·na skolkökslokaler. En verk- på drejskiva etc. hat· Husmodersfö- fotograferar både i ateljen och ute i exponeras i minnets bedrägliga spe
lig kapacitet leder kursen, Amta Gre- reningen tänkt förlägga till kruk- naturen vid exkursioner. . gel. Vi hjälper varandra, arbetar till
co frän Oxic, som för en tid ~edan makarens verkstad i Ystad, om till- Medlemmarna är helt begeistrade. sammans och gör framsteg. Det är 
på Skarhult samlade skånska slotts- räckligt antal anmäler sig, och tro- Fru Stina Gellström, Skurup, säger roligt och trivsamt och nyttigt". 

fruar på Skarhult tiJl finare matlag- ligen blir det även en kurs i psyko- om kursen "Fru;ttastiskt rolig och in- studieledare i Husmodersförening. 
niug. Fru Stina Granström, Brodda logi efter jul. Just nu pågår en kurs tressant. Nu bhr det av att fotogra- .. .. . 
borg, har tagit initiativ till denna i fotografering under ledning av fo- fera. Nu kan man fånga tillfället l en ar fwken Margareta Ohhn, folk· 
kms. tograf Hans Sernert, Lidbergs foto, i flykten och skaffa sig minnen från )"tögskolan, med biträde av fru Stina 

Husmodersföreningens musikcirkel där även lokal upplåtits. Man övar hemlivets situationer, från barnens Gällström, Skurup. 

l , 
arbetar med stor framgång under 1----~-~----=-=-------.....,.,..._:_----.----,----'-~----------'----..::..---------

ledning av kyrkomusiker Hanna l 7 
Leion, Slimmingeby. Körsång övas, 71 G J 

.och kören gläder ofta medlemmarna·, (J'· cy j( . ....-- ;1 
med sina lyckade konserter. Många ~ 
husmödrar finner i sången avkopp-
ling och stimulans. 



Lanthushållsskolan i Skurup 
kan nu snart bli verklighet 
Första spadtaget har tagits 

Arbetsutskottet. Fr. v. •rektor G. Knutsson, agronom E. Möller och 
· riksdagsmen Stig F. Hansson. 

Länge har det dröjt innan frågan om lanthushållsskola i Skurup 
blivit löst och grundgrävningen kunnat påbörjas. Kommitten för 
yrkesundervisningens ordnande i länet med landshövding Thomsson 
i spetsen hade redan 1945 påvisat att en sådan skola i Skurup vore nöd
vändig och landsting·et hade beslutat i överensstämmelse härmed. 
Rekryteringsområdet för skolan i Skurup hade beslutat inrymma en 
befolkning på omkr. 50.000 personer. 

"Första spadtaget" till nya lant
hushållsskolan togs på måndagsför
middagen men spaden var en cater
pillar, som med sitt schaktblad förde 
l!-ndan jordmassor på platsen för 
huvudbyggnaden, vilken uppföres 
parallellt med vägen mot Dalaled 
och jämte de två flygelbyggnaderna 
kommer att inrama en öppen gård 
mot vägen. I norr ser man åsens 
krön, i omedelbara grannskapet finns 
ett par idylliska dammar, österut 
ligger lantmannaskolans vita bygg
nader, med vilka hushållsskolan in
bygges med samlingssal m. m. och i 
söder Öppnar sig slättens vida rymd. 
På byggnadsområdet, som omfattar 

flera hektar, har redan byggnadsfir
man Hermanssons Byggnads AB, 
Bjuv, rest baracker för personal. 

Vid "grundgrävningen" närvaro 
ordf. i byggnadskommitten agronom 
Ernst Möller, örsjö boställe, lands
tingets repr. i byggnadskommitten 
riksdagsman Stig F. Hansson, önn
arp, rektor Gunnar Knutsson, lant
mannaskolan, ingenjör Andersson för 
byggnadsfirman, kontrollanten vid 
byggandet ingenjör Lennart Persson, 
Skurup. 

Den ny~ skolan har ritats av arki
tekt Leonard Nilsson, Ignaberga. 

skolföreningens strävanden under
stöddes av landsbygdsorganisatione:r, 
som år 1954 krävde "snabba åtgär
der för bidrag till lanthushållsskola 
i Skurup." Landstinget hade redan 
75.000 kr. och hushållningssällskapet 
hade ett år tidigare uttalat,. att en 
lanthushållsskola i Skurup borde 
komma i främsta rummet. 

Aven SLU hemställde i skrivelse 
till hushållningssällskapet om bättre 
undervisning för landsbygdens 
kvinnliga ungdom. Länskommitten 
för yrkesutbildning i länet motive
rade · år 1957 utförligt sin ståndpunkt 
att hushållsundervisningen borde ut
byggas och en lanthushållsskola -sna-
rast komma till stånd. . 
· I jan. 1958 ventilerades frågan vid l 

ett stort möte på Lantmannaskolan. 
Däri deltog representanter för lant
]Jruksstyrelsen, hushållningssällska
pet, landstinget, styrelsen för skol
föreningen m. fl. Landshövding G. A. 
Widell ledde förhandlingarna. Från 
alla håll betygades angelägenheten 
av skolans tillkomst och sympatier j 
för dess uppförande, men svårighe
terna låg på det ekonomiska planet. 
Landshövdingen upplyste att hus
hållningssällskapets förvaltningsut-

j Fasaderna kommer att muras i röd 
fasadtegel och samtliga byggnader, 
skola, elev- och lärarbostäder, byg
gas i en och en halv våning. 

Ordf. i byggnadskornmitten agro
nom Ernst Möller gav uttryck åt sin 
glädje över att skolan nu tar form 
och framhöll, att tidsutvecklingen 
medför ett ökande behov av utbild
ning. Serviceyrken, ändringar i lant
hushållens arbetssätt, kravet på 
praktisk utbildning i hushållsarbete 
som · grund för vidare utbildning 
efter andra linjer medverkar till att 
den blivande skolan kan fylla en 

· uppgift för alla blivande husmödrar 
i lanthushåll men även för flickor 
från städerna, som söker sig till yr
ken på andra områden. Man måste 
säga att kombinationen lanthushålls- . 
skola-lantmannaskola är av bety
delse för alla blivande husmödrar 
till familjejordbruk. 

Rektor Gunnar Knutsson och riks
dagsman Stig F. Hansson belyste den 
utveckling som nu rått fram till sko
lans grundläggning och talade om 
det ekonomiska underlaget för det 
hela. Skolan uppföres som statligt 
beredskapsarbete och därmed är 75 
proc. av totala byggnadskostnaden 
säkrad. Skolan kostar bara i bygg
nadsuppförande 1.550.000 kr. Bygg
herre är landstinget, vilket unika 
förhållande beror därpå att statliga 
bidrag ej kan lämnas till den mera 
lokala och privata garantiförening, 
som står bakom skolans tillblivelse. 
Ordförande i denna är nämndeman 
Herman Truedsson. I färdigt skick 
över lämnas emellertid skolan till 
föreningen. Byggnadskostnaden be
strides som nämnts av staten och 
den motsvarar över en miljon kr. 
Resten skall landsting och hushåll
ningssällskap lämna som räntefritt 
lån, som fördelas 20 proc. på lands
tinget och 5 proc. på hushållnings
sällskapet. 

Beträffande kostnaderna för inköp 
av inredning och inventarier, utöver l 
nu beräknade 1,5 milj. för byggna
den, hoppades agronom Möller på 
stöd från olika kvinnoorganisationer. 
Den nya skolan beräknas stå färdig 
somrnaren 1961. Omkring 70-talet ele
ver kan skolan ta emot i två om
gångar under året och därjämte blir 
det möjligt att anordna kortare kur
ser. En större samlingssal uppföres 
som första etapp i anslutning till 
lantmannaskolan. I skolan anställes 
l rektor och 3-4 lärare. 

Kostnaderna steg 
för varje år l 

Som huvudman för den planerade r 
skolan stod Vemmenhögs m. fl. hä-
raders ' lantmanna- och lanthushålls
skoleförening. Föreningen gjorde 
upprepade framställningar till hög-
sta myndighet om statsanslag. Aren 
gick och det är belysande för tids-
utvecklingen att kostnaderna för 
skolan ökar kraftigt för varje ny 
framstöt om anslag och bygge. :Ar 

skott övervägt att lämna skolan lån. 
Generaldirektör Sam Norup och by
råchef Arnegren lämnade uppgifter 
om statens finansiella läge just be
träffande ifrågavarande skolor och 
meddelade den nedslående upplys
ningen att skolan inte kunde påräk
na statsbidrag på 7-10 år. Man på
visade också en tänkbar utväg, näm
ligen att föreningen byggde skolan 
och fick låna pengar räntefritt av 
hushållningssällskapet eller landstin
get intill dess statsmedel kunde er
hållas. Generaldirektör Norup ytt
rade till sist: "Intet område i landet 
är mer berättigat till att få en lant~ 
hushållsskola än detta". 

statligt beredskaps
arbete ,., 

De~"'b1ev efter hand klart att s~Q
lan skulle uppföras som statligt het, 
redsl;tapsarbete och vi känner i orten 
och aven i länet en stor glädje ,och 
tacksamhet över att bygget nu på
börjats. Byggnadskornmitten består 
av agronom Ernst Möller, lantbr. 
Theoder Mårtensson, nämndeman 
Emil Hoolme, fru Inga Svansson, 
rektor Gunnar Knutsson, riksdags
man Stlg F. Hansson samt lands
tingsledarnoten Lilly Olsson. 

• 1947 trodde man sig kunna bygga 
för 503.000, år 1951 är man uppe i 
995.000 och år 1956 beräknas kost
naderna till 1.105.000 kr. 

11/lt /Ji 



Motorkurs för skurupspojkar 

Fr v Sven Everlöv, Skivarp, Erik Nilsson, Näsbyholm, rektor Herlöf 
Lindström och kursledaren, verkstadschef Gösta Eborn. 

Den för säsongen först avslu- slutning reste samtliga kursdelta
tade kvällskursen i Skurup blev l gare och ledare i studiesyfte till 
k f" ·b .1 k "k . t Sterne'r & Blomqvists motorreno-
~s . or 1 me ~m. er 1 mo o:- veringar i Malmö. Med ingenjör H. 

tnmnmg. Underv1snmgen har pa- Nilsson som ciceron fick eleverna 
gått 75 timmar, jämnt fördelat på bese hela anläggningen och vissa 
yrkesteori och yrkeSpraktik. Det avsnitt i arbetet. Kursen har haft 
är firma Biltjänst i Skurup som 10 elever, de flesta yrkesmän. Vid 

1

ställt lokaler och utrustning till avslutningen tackade yrkesskolans 
skolans förfogande. Instruktör och rektor, H. Lindström, för den ge
lärare för båda avsnitten har varit digna undervisningen . som kurs
l verkmästare G. Eborn. Som av- läraren meddelat. 

. -;7;.4/J- -<Cf/a --N 

Stora Famnen i Skurup 

!{:n rolig kväll har det varit på Skrups folkhögskola, dä·r tantmanna
skolans lärare och elever va1· inbjudna. Progmmmet gick i Stom 
Famnen-stil ·med fil mag B ertil Jänteström som: leda1·e. På bilden 
ses f1· v rekt'o1· Stig Lundgren, folkhögskolan, konferenciären Mariamie 

Ekdahl och nktor Gunnar K nutsson. De båda 1·ektorerna prövar sin 
lycka i att la.ga omelett 

* Re.'?_lorsomeleit ~~;:; ~~~ 
folkhögskolan och tantmannaskolan i 
Skurup hade en glad stund då sko
lornas rektorer, ·srig Lundgren och 
Gunnar Knutssim !ävlade om att 
snabbast fräsa upp e!! omelett. Rek
tor Lundgren va.,.n.. men så hade· 
han också en elega'"l1 'stil viiket synl! 

?fr'$.""'" .:!7(!; -'j -<j 
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# Bilhaveri vid Skönabäck 

Ett t1·ajikmissöde intriiffade vid middagstiden på måndagen å ·· 
Sk v b ··d . P vagen 

u1·~p-:- e era vtd Skönabäck. En personbil, framfö1·d med me-

~elmat~tg ja1·t t!5rnade mot vägTäcket med påföljd dtt vagnen gick 

ov.:T pa sidan. Tillskyndande peTsoner reste bilen på rätt köl. Något 

~orbultade kunde fömre och två passagerare, samtliga kvin~or ta 

Stg ut ur bilen. Den illa åtgångna bilen fick hämtas -;;,ed bärgning;bil. 

. t'd~ 1//..z- )f 

YSTADS ;A.LLEHANDA fisdagen den l december 1959 

Bil rände in i vägräcl{e 
på vägen ~SI{urup-V eberöd 

En trafikolycka, som lätt kunnat få mycket allvarliga följder, 
inträffade vid 12.30-tiden på måndagen på vägen Skuruj)-Vebe
röe strax söder om Skönabäcks gård. En personbil f'rån Slim
minge körde därvid mot ett vägräcke, varvid e1;1 stenpåle reys 
upp och en räckplanka kilade in sig mellan bilens motor och 

l 
ena framhjul. 

Efter kollisionen med räcket la- de erhållit en del mindre kontu

de sig bilen på sidan. Den fick sioner . 
• ganska omfattande skador. Polisutredning om kollisio-

nen pågår. Det förefaller som om 
Bilen framfördes av en dam, bilisten brustit i uppmärksamhet. 

som hade två andra damer som Fordonet hade inte någon hög 
passagerare. Tillskyndande hjälp" hastighet, och väglaget på grus
te damerna till läkare, då vägen .var torrt och relativt bra. l 



Den vid Mossby utanför· Ystad natten till tisdagen grwndstött« 
blekingeskutan "Ofelia" Btår :nu nästan på torra land. Skutan ligger 
med kård babords slagsida och hM borrat stäven djupt l aanden. 
HOfelia" ligger nu endast ett 25-tal meter från strandk111nten och. 

har under de senaste da.ga'r'R.Il blivit ett veritabelt t'!llrbtmål. 

Grisen klyvs 

En vanlig syn på landsbygden 
är den här. Lantbrukare Ove 
Persson, Tullstorp, är i fä?·d med 

att klyva grisen. 



Skurup behöver bygga ännu mera 

~.en ~enCl!ste i Skurup färdigställda gruppbebyggeLsen i kv Gamen. Som synes av trädgårdsanläggningarna kan arkitektsinne och energi i 
foremng skapa vackra kombinationer. l Borohus regi uppfördes 12 enfamiljshus i kvarteren Gamen och Freja vid båda sidor om Sofiagatan. 

-

Lantbruka1·e NILS AKE SJöDIN med mnkan BERIT, f. Anders
son, Rydsgård. (Lidbergs foto, Skurup) 

Tobal{shandla~ i :Sl{urup räds 
inte nya fö.rsäljningsgiven 

Fru Hulda Nilsson sedan över 40 är tobak.shandl•are i Skur.Up, 
kan fr o m nyårsdagen kalla sig tobakist. Om hon gör det är 
kansk'e en annan sak. För nertalet s1wrupsbor k&mmer hon nog 
även i fortsättningen att vara Hulda Nilsson, rätt oc:h s-lätt. Det 
namnet har dugt bra hittills, sä det får gä i fortsättningen med. 

Men nu fär ,specerister och alla l son har sålt mängder av Virginia 
övrig>a som vill sälja tobaksevaror för l: 20 kr per 20-pak~t 0ch g>e
av alla de slag och frägan är väl, da Havanna II för 80 öre medan 
hur detta kommer att äterverka Matanzas kostade 1: 30 per pa-

. pä d'e gaml·a tobkksh'andlarna. Fru ket. Vill ;pi V'eta priserna fr o m 
Hulda Nilsson tar emel·lertid "to- nyår? Havanna går ner med en 
baksskredet" med upphöjt lYgn. 50-öring till 2: 40 och Matanzaa 
Har man stått bakom samma to- kommer att kost•a 3 kr jäJmnt. 
baksdilsk i 40 länga är sä kom- Men riktpriserna kommer nog 
mer man väl att klara även detta de flesta tol:Yakisterna att hålla 
nya, som sä mänga tobakshand- fast vid, tror fru Nilsl'lon och ser 
lare är 'litet rädda f·ör men som även i detta faktum en ljusglimt. 
absolut Inte behöver betyda nä- Och när det gäller Skurup kom
gen försämring. Tobakshandlarna mer ändringaz;na knappast att 
har klarat värre situationer, tänk åt'erverka på fru Nilssons affär. 
bara på krigsärten . . . . Det är ju här Inget nytt att man 

Sedan är det en helt annan sak, köper tobaksvaror i både tobaks
att tobakspriserna i en . del fall affärer och speceridito. Och dess
åter går i höjden,. medan en del utom: Tobakshandlarma skraJ!, er
varor, som hittills inte funnit så ter SP'eciellt tillstånd från läns
stor avsättning, gär ner i pris. styrelserna, få ha öppet till tio pä 
Det är mycket arbete och absolut kvällarna och . blir på sä sätt 
ing'en förtjänst för tobakshand- jämnställda med kioskerna. Nej, 
larna ~ed dess~ förändringar, den j för tobakshandlarna i Skurup 
saken ar fru Nilsson på det klara l blir dtet ingen annan förändring 

~~där bakom samma tobaksdisk, än att d~ får sätta tobakist pä 
var det. Det bety{!er att fru Nils- visitkortet. MARCO 
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Snöstormen vållade 
ENT KAOS FÖR 

Bara de största vägarna 
kan med nöd hållas öppna 

S nöstormen Över Skåne har vållat rent kaos i trafiken. Det är kustvägarna 
som är värst utsatta och bara de allra största kan · hållas farbara. Små

,· ägarna är oframkomliga och måste bl i det tills stoi~men har bedarrat, säger 
' 'ägförvaltningen. Busstrafiken i landskapet har stora besvärligheter och i 
Malmö stads ytterområden ligger den p raktiskt taget nere. 

Vid en tågu1·spåring vid Char
lottenlund mellan Malmö och 
Ystad svävade ett 90-tal personer 
i livsfara när ett rälsbusståg gick 
av spåret med 80 kilometers fart. 
Vid Alstad mellan Lund och 
Trelleborg blev ett tåg fast vid 

en ,fyra meter hög driva och 13 
passagerare fick tillbringa hela 
natten i rälsbussen. 

- Vi försöker nöjaktigt hålla 
de stora vägarna uppe men kan 
inte säga att vi lyckas. Om vi 
plogar den ena timmen kan det 

vara trafikstopp den andra. Och 
småvägarna har vi inte börjat 
med än. Det är bara att konsta
tera att de är ofarbat·a. Så säger 
vägförvaltningen på måndags
morgonen. Den hål·da stormen 
har gjort situationen fullständigt 
hopplös. Det hjälper inte fastän 
hela vägröjarstyrkan är i aktion, 
den kommer ingen vart mot dri 
vm·na, som tornar upp sig meter
höga på utsatta ställen. 

Mängder av bilar står fast på 
>lika vägar efter kusten och de 
måste nog bli stående där tills 
det .blir bättre väder. Nu måste 
vi i första hand inrikta oss på att 
försöka hålla de största vägarna 
öppna. 

Det är värst från Malmö mot 
Y stad och upp mot Romelcåsen. 



83-åring 
frös ihjäl 

ÖREBRO, onsdag (TT) 
Snöstormen över Sverige har 

nu Iu-ävt sitt första dödsoffer. 
Den försvunne 83-årige fön-e 

föreståndaJ:en Karl Oskar _Eng, 
Marieberg, Ervalla, har påträf

fats död på en åker i Ervalla. 
Han hade i snöyran råkat kom

ma av vägen och dukat under i 
kölden. 

Snart trafikklart 
på Skåne-vägarna 

Stormen har bedarrat något och all personal som slitit 
hårt med den vin1lande ned erbörden över södra Skåne 

kan and_as ut lite grann. l rapporterlUt till A r b e t e t på 
onsdagsmorgonen tror man att järnvägslinjerna skall 
kunna öppnas i full ut~träckning under dagen och att alla 
större landsvägar skall bli fullt farbara. Men ännu är 
många småväga; igenkorkade och för vägförvaltningen 
återstår ett drygt arbete. 

F artsltttning 1!11 ri.ma rida n 

Rälsbusståget som ·på måndagseftermiddagen spårade 
·ur vid Näsbyholm harman I.yckats lyfta b0rt·av spåret 

och trafiken på sträckan ·Ystad;_Malmä har å-ter 
öppnatS igen. På bilden , t v ses järnvägsmannen S. 



betl9S9 9 dec;em 
onsdagen . . 

,.F~.i);>~rg framför den välta rälsbussen -ochrpå ·bilden t h Alla rälsbusståg har nu ersatts med loktäg för att man 
tar maskiningenjör Vinberg.en ,över.blick~a.v: situationen. , skall u.ndvika missöden av <;{et här slaget. 



LANTBRUKs. 
F6RBUND 

På Skurups mejeri håller Adolf Andersson på att 
doppa julosten i paraffin. - Foto: Hans Sernert, Skurup. 

9,1 



Lundaspexigt l Skurup 

FT v MaTia Knutsson, Sven Månsson, LundaspexaTen, poL mag 
BöTje Nonman samt Anne ChaTLotte SeTnert, Skurup. 

Belåtna och tacksamma var leda- Pol mag Börje Norrman, gammal 
möterna i styrelsen för Skurups lunda-spexare, underhöll med sång
Röda korsförening för att den · av er till gitarr. I Lucia-tåget deltog 
dem under söndagen anordnade un- 13 flickor med Astrid Vallin som 
derhållningen rönt så stort intresse ljusdrottning. Lok'alerna hade sällts 
från .allmänhetens sida. Arrange- till förfogande av Lantmannaskolan 
manget inleddes med att fru Svea och kaffet och det hembakade brö
stenbäck spelade Röda kors-sångeri det hade skänrots av affärsmän och 
varefter kårens ordförande, fru enskilda, varför behållningen, som 
Margareta Larsson, Kullasborg, häl-- kommer att tillfalla flyktinghjälpen, 
sade välkommen samt erinrade om beräkpas till ca 500 kr. 
flyktinghjälpen. Underhållningen,~----------~~--~~ 
som gick i luciatidens och julens 
tecken, var varierande' och många 
barn och ungdomar medverka.de. 

'Marknadsafton" i Skurup 

ViLhelm Mobergs "Marknadsafton" spelades av elever vid Skurups 
folkhögskolas julfest. Regissör var fil mag Bertil Järneström. Huvud
rollerna gestaltades av äkta smålänningar. Magni spelades av Lars 
Nilsson, Hovmantorp och Lovisa av Inga Hedin, också från Hovman
torp, Theresia· av Vanja Olsson från Kosta och fjärdingsmannen av 
Vigga .Klackenb€rg, Stockholm. - På bilden är Lars Nilsson och 

. . I 'Il{! a. Hedin ' . a.ktion. 

Glad jUlfeSt1 
. . . . . . . f 

i" Sk~rup på 
folkhagskolan 

Lars Nilsson som Magni och Inga 

Hedin som Lovisa, båda från Hov-· 
mantorp. 

Skurups folkhögskolas traditionella 
julfest gick av stapeln på fredags" 
kvällen och blev en .alltigenom lyc
kad tillställning. Samling skedde i 
gymnastiksalen där skolans skickliga 
och vältränade amatörteaterlag med 
stor framgång uppförde Vilhelm Mo- ~ 
bergs roliga pjäs Marknadsafton. Fil. · 
mag. JärneströJU hade öyat och in
stl-uerat ungdomarna, som verkligen ' 
gjorde en bra prestation som livligt 
uppskattades. Sedan serverades en 
riktig julsupe i skolans matsal och 
därpå blev det traditionell långdans 
till gymnastiksalen, dät~ ringdanser 
och annan underhållning vidtog. 
Som vanligt · kom jultomten. på be
sök och utdelade julklappar. 



Bengt Nilsson, Sku;-up, har fdngat Gösta Hultg1·en, Ystad, i ett smidjebälte, men fdr dock inte sitt 
kast korrekt utfört efte1·som Hultg1·erc satte ett krokben, vilket ooksd gav en funt berättigad vaming 

dt ystadspågen. 

Sensationella segrar när Skurup 
och Y stal delade poängen: 4~ 4~ 

Tipsenligt delade Skurups och Ystads SK på poängen i lagens' seriebrottning i Skurup, 4-4. All
deles väntat gick det dock inte i de individuella ·matcherna utan både i hantam och fjädervikt ' 
blev utgången sensationell, då först hemmalagets unge och lovande Bengt Nilsson 3-0-slog Gös
ta Hultgren. 

Vinsten var knapp rnen klar se-*======~===-==========~~=====================-------------~ 

dan Bengt först parerat med 
upprullning och sedan fått upp 
Hultgren i ett smidjebälte, som 
denne blott kunde av~ärja med 
hjälp av ett krokben, vilket ren- , 
derade honom en varning. Denna 
sensation kvitterades emellertid 
som sagt genast i fjädervikt, där 
K. G. Olred överraskade Kjell 
Ingvar· Johansson med ett sna9bt 
nacksving. Trots . att sex av 
matcherna slutade innan full tid 
saknades ändå den verkliga far
wn o~~u över'--nla'tc na 
och i regel gav det första kastet 
önskad effekt. Hemmapubliken 
kunde dock glädja sig åt att 
klubbens säkraste kort Ove Möl-
ler och Arnold Nilsson nu är fullt l 
återställda från ' sina skador. 
Båda vann nu på fall, Arnold för 
övrigt över gamle · skurupsbrot-
taren Nils Persson, Mattdomare 
och en toppklassig sådan var 
Skånes brottarförbunds ordf. 
Folke Björ;,man, Malmö. 

Resultat: 

Sven Brandt Y-Stig Malmberg 
S. Nedpressad brygga 4.50. 
Bengt Nilsson S-Gösta Hult
gren Y 3-D. K. G. Olred Y
Kjell Ingvar Johansson S. Nack
sving 7.30. Sven Olsson Y-Kaj 
Jonasson S. Backhammer 5.15.

1 Ove Möller S-J. Olsson Y. 
Smidjebälte 6.10 Lennart Lloyd 
Y-Gunnar Nilsson S. 3-0. Ar
nold Nilsson S-Nils Persson Y. 

1 

Omvänt livtag 9.40. Yngve Pers-~ 
son S-Bengt Nilsson Y. Kryss
tag 2.15. MASSE 



SKANSKA -SYSKONBRÖLLOP 

Ett ganska unikt syskonbröllop 

har firatll i Rydsgård. Där har tt?å 

par bröder gift sig med två par 

. systrar. På den större bilden överst 

ses bröderna, mekanikern Stig-Ove 

Nilsson och fabriksarb Kjell Nils

son, båda från Klagstorp, 11om gift 

sig med systrarna Berit och Ann

Marie Göransson, döttrar till lant

brukare Nils Göransson i Villie, 

Rydsgård, och ha-ns maka, Elsa, f 

Everlöv. På bilde'n intill ses syst

rarna Henny och Berit Håkansson, 

döttrar till lantbrukare Harry 

Persson, Skårby, och hans maka 

Agnes, som ingått äktenskap med 

bröderna, fabriksarbetarna Anders 

i och Knut Håkansson, Rydsgård. 
Foto: Li ·dbergs i Skurup. 

.\ 



YSTAOS ALLEHANDA torsdagen den 24 deeember 1959 

Veckans brudpar 

Bilmekaniker Olle Wall, Tånebro, 
med maka Clary, född Sigvalds

' son, Rydsgård. 
(Lidbergs Foto, Rydsgärd) 

Bilmekaniker 
Skurup, med 
Karlsson. 

(Lidbergs Foto, SkuruP,) 

Nilsson, SkU7·up, bjuder Börje Andersson, 
lufttur. 

på e?~ 



Sparbanksveckan · 19 58 -

Sparbankstieekan öppnades i Lund med 
en bilorientering och en bilutställning på 
Mårtenstorget. Där samlades inte mind
re än 15.000 människor. 

Jag anser 
skånesparbankernas sparbanksvecka 

kännetecknades av största arbetsglädje 
och av initiativrikedom. Det var roligt 
att se hur lokalerna fylldes av g a a 
sparare som bar fram sina pengar. 

Må vi fortsätta att arbeta för våra 
sparbanker i den anda som kom till 
uttryck under Sparbanksveckan. 

Den var stimulerande. - En lysan
de framgång. 

f.. G. Cu·dlln 

Lotteridragning i Simrishamn. 

Ovan: Sorg Öt•er spargris 
ett bidrag i fotopristävlingen för Spar
banksveckan frcln Skumps sparbank. 

Nedan: Malmö-spm·bankerna visade barn
teater för i111e milldt·e än 13.500 skolbarn. 

Osby sparbank anordnade en familjefest 
på Medborgarhuset med ett >>Vet Ni Vad
program». Fr. v. kyrkoherde Gunnar Ro
sendal, docent Bertha Stjernkvist och rege
,·ing.rrådet C. W. U. Kuylenstiema. 

Konmlent T. Andersson intervjuar Affe 
Pettersson och Ingemar Johansson på Häl
singborgssparbartkernas ungdomsmöte. 

3 
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