


Ove MöHer, Skurup, tar omvänt livtag på Stig Hörlin i Furulund. 

Tack för 30 år 

Vid årsskiftet hade lantbrevbärar
en Karl Nilsson, Nellevad, Skurup, 
varit anställd vid postkontoret i Sku
rup under jämt 30 år. Med anled
ning härav anordnade personalen ny
årsafton en kaffefest för Karl Nilsson 
och hyllade honom för kamratskap 
och vänskap under de gångna åren. 
A personalens vägnar framförde post
mästare Sture Daver samtligas tack 
och lyckönskningar samt överlämna
de en graverad bricka jämte blom
steruppsats och textad adress. Brev
bärare Nilsson tackade för den hyll
ning, som kommit honom till del 
och framhöll, att arbetet blivit lätt 
och samvaron trivsam genom det 
goda förhållande, som alltid rått mel
lan arbetskamraterna inbördes och 
mell~personal och överordnade. 

EN SISTA SPEGELBILD 

Blekingeskutan "Ofelia" av Söl
vesborg grundstötte den l decem
ber i fjor utc:,nför Mossby vid Ystad. 

1 Under dramatiska omständigheter 
räddades besättningen i land. Men 

• "Ofelia" var dömd till undergång. 
De starka brottsjöarna slog snart 
sönder henne ·och när som helst 
väntar man nu slutet. De senaste 
dagarna har gjort "Ofelic:," till en 
sorts skäggig dam, vinterkylan har 
nämligen bildat skägg i riggen. 
Och nerisningen torde väl göra sitt 
till för att bryta ner henne. 

Bitmekaniker JOHN WIHLBORG med makan ANITA, f. Kar !s

son, Skurup. (Lidbergs foto, Skurup) 

,. 



Skurupsbygden· 

Ett skepp går under 4: •. 
1 

Den l dec. i fjor grundstötte Ble- ter, men skutan fick ligga kvar. "Ofelia" till en sorts skäggig dam, 
kingeskutan "Ofelia" utanför Mossby Brottsjöarna slog snart sönder henne vinterkylan har nämligen bildat skägg 
väster om .Ystad. Besättningen räd- och när som helst väntar man nu i riggen. Och nerisningen torde väl 
dades under dramatiska om tändighe- slutet. De senaste dagarna har gjort göra sitt till för att bryta ner henne. 

: Dagen inleddes med ungdomssången 
' Var välkommen envar. Rektor Gun
nar Knutsson hälsade alla välkomna. 
Därefter talade agronom Alf Bjelke
Holtermann om jordbearbetning och 
belyste s~tt anförande med siffror 
och teckningar. Talaren ,hävdade, att 
nutidens jordbruk ' ej kan uppvisa 
sådana: skörderesultat, som man med 
förbättrade redskap, brukningsmeto
der, konstgödsel, utsäde m. m. hade 
kunnat vänta. Att så är menade agro
nom Holtermann beror på en struk
turförändring i jordmassorna, som 
går ner på djupet och orsakas av 
trycket från traktorer och redskap 
vid mekaniserat jordbruk. Enligt 
forskningar i Tyskland och försök på 
Ultuna blir jordmassan ganska oge
nomsläpplig för både vatten . och 
växtrötter, vattenhalten går ned och 
frostens uppluckrande verkall ute
blir. 

LÄRARMINNEN AV AGR. 
BJERSTEDT 

Skurups lanfmannaskolas ordförande Herman Truedsson avlaekar av-
gående agronomen Olof Bjersledl. 

sen före middagen och tidigare besåg i stora salen. Motivet utgöres av 
många skolans nya konstverk, en skördefolk i arbete på en åker. :r.1an 
oljemålning av konstnären Oskar Al- tog också intresserat del av elev
bin Nilsson, Abbekås, och upphängd arbeten, som utställdes. 
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S~urupsbygden 

Sl{urupsinitiativ for lösning av 
lantarbetarnas yrkesutbildning 

På lördagen avslutades en tiodagars utbildningskurs för lantarbetare vid Skurups lantmannaskola. Kur• 

sen har varit mycket givande för deltagarna, därom lämnade de själva övertygande bevis '!id lördagenl 

avslutning. Den '1ir också ett vackert uttryck för samhörighet och gemenskap mellan anställda och arbets

givare. De senare har lämnat sina lantarbetare ledighet med full lön för att deltaga i kursen. 

enna kurs är något nytt och dess 
betydelse ligger inte bara i vad kur
sen kunnat ge deltagarna, utan 
den har sitt värde främst som ett 
praktiskt försök att pröva och finna 
vägar för en ordnad yrkesutbildning 
åt i lantbruk verksamma, som nått 
en sådan ålder, att de inte rimligen 
kan sätta sig på skolbänken som ung
domen och ju inte heller behöver 
göra det på samma sätt, eftersom de 
redan har många år bakom sig i 
praktiskt arbete vid jordbruk. 

Vid lördagens kursavslutning ställ
des yrkesutbildningens problem för 
jordbruket i brännpunkten, evad gäl
ler för ungdom, som vill ägna sig 
åt yrket, som även för i jordbruk 
sedan många år anställda. Till den 
givande diskussionen bidrog både 
rantarbetsgivare och lantarbetare, 
samt skolans lärare och represen
tanter för respektive kategorier, och 
man utgick i mycket från kursda
garnas ämnesval och kursavsnitt. 

Rektor Gunnar Knutsson, Lant
mannaskolan, hälsade alla välkomna 
och vände sig särskilt till dagens 
långväga gäster, representanter för 
lantarbetsgivareförbundet och lant
arbetarförbundet. I en allmän orien
tering om utbildningsfrågor för i 
jordbruk anställda framhöll rektor, 
att man inte ännu har klara linjer 
att gå efter. Den nu avslutade kur
sen har haft 27 deltagare, och det 
är inte här fråga om friställda på 
grund av bristande arbetstillgång. Det 
gäller för oss här på skolan att finna 
ut vilka former och vilket innehåll 
utbildningen skall ha, och därför 
har kursen givits ett allmänt inne
håll. Till varje kursdeltagare hade 
lämnats en översikt av problemen 
som diskussionsunderlag och med be
gäran om svar. Frågorna gällde dels 
ungdomar, som önskar få stadigva
rande anställning vid jordbruk, dels 
personer som redan är verksamma 
i yrket. 

Fr. v. baron Jörgen Ramel, Vidarps gård, rättare Gösta Andersson, 
Vidarp, lantmästare Curt Nilsson, Svenslorp, Iraktorförare Gösle 
Persson, Krageholm, och lantbrukare Veldemar Andersson, Sövesled. 

Ombudsman Bror Andersson, Sv. 
lantarbetareförbundet var inne på 
liknande synpunkter. Vi måste hind
ra att allt begåvat, ansvarigt och 
arbetsskickligt folk drages över till 
industrin, menade han. I utbildnings
frågan för äldre underströk han att 
teorin ej borde göras alltför ingåen
de för äldre folk och kursernas längd 
avpassas efter lantarbetarnas önske
mål. 

Agronom Bielke-Holtermann för
modade att det skulle bli svårt nå 
goda resultat, om ett minimum av 
fyra månader fördelades över fyra år. 
Han önskade i stället att undervis
ningen skulle koncentreras med två 
månader om året under två år. 

I diskussionen förekom även önske-

målet att alla kurser borde kallat 
yrkersursker och att möjlighet skul
le öppnas för en fortsatt utbildning 
åt kursdeltagare med särskild fallen
het. 

Vid det gemensamma kaffet ~ 
lade kursdeltagarna rektor Knuts
son, samt kurslärarna Holtermann 
och agronom Elof Persson samt sko
lans husmor och överlämnade ge
nom hr GSTA Persson vackra blomt
teruppsatser till samtliga. 

Rektor Knutsson tackade för hytt. 
ningen, framhöll att kursdeJatagar
na visat exemplariskt intresse och 
tackade även arbetsgivarna som på 
sitt sätt medverkat till att kursert 
kunnathållas. Ett tack från lant
arbetsgivarna framfördes av lant

--- -------1 mästare Curt Nilsson, Svenstorp. 
Ombudsman Bror Olsson uttryckte 

sin glädje över att Skurups lant
mannaskola med rektor Knutsson 
i spetsen tagit initiativ till denna 
typ kurstyp, som får räknas som 
ett första steg mot en bättre fack
utbildning för lantarbetarn. 

L_ 

Med utgång från frågeformuläret l 
och egna erfarenheter som lantar
betare deklarerade rättare Gösta An
dersson, Vidarp, och traktorförare 
Gösta Persson, Krageholms gård, sin 
tillfredsställelse med det initiativ, 
som tagits med den nu avslutade 
kursen. Båda önskade att utbildning
en för i yrket redan verksamma 
skulle gå efter speciallinjer. Djur
skötare för sig i särskild utbild
ning och så maskinkurs för sig. I 
praktiken får ju lantarbetaren bli an
tingen det ena eller det andra. I 
fråga om kurstidens fördelning gjor
des inga bestämda uttalanden, men 
som minimitid för utbildning med 
rätt att efter kurstiden kallas "fack
utbildad lantarbetare" var man enig 
om minst fyra månader, vilka ev. 
kunde utsträckas över fyra år eller 
samlas till endast två år. 

sekreteraren i lantarbetarförbun
det Gunnar Nilsson skisserade ett 
fullständigt utbildningsprogram bå
de för fackutbildning åt ungdom och 
kompletterande utbildning för äldre 
redan i jordbruket anställda. Hans 
förslag byggde bl. a. på likformighet 
i den grundläggande yrkesutbild
ningen vare sig det gällde företaga
re eller anställda. Från enhetssko
lans nio borde den unge aspiranten 
först få praktik ett år, genomgå 
praktisera ett år på en gård där 
han verkligen får utbildning. Två 
och ett halvt år till tre år bör fack
utbildningen omfatta. 

De äldre' som skulle h~ 4-måna
ders utbildning sökte hr Nilsson få 
besked av om hur kurstiden skulle 
fördelas. 

Agronom Nils Sandberg, Sv. lant
arbetsgivareförbundet, framhöll att 
utbildningsfrågan är ett för parterna 
gemensamt intresse. På 80 år har an
talet i jordbruk arbetande nedgått 
från 72 proc. av nationen till 15 
proc. Bara på de tre sista åren har 
kapitalinvesteringen i jordbruksma
skiner stigit till 300 milj. kr. Det 
säger sig självt, att handhavandet av 
denna dyra materiel l;;cäver yrkes
skicklighet och an~var. Även den 
teknisk-kemiska ·utvecklingen kom
mer med ökade krav på lantar
betaren. Alla krafter måste sättas 
in på att lösa utbildningsfrågorna, 
ansåg han. 

Baron Jörgen Ramel, Vidarps gård, 
talade om betydelsen av att duktigt 

l 
folk stannar kvar vid jordbruket. 
Han ville helt instämma i önske
målet om en förbättrad fackutbild
ning för lantarbetarna och gjorde 

U

"ämförelser med industrien ifråga 
om möjligheten att avlöna efter den' 
utbildades kompetens. 



~ 

P~nsionsträff i Skurup 

Johan Nilsson och Nils Andersson beundrar SktLrups egen vis
sångerska Marga Lind. 

Skurups folkpensionärsförening Som ombud . till distriktskonferen
har hållit månads- och samkväms- sen den 12 april valdes Emil E,kdahl 
möte. Förhandlingarna leddes av och som ersättare Alfred Persson. 
for·eningens mångårige ordf, Emil Det obligatoriska årskaffet, som 
Ekdahl. Parentation hölls över av- Folkets park består föreningen, 
lidne medlemmen, gjutaren Nils smakade de tilllOD-talet uppgående 
Nilsson, Saritslöv. medlemmarna gott. Till detta bjöds 

ABF:s instruktör, Herbert Pet- förutom bakverk, visor och sånger 
tersson, hade vid ett tillfälle besökt av sångerskan :Marga Lind, som de j 
Skurup och pensionärsföreningens gamla gladdes åt. Fru Ekdahl över
styrelse och med denna diskuterat lämnade blomster som tack för 
möjligheten fät att inom pensionärs- framträdandet. Mötesdeltagarna' fick 
föreningens ram väcka intresse för även se filmen "Vi och våra gamla", 
något slag av hobbyverksamhet. som behandlar fattigvården från 
Beslöt · att eventuellt vid årsmötet äldre tider fram till våra dagars 
begära besök av ABF:s instruktör socialvård. Till sist underhöll Hans 
för vidare information . Nordström med dragspelsmusik. 

• östlig storm förde motorseglaren "Otelia" av Lörby i Blekinge nat
ten till l december mot skånska sydkusten (t v). Hon strandade pd 
morgonen utanför Mossby vid Ystad. 3 man fördes i land med hjälp av 
räddningsstol. I dag iir det igenisade vraket till salu (t h). Det kan 

ropas in för 300 kr. För nä'!'va.rande finns ingen spekulant. 

300 kronor 
"grund pris" i VRAKREA 

YSTAD (Expressen). Ett vrak 
är till salu i Mossby utanför 
Ystad. Omkring 300 kr kostar 
motorskutan "Otelia", som sedan 
l december står och hugger i 
några stora stenar 2!'\ an från 
standkanten. Någon bärgning 'har 
man inte försökt si.g på. Den 
skulle säkerligen kostat mer än 
vad den 58-åri,ga seglaren i full
gott skick var värd. "Otelia" 
sprang läck en hård stormnatt. 
Förmodligen rände hon på något 
gammalt vrak eller okänd sten. 

"Otelia" tog omedelbru:t jn vat
ten. Skepparen gjorde det enda 
"Som kunde göras. Han satte 
"Otelia" på grund. Besättningen 
(3 :inan) togs i land med rädd-

. nmgsstol. · 
Försäkringsbolagets ombud ad

vokat Arvid Mjellander, Sölves
borg, säger till Expressen: 

·- Det går dåligt med försälj
ningen. För tre hundralappar blir 
det omedelbart affär. Till "Ote
tias" skeppare och ägare utbe
talte försäkringsbolaget 35 000 kr. 
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Nu lagar tnan den allra 
finaste rnaten i Skurup 

Här ser vi kursledaren frk Anna Greci fillsamm ans med fru Rulh Lundgren och fru Ebba Nyström. 



Lördagen den 13 februari 1960 

Vnikt teaterexperiment l 

vid Skurups folkhögskola 
1 

övre raden fr. v. Evert Olsberg, Nils Bengtsson, tvillingarna Lars och Olle N·ilsson samt Nils Ivarsson. 

Främre raden fr. v, Inger Andersson, Kerstin Otlesson, Laila Olsen, Inga Märla Olsen, Ingrid Red in, Britt 

' Åkesson samt pol. mag. Börje Norrman. 

Ett ovanligt stort teater- och musikintresse finns· bland eleverna på ~kurups folkhögskola. Till elevkåren 

har även detta år rekryterats påfallande många med musikalisk begåvning och anlag för sceniskt framträ

dande. Skolan har också lärare, som delar detta intresse, och som stimulerar eleverna att 'gå vidare på 

detta område, som ju kan sägas innefatta mycket av folkhögskolans bildningsprogram. 

Fill mag. Bertil Jjirneström har se- att teater är något, som rymmer hög läggande krig, som· tänkes kvarlämna 
dan år tillbaka varit skolans upp- konst men också kan betecknas som endast två människoi:. Dock dör inte 
sl.agsrike regissör och under hans led- "billigt" eller rentav simpelt n6je. livet ut, en sista blomma finns kvar 
nmg har eleverna med framgång ut- . .. . och den står som namn och symbol 
fört även krävande teaterstycken. Tlll den andan konfronterades pubh- för stycket "Sista blomman". I det

Sådana har vid festliga tillfällen in- !ren samtidigt med så skilda företeel- ta allvarliga stycke åtföljdes bildse
gått som mycket uppskattade pro- ser som buskteater med "tjo och rien av tal, som eleverna utförde med 
·grampunkter. Aven filminspelningar tjim", crazy :ined torr humor i anek· stor inlevelse och känsla. I stark kon
har gjorts med elever och lärare som doter och dialoger, samt till sist tea- trast mot detta stod plattheten och de 
medverkande. ter av hög klass jämte musik av dju- billiga kvickheterna som program-

Musik och sång är vid skolan upp- pare innehåll och värde. Till den se- enligt . representerade buskteatern. 
skattade ämnen, och utanför det nare hörde eleven Nils Ivarssons vio- Det var en verklig lektion om vad 
egentliga schemat arbetar eleverna linsolo samt en bildberättelse av teater kan ge och tvingade till ställ
härmed och har som entusiasmerande amerikanen James Thurber, vari ningstagande för och emot god eller 
och inspirerande ledare pol. mag. skildras framtiden _efter ett sista öde- dålig teater. 
Börje Norrman. Han har lyckats bil-1-~---'-·-~---------·---------========= 

da en elevkör, som på fredagskvällen 
hade ett lyckat framförande av Kö-
ren ur l:a akten av operan Aida av 
Verdi. Tol~ elever är med i kören. 
"De har lärt sig mycket snabbt" för-
säkrar magister Norrman, '"och det 
är ett nöje att arbeta och öva dem". 
Utom denna krävande prestation av 
elevkören förekom vid fredagskväl-
lens underhållning Duett ur l:a ak-
ten av Trollflöjten av Mozart. Pami-
nas sångparti utfördes utmärkt av 
Kerstin Ottoson och Papagenas av 
rutii;lerade Norrman. 

Det som gav kvällen ett alldeles 
särskilt innehåll var ' iJ:i.te bara den 
vackra sången och· musiken samt ele

lvernas sceniska skicklighet utan även 
regissören Järneströms uppläggning 
av programmet. bet innebar något 
helt nytt, som sYftade till att ge de 
närvarande en -klar uppfattning om 



V aktmästarparet ~å Svaneholm pensioneras 
FLYTTAR NU FRÅN SLOTT TILL KOJA 

Pd snöiga vägar åker vi upp .:.ot Svaneholm. E11 
ri.va11de storm har sopat snön i drivor över iniarts
viigen genom parken. Mea nuplöjda bilspår genorn 
snömassorna visar att andra kommit töre. Det har 
nämligen varit högtidsdag pd slottet. Fru Edith Pers
son, maka till slottsvaktmästare Allred Persson har 
Just fullt sjutti'o dr, och hemntet · luser av blomster
r~ppsatser. Bland gratrdanterna beli.nner sig också 
ordf. i Hem.bugdslöreningt>n fra Clara von Ar-ld, 
Jordllerga. 

Den l febr. begick vaktmästare 
Persson sin 75-årsdag, men detta år 
har därtill en annan innebörd för 
makarna: de har i år varit verk
samma på slottet i 25 år. En aning av 
uppbrottsstämning råder och ett visst 
vemod, ty om allt går efter beräk
ningarna lämnar va;ktmästarparet sin 
tjänst den l mars och inflyttar då 
i den lilla korsvirkesstugan alldeles 
intill vägen mot Brodda. Denna 
idylliskt belägna stuga går under 
namnet "Jägarbostaden", emedan den 
sfste jä,garen på Svaneholm, Lund
ström, bodde där under sina sista år. 
Bostaden ligger inom slottsområdet 
och äges av Andelsföreningen Sva
neholms slott. 

na upplysningar. Men vi har dess
utom en säsong för sportfiskarna, 
som sträcker sig från .15 april till 15 
okt. Uthyrning av båtar och rätt till 
fiske är för Svaneholm en ej för
aktlig inkomstkälla. Om hur iden 
med avgiftsbelagt fiske uppkom, be
rättar hr Persson: 

"En vårdag i början av vår tjänst
göring här kom tre Malmöbor hit 
och bad att få låna båt för fiske i 
sjön. Det fick de och kom i land 
efter två timmar med 25 kg gäddor. 
En av gäddorna vägde sju kg. Sty
relsen var just samlad på slottet och 
fick övertaga en del lW fångsten. Då 
förstod man att fisket var något för 
finansieringen att ta vara på, och så 
skaffades fler båtar och bestämdes 
avgifter för fisket. Den största gäd
dan som fångats här vägde 15 kg och 
drogs upp av en hr Wahl, Malmö, 
landsfiskal Steen i Smygehamn tog 
en på 12 kg osv." 

"Vi · är glada att få stanna i när
heten av slottet på vår ålders dar", 
säger fru Persson. "Här har vi trivts 
alldeles utmärkt. Det är inte heller 
något nytt för oss att bo i jägarbo
staden. Där var vårt första hem, när 
vi kom hit till Svaneholm den l ju
ni 1935. Nu är det helt annorlunda i Samlar gamla. sal~.er 
det huset än då vi flyttade in första F" hr p • 
gången. Det första året hade jag en or e~·sson ha_r arbetet ~~ Sya
skara unga män i maten. Det var neholm vant en direkt fortsat~mg 
studerande från Lund, som fått upp- av en hobby, som han odlat a~da 
gifter på slottet, bl. a. i fråga om ~edan barndomen. -~eda~ som POJke 
slottets samlingar och konstverk. Jag mtresserade han sig for .. att sa~la [ 
glömmer aldrig hur besvärligt det var ga~la ~aker. Ett av de forsta f?re
med köksspisen, som rykte in i ett, ~åle~1rhans efter hand .~tora priva
och hur svårt det var för dessa unga . .;Sll mg v~~ ett g_evar. Hemmet 
pojkar att hålla mattiderna, men", 1 .vastra S~?ttslängan vittnar. om de~
och fru Persson ler gott vid minnet n~ samlanver. Från golv t1ll tak ar 
''det var ändå roligt med dem, fö; vaggarna prydda med klenoder från 
d~ var alltid i gott humör och hade g~Il_la} _tid: Påfalla_nde månjfa _kop-
en massa hyss och upptåg för sig" :1[:1 . ·~ap.ljÄq e;r~ 
Såmma ljusa och förstående syn ha ! UaA'!; iHfSUlllJ. SUllJSXllA am SllA!/q 
vaktmästarefrun också på den otali J~alJ:'!!S annlJ:s :mnn:rJed euupvs 'Hll 
ga skara människor, som under åren S -p!UI :Iatya Uall'!!JSSUUp lllJ:!{O !]d Il 
lopp besökt Svaneholm, och hon k II!!q mos 'u:tapfVSl.l]-SI-tT ! :tumop.:lu 
berätta om vänliga, _intressanta män 
niskor, både "vanliga människor" oc 
sådana, som stod högt på samhälls- • • • • • • • • • • • l -----....j stegen och representerade eliten av 
vetenskap och kultur. ~II.Jf)l• o 

s,a,nelaolm - det 
•tora äventuret 

l 
"Då vi kom hit var våra pojkar 

l tioårsåldern. För dem blev Svane
hobn det stora äventyret. De Iär~e 

l 
känna alla slottets vinklar och vrar, 
blev benunastadda med sjön och 
alla dess grwtd och vikar, kom un
derfund med "när gädd01'Ila "bytte 
tänder" och inte högg på draget 
osv. Egentligen byter inte gädd?.r
na tänder utan det är bara tandkot
tet som sväller. Vi har nu under 
många år bott på själva slottet och 
vår utsikt över sjön kommer vi gi
vetvis att sakna", betygar båda ma· 
karna enstämmigt. "Härifrån har 
vi sett träden grönska om vårar
na, vi har stått och lyssnat till 
näktergalarna, som sökt överträf· 
fa vat·andra och vi bar glatt oss 
åt fågellivet i sjön, som alltid var 
särskilt rikt om våren och för
sommaren. En stor glädje för oss 
var det när en sångsvan och en 
knölsvan kom flygande hit, slog 
sig ihop och byggde bo ute på en 
ö. De fick också lmgar, men så 
blev det is på sjön mycket länge 
ett år, och då gick rävar ut och 
bet ihjäl dem." 

All sin kunnighet och erfarenhet 
har hr Persson ägnat samlingarna 
på slottet, och han har medverkat 
till att mycket i slottets äldre ar- , 
kitektur kunnat spåras och restau
reras. Allt som har något mystiskt 
över sig förknippar man gärna med 
ett ganunalt slott. Nog talas det myc
ket i bygden om vad som kan synas 
på slottet nattetid, om ljussken, som 
inte kan förklaras, om skott som ekar 
utan att någon skytt upptäckes, och 
mycket annat. Herrskapet Persson är 
tystlåtna om detta, men att det lig
ger allvar under, märks väl. "Jag 
kan inte förklara det", är kommen
taren till företeelser som "Vita frun", 
"Lille munken" osv. men säger fru , 
Persson: "Varken jag eller min man 
har känt den minsta oro här. Det 
har bara känts tryggt, tycker vi, 

På tal om vintrarna nämner ma- fast det har funnits gäster på slottet, 
karna Persson särskilt 1942. Det var som egentligen skulle stannat länge, 
inte bara fisken i sjön, som led av men som plötsligt ändrat sig utan 
syrebrist viltet och fåglarna, som att ge någon exakt förklaring till 
hungrad~ utan sen på våren och uppbrottet". Det finns emellertid på 

l 
efterfölja; de sommar vbsnade ti·e Svaneholm andra "hemligheter", som 
gamla valnötsträd och även två jät- man kommit på spåren. 

l telika kastanjeträd, som med sina .. 
grenvalv v~;it parkens s~?lthet. I ett Or,ervakar 
av dessa trad f1ck vaktmastare Pers- vuttellstdndet 
son en vårdag se en tmderlig syn: En 
and hade byggt sitt bo i en gren- Till övervakningen av slottet hör 
klyka, och då ungarna . var kläckta, l också att hålla vattenståndet i sjön 
grep modern dem i näbbet och häv- konstant. Enligt vad hr Perssox; upp
de ut dem på gräsmattan. De ham- ger är slottets grund byggd pa ned
nade oskadda på marken och efter drivna ekepålar. De ruttnar om vat-

1 

att så ha blivit :•1!-tkasta~e . i livet", tenstånd~t blir ~ör lågt. S!ottsgrun
formerade . familJen lmJe och den består av storl'e och mmdre ste
marscherade i rad med modern i nar, som utan huggning placerats 
spetsen mot sitt rätta element i ovanpå varandra. Ett år hade sjön 
vassen. urtappats så pass, att vattenytan kom 

"Sommaren är en livlig tid här på betydligt under det vanliga. Då UPP
Svaneholm. Då strömmar besökande kom en svår sprickbildning i en av 
till, och vi har haft mycken glädje murarna. Sedan dess har man sett 
av att få visa dem omkring och läm- till att vattenytan inte konuner un-



Gamla "Jägarbosladen" blir vakt mäslarparef Pers~ons · nya hem. 

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

der ett inristat märke. Det har heller Stiernehohn. 25.000 besökare hade 
inte hänt på de 25 åren förrän i år. Svanehohn denna dag. En utomor
Sommarens torka kunde man inte dentlig färg- och klädprakt utveck
göra något åt, och sjöns yta kom sju lades vid detta historiska festspel. 
cm under normal höjd. På den tiden fanns det ju också 

hästar, så att det hela kunde utfö
ras tidstroget. I den ka·Jalkad av 
minnen, som väller fram, märker 
man hos båda makarna hw· väl de 
trivts med sin livsuppgift på Svane

Mån.gu '"i•u•e11 
När makarna Persson nu står in

för uppbrott från sitt gamla hem, 
kommer minnena. De glömmer inte holm. 
det första Svanehohnstinget, då kron- De talar också med värme och 
prinsparet var närvarande och slot- tacksamhet om alla som stått i led
tet invigdes 1935. Då uppfördes också ningen för de båda Svaneholmsfär
ett . praktfullt historiskt skådespel eningarna, Andelsföreningen och 
van medverkade ett stort antal av Hembygdsföreningen. Man önskar 
bygdens befolkning. Händelserna ut- dessa rara, vänliga människor en ro
spelades på slottet år 1533 och slotts- fylld ålderdom hälsa och trivsel i 
herre~ M.ourids Sparre gjorde bröl- omedelbar närhet av den miljö, där 
l<;>P for sm dotter Annie, som gifte de utfört så mycket gagnerikt arbete 
srg med Mogens G y ldenstierne till l till bygdens fromma. 

' 
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• • NYTT 'FRÅN·· s·KU.RUP • .. 
a v Karl V. Nilsson • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ~ 

"INTERKOl\oiMUNAL SAMVER-
KAN" är ett ord, som man allt of
tare stöter på, då man läser proto
koll hos myndigheter och nämnder 
i Skurup. Det är, som namnet an
ger, fråga om ett samgående utöver 
kommungränserna till lösning av frå
gor, som den egna kommunen är för 
liten att ensam ta hand om. De s. k. 
storkommunerna, som ännu inte har 
tio år på nacken, har redan visat 
sig otillräckliga som underlag ex-vis 
för enhetsskolans. högstadium. 



Fabrikör Elvir Ekdahl t v och vice bmndchejen Nil8 Trenk 
inspekterar det brandskadade. 

Ho~tande brand i l\:öpingens 
mitt - rö.kdyl{are sattes in 

Vid 12.30-tiden i gå.r ljöd brandsignalens larmtoner över köping. 
en. Eldsväda hade utbrutit i fabrikör Ekdals tapetseriverkstad 1 
Fabriksgatan och rökutvecklingen blev genast mycket stark. 

Köpingens brandb.il under befäl 
av v. brandchefen Nils Trenk var 
redan efter nå.gra minuter fram
me vid brandplatsen, men då. var 
rJ')dan hela verkstadslokalen· och 
vinden fyllda av en så. kvävande 

l 
rök, att brandmännen må.ste sät
ta på. rökmasker för att kunna 
ta sig in i verkstaden. Det blev 
ett rätt besvärligt arbete att bry
ta upp taket till vinden för att 

komma å.t eldhärden. Tack vare 
att lufttillförseln minskades så. 
mycket som möjligt, brann det 
aldrig med klar lå.ga och eft .. ·• en 
timmes arbete hade man släckt. 
Hur branden uppkommit var än• 

nu på. eftermiddagen ej fullt klar• 
lagt, men det troliga är att den 
uppkommit genom överslag eller 
kortslutning i en på. ett skå.p l 
verkstaden placerad äldre radio· 
apparat. 
Hela det i verkstaden befintliga 

lagret av stoppningsmaterial och 
en del äldre möbler som inläm
nats för omstoppning och klädsel 
skadades svårt av rök och vatten. 
Brandvakt utsattes för att hind· 
ra eldens å.teruppblossande. 

Skurups AIF:s friidrottssektion 

anordnar i dag, Iör:dag, sin fjärde 
inomhustävling i folkskolans 
gymnastiksal. start kl 15.15 och 
nya medlemmar är välkomna. 

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



YSTADS ALLEHANDA lördagen dan 20 februari 1960 

Ichiro Ogimum, Japan, i sin match mot Gert Olsson, Skurup. 

Dä1·invid ses landslagsrnannen Tony La1·sson som sli nä1· över

raskat mot Ogimura. 

400 såg bejublad gala 

i bordtennis i Skurup 
Inte mindre än 400 personer hade sökt sig till den stora bord

tennisgala Skurups BTK i går kväll ordnade i Folkets Park. 

Men att sä många lockats var förståeligt. Ingen mindre än 

världsmästaren Ichiro Ogimura, Japan, var gäst tillsammans med 

svenske mästaren Björne .Mellström och landslagsmannen Tony 

Larsson. 

Redan pä eftermiddagen tog sig 

ovannämnda trio hand om inte 

mindre än 150 skolungdomar frän 

Skurup som begärligt insöp de 

lärdomar som gavs. 
Själva galan bäde började och 

slutade lyckosamt. Sedan Slm
rups BTK:s ordf. Otto E. Anders
son hälsat välkomna gav unge 
Gert Olsson fint motständ i sin 
match mot Ichiro Ogimura och 
förlorade mycket hedersamt med 

19-21, 11-21. Ogimura slog se
dan Mellström med 21-16, 21-
16 och Tony Larsson förpassade 
Bertil Norlin, Olympic, ur tävlin
oen innan det var dags för kväl
Jens toppunkt: firialen Ogimura
Larsson. Denna vann Ogimura ef
ter en verklig raffelmatch med .----------------! 
21-16, 21-19. En dubbelmatch* 
mellan OgimurafGert Olsson 
- Mellström/Larsson vanns av 
de senare med 21-19 - alltsä 
i ett set. 



Skurupsverkstad eldhärjad 

Ake Feldt och Erik Nilsson studemr eldens · härjningar. 

Verkstadsägare Ekdahl tror att ! 
försäkringarna täcker skadorna. En 
tur i oturen var att han under 
förmiddagen slutlevererat för ca 
5.000 kr av en större statlig be
ställning. 

Skurups brandkår kallades vid 
middagstiden på fredagen till ta
petserare Elwir Ekdahls verkstad 
vid Fabriksgatan, där eld utbrutit av 
ännu ej utredd anledning. Troliga 
orsaken synes dock vara kortslut
ning i en radioapparat. På grund 
av syrebrist hann elden inte få den 
omfattning som tid och tillgäng
ligt brännbart stoppningsmaterial 
kunde de anledning till. Den in
tensiva rökutvecklingen försvårade 
brandmännens möjlighet att snabbt 
komma åt eldhärden. Förutom den 
invändigt brandhärjade verkstaden, 
blev hela lagret av stoppnings
material rök- och vattenskadat. 

Ogimura vann 
Skurup-final 

ti bordtennis 
Den japanske världsmästaren Ogi 

mura avslutade sin skånesejour på 
ett värdigt sätt och vann efter strå
!ande spel finalen över Tony Lars
son i går kväll på Skurups Fol
kets hus, där Skurups BTK anord
nat sin störta bordtennisgala ge
nom tiderna. Cirka 200 personer 
bevittnade tävlingarna, som fick en 
festlig inramning med musik av 
Skurups Sagostunder. 

I ng e la Brander 
till . Trelleborg 

Vid orkesterföreningens konsert 
i läroverkets aula i Trelleborg på 
söndag kl 20 framträder den kända 
saxofonisten Ingela Brander som 
solist i Lindorff Larsens Concerto 
för saxofon och stråkorkester. 

Ingela Brander började redan 
vid 6-årsåldern att spela saxofon. 
Efter endast två år gjorde hon sitt 
första radioframträdande och vid 
10 års ålder var hon solist i Kon
serthusstiftelsens stora orkester på 
Malmö stadsteater. Samma år ko
rades hon bland 70 tävlande till 
"Skån-es första televisionsstjärna". 

l 
1955 gav Inge la Brand e fyra saxo

fonkonserte~as Palmas radio, 

Japanske viirldsmä.staren i bordtennis gästade i gåT Skurup och ses 

här tillsammans med fr v Gert Olsson, Björne Mellström, Tony 

Larsson, Gull-Britt Persson och Anita Nilsson. 

Sedan ordf Otto Andersson häl
sat gästerna välkomna. spelade först 
fru T. Ogimura ett uppvisningsset 
mot skurupsflickan Gull Britt Pers
son, som den senare vann med 
21-18. Ogimura fick sedan möta 
Skurups egen Gert Olsson och 
vann med 21-19, 21-11. Den unge 
skurupspojken bjöd på gott mot
stånd. Tony Larsson avfärdade Ber
til Norling med 21-14, 21-10 och 
sedan vann Ogimura lätt över Mell- _,=--- --------------------------
ström med 21-16, 21-11. 

Efter ett uppvisningsset i dubbel 
som Ogimura/ Gert Olsson vann 
med 21-19 över Mellin/ Tony följ
de så den strålande finalen, en 
fullständig kavalkad av offensiv och 
defensiv i all sin prydnad, som 
framkallade ovationer i mängd. Ogi
mura vann över Tony med 21-18, 
21-18. 

Rektor Holmgren tackade Sku-~ 
rups BTK för den uppfostrande 
verksamhet som bedrevs bland ung-
domen. Gulu 



MED KUNGliG KOMFORT 
TILL VARDAG$ 

1SÅRS 
GARANTI 

Soffgnapp "LONDON" en kvalite~grupp 

"ELIT-50-LYX" svängbädd med dubbelfjäd
ra"de resårmadrasser. Kanalsydda överma-

' drasser o. gavel i teak el-
ler galon. EDERT NETTO- 385 
PRIS FöR HELA SVÄNG- e • 
BÄDDEN KOMPLETT . . . e 

''ELIT-100·LYX" Komfortabel sväng· 
bädd med madrassmå t·! 85 X 195 lyx. 
stickade i vitvadd. Kar>alsydda över
madrasser i vit vadd. Vacker gavel 
i teak eller ma-

hogny. PRIS FöR 464 
3ADA BÄDDARNA . e • 
KOMPLETT .... c;, 

Soffgrupp "PIONIÄR ELIT Il" en verklig lcanon• 
skumgummi i armstöd oeh . ryggar. Hei<J•jutna 795 
tkumgummidynor. Klädd med bästa yl•letyg kostar •. • 
IOffa. och en fåtöl·j ENDAST ................. . 

grupp med hel skumgummiste>ppning. Lösa resår- 675 
dynor även dessa med. skumgummi. Klädd med bra e • 
tyg kosta·r soffan och en fåtölj j EHtkvalite ENDAST e 

Visning i dag mellan kl. 
14-18. Måndagsöppet t. 
kl. 20. Fria transporter 
ända hem i Er bostad. 

sittsoffan "REfORM-ELIT" med bäddmöjlig·het är en sober 
stilren möbel för finsmakare, Gaveldetaljerna äro utförda i teaic: 540: • 
och soffan är skumgummistoppad. OBS. Merl bra ylletyg kostår 
denna praktmöbel inte mer än .... ... .. . . .................. . 

Utmärkta parkeringsplatser i direkt anslut· 
n 1ng till affären. Egna tillverkningar gör 
det möjligt att sälja bra varor billigare. 

i Skurup 
(0411) Ter. 401 26 och 403 56 



·EI.IW· 
serie 

Se inte så förvånade ut .. . . 
. . . priserna är låga- men Nygrens i Skurup har ändå behål
lit den höga kvaliteten. Försäkra Er själv och gör som l 000 
tals andra föreEr-Res till Skurup där kommer N i att tri
vas och vi hjälper Er med möbleringsförslag. 

OCH, TROTS DE LÅGA priserna kan ·Ni ändå räkna med 
fria hemtransporter var Ni än bor i villa eller höghus. 

Det är ingen tillfällighet att fler och fler reser till Skurup och 
Nygrens . .. res därför också Ni redan i morgon till •Nygrens 

det lönar sig. 

EGNA TILLVERKNINGAR GER GODA RESULTAT 
Soffgruppen "BRYSSEL" vårens största succe är en verklig "pangsak". 
Soffan och fåtöljen är stoppad med marknadens bästa skumgummi /från 
Trel•leborg och här får Ni verkligen en ypperlig kvalitetsvara till ett så 
lågt pris som Ni inte är van vid. 

EDERT PRIS FöR SOFFA OCH FÅTöLJ MED TYG ......... . ... . .. . .. . 

"TIDERNAS SENSATION" 
Soffgruppen "PIONIÄR Il" en kvalitetsproduk från S•kurup och Nygrens Elit. 
Soffan som är tresitsig med kraftiga ar"1Stöd och hel•a gruppen är stoppad med 741: • 
Trelleborgs välk·ända skumgummi. En soffgrupp för finsm·akare. 
OBS.! SOFFA OCH FÅTöLJ MED BRA TYG EDERT NETTOPRIS ......... . . . 

"EN ÖNSKEGRUPP" 
"Samoa-Elit" i modern smäcker formgivning. Syn
liga trädetal•jer i teakfärg och resårsystem orginal• 

"EN KVALITETSPRODUKT" 
Soffgrupp "PIONIÄR ELI·T l" gedigen• soffgrupp med lösa resår
skumgummiplymåer i sitsarna och övrigt hel• skumgummistoppning. 
Skön att s·itta i lär denna grupp och vacker att se på . 
EDERT NETTOPRIS (tresitsig) SOFFA OCH FÅTöLJ MED TYG 

sTILMÖBLERNA BöRJAR KOM•MA TILLBAKA 
"Drottningholm" är en plasHackeradt gustaviansk 
möbel· där underarbetet är det allra bästa. Skåp 

675:- . 

NO-ZAG. Kläd1d med bra tyg är soffan och fätöl- 3
1
2: • 

jen en trevlig nutidsgrupp. 
EDERT NETTOPRIS FöR SOFFA OCH FÅTöLJ 

"endast den finaste TEAKEN är god nog" 
till matgrupp "FERMO-ELIT" som en. av landets 
b•ästa möbelfabriker tillverkar. Skåpet medt två 
dörrar och lådpartier är rymligt och förnämt. Bord 
med iläggsskiva och 4 vackra stolar i ek. Stolarna 73 2: • 
kläd•d'a med va If ritt tyg. 
EDERT NETTOPRIS FöR HELA MöBELN KOMPLETT 

med• svängt toppstycke, bord med il•äggssk·ivor och 1790 
4 axstolar lrläd'da med valfritt tyg. e • 
EDERT PRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 

15 ÅRS 

MED KUNGLIG KOMFORT 
TILL VARDAGS 
"CONT'ItNENTAL-ELIT" med mycket hö,g 
kvalite. Madrassmåtten är vardera 85 X 195 
cm. DU BBEL:FJÄDRANDE resårsystem . Ka
na Isydda övermadrasser och gavel i teak 
eii~H mahogny. 
OBS.! Priset på svängbädden är räknat med 
övermadrasser. Alltså 

EDERT NETTOPRIS FöR 385 
SVÄNGBÄDDEN KOMPL. : • 
ENDAST ............. . 

i Skurup 
(0411) Tel. 401 26 och 403 56 

Utmärkta pakeringsplatser i direkt anslutning till affären 

Egna tillverkningar gör det möjligt att sälja bra varor billigare 
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- 24! -'' Atommedicin'' 

T orsdagen den 18 februari 1960 

J tält mitt i vi.ntern_ bo1· zigen~rf~milj_en Daikon - man, hustru och sex 
bctrn, De utgor ett tmg~skt socwlf~ll. Stannar eneLast så länge på 

en plats ait de hinner få socictlbidrctg ctv kommunen, I detta trasiga tätt, lwp
snört av presenning~r, bodde de i tre veckor i Slourup mitt under den viirsta 
köldperioden, Sidan 11! 



barbetlt • o 

!{ar 

• trasigt Jlotl sot~er- l l,ä lt, 
~----~----------_J 

Sli:all dessa zigenarsyskon 
bli l{rolnliska socialfall? 

-Av UNO G. SKöLD-
Sofia Pettersson och Herman Daikon bodde 22 dagar i Skurups 

kommun med sina sex barn. Det första zig·enarna gjorde när de kpm 
var att gå tiH socialnämnden. Tältet de hade var bara trasor. Ungarna 
var mycket dåligt klädda. Näst yngsta flickan sprang barbent i snön. 
Zigenarna fick sin -hjälp av kommunen. De fick hjälp också den da
gen de gJort slut på sitt bidrag och ville söka nytt på ett annat ställe. 
Kommunen betalade deras flyttl:iil. 

När Sofia Pettersson kvitterade ut 
sina pengar på socialnämnden satte 
hon tre kryss på papperet. Hon är 
analfabet. Det är dåligt med skriv
och läskunnigheten bland hennes 
barn också. Det är sällan familjen 
stannar så länge på en plats att de 
äldsta barnen hinner börja skolan 
där. 

* 'eldstaden skulle komma ut. Snön * inne i tältet t.öade när man eldade, * det blev fuktigt och blött. Runt * omkring tältduken låg klädby]ten * utströdda. för att skydda för drag. 

Koi:Jl!Tlunrepresentanterna som var 
där och tittade · tyckte att det såg väl 
kallt ut och ringde runt för att för
söka få tag i ett bättre tält. Det enda 

SADAN ÄR DERAS BOSTAD * Tältet, som zigenarna slog upp ett * tiotal m. frän landsvägen, var hop. * snörpt av gamla presenningbitar. * Det var stora öppningar i skarvar* na här och var, dels för ventilatio-

, man fick tag i var en större presen
ning, som man lånade ut. 

" nen och dels för .~tt röken frå~ 

Den dagen vi kom till Skurup var 
zigenarna ·just beredda att flytta . 
sexbarnsfamiljen Daikon hade som 
grannar haft en familj Dimitri, be
stående av man och hustru. Det var 
för deras husvagn kommunen hyrt 
en lastbil men i den lastade också fa
miljen Daikon sina klädbylten och 
sitt . tält. Familjen ägde också en äl
dre personbil. 

VATTEN STöRSTA 
PROBLEMET 

Sofia Pettersson bestrider helt ·att 
hennes familj far illa av snön och ' 
kylan: 

- Mina barn har aldrig varit sjuka 
så mycket som en dag. Tältet är inte 
alls så dragit och kallt som det ser ut. 
Det håller värmen bra så länge man 
eldar. Ungarna har fått hjälp med 
kläder av kommunen här. Det är 
svårt att hålla dem med sådant, för 
de sliter så fort ut allt . Och nu på , 
vintern är det så svårt med tvätten. 
Det är besvärligt att skaffa vatten, 
för det är ju fruset överallt. 

DRöMMER OM ATT 
BLI BOFAST 

Herman Daikon har aldrig haft 
ordnat arbete. Han sysslar med det 
traditionella zigenaryrket: förtenning. 
På det kan han givetvis inte försörja 
hustru och sex barn. 

- Vi vill bli bofasta, säger han. 
Åtminstone på vintern. Men inte kan 
vi få tag i något ställe att bo på. Nu 
har vi hört att de tänker bygga bo
städer åt oss zigenare någonstans vid 
Göteborg. Vi tänkte ta oss dit sedan 
och se om vi kan få tag i något. Vi 
vill att ungarna skall få gå i skolan 
också. Det skall de göra när vi blivit 
bofasta. 

* Familjen Dail<On har alltid varit * ett sodalfall, kommer alltid att 
* vara det. Om en zigenare med 
* samma bakgJ.·und som Daikon ·nå* gonsin vill söka ett fast arbete, * har han ingen chans. Han saknar * yrkesutbildning, kan inte läsa och 

* skriva. Vilken arbetsgivare vill ha 
* en sådan i sin tjänst'? 

Så här ligger det till när det gäl
ler zigenarna: En mycket stor del av 
landets zigenare lever i dag på so
cialhjälp. Somliga nekar envist till att 
anpassa sig till det moderna svenska 
samhället. De har skolplikt, men de 
skickar inte sina barn i skola. De 
uppfostrar dem efter samma mönster 
som de själva uppfostrats. När de 
sakna!!' medel, går de till kommunen. 

Zigenare är sällan välkomna till en 
kommun. De betyder ökade kostnader 
i form av socialhjälp. Kommunen 
måste själv stå för de kostnaderna. 
Och därför när zigenarna en dag 
bryter sitt läger, känner kommunen 
det som en lättnad. Den känslan är 
sällan direkt uttalad, men den märks 
ändå. Zigenare har alltid lättare att 
få hjälp med sin avflyttning än med 

. sin inflyttning. 
·* Av den anledningen kan zigenar
* barn gå halvnakna i snöglopp och 
* sova på bara marken under ett tak * av presenningar. De far inte illa, * säger föräldrarna, som inte tycker * om att myndigheterna lägger sig i 
* deras familjeliv. Det gäller samma 
* bestämmelser för zigenare som för * övrig befolkning att om deras barn 
* _misskötes skall de tas om hand. 

ALL MATLAGNING sker på zige
narvis utomhus. Innan Sofia kunde · 
göra i ordning maten fick Herman 
Dailcon tina upp vattenkannan över 
eLden. - Det är så besvärligt med 
vatten, sa Sofia. Man lca.n ju inte. 

1 tvätta på vintern _ 

* Men zigenarbarn har aldrig blivit 
* omhändertagna. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har länge 
haft ögonen på de usla förhållanden 
som en del av zigenarna lever under. 

Man har nu börjat samla in uppgif
ter om· samtliga zigenarfamiljer i 
landet för att klara av de missför
hållanden som finns. Man märkte 
snart att oviljan hos kommunerna att 
hysa zigenare försvårade arbetet med 
att få dem under ordnade förhållan
den. 

Man har därför föreslagit, att staten 
skulle stå för alla kostnader .ifråga 
om zigenare. Staten skulle alltså be
tala 1 för deras socialvård, skol- och 
bostadsväsende. Vad gäller bostads
frågan har man föreslagit att särskil
da bostäder skulle byggas för dem. 

Förslaget finns just nu på socialde
partementet. 

Det kom en zigenarutredning för 
några år sedan. De förslag den kom 
med har hittills inte utmynnat i någ
ra positiva åtgärder, men betydde 
självfallet mycket för vår kunskap 
om denna folkspillra. Skall det nu 
aktuella förslaget från arbetsmark
nadsstyrelsen rädda barnen i familjen 
Daikon f,-än att bli socialinvalider? 

-· 

-



l ETT TRASIGT TÄLT bodde sexbarnsfamiljen Daikon i Skurup. Komm.unen hade välvilligt lånat ut en presen.ning 
att täcka de värsta hålen med. Inne var det surt och blött där barnen sov bland klädbylten på den bara marken. 
Grannen Dimitri t. h. bor i husvagn med sin fru. Nu har de flyttat det trasiga tältet och husvCLgmen till Y cidinge 

Tegelbruk - med kommune:n.s hjälp 

MINA BARN har aldrig va-rit sjuloa så mycket som en dag, sa sexbarnsm.am
man. Nog måste det ligga långvarig träning balrom inman man kan gå bar
bent omkrmg i snön utan att må illa av det. Men glada och pigga var a.l!a 

sex barnen 

BOT1' J L tlLJ na r , o. o1drn Da ikon 
gjort ända sedan sin födsel. Far och 
mor har inte a !!tid kunnat hålla ho
nQ.m med kläder - det har kommu-

nen fått göra , 

,f 

Il 
'l 
If 
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Priser till 
brottarna i 
Skurups SK 

Arnold Nilsson - och Ove Mölier 
visar si)'La erövrade priser 

Skurup besegrade gästande 
Marsvinsholm vid gårdagens serie
brottning i Skurups F olkets Park. 
slutresultatet blev 5-3 till hE;m
malaget och cirka 200 persone~ be
vistade tillställningen. 

I un~domsbrottningarria .vann 
Skurup över Marsvmsholm med 
3-2 och i extramatcherna blev det 
seger till Skurup med 2-1. ln~an 
matcherna började utdelades pnser 
för de prestationer,. som utförts 
under 1959. 10 A - lagsbrottare fick 
vardera en barometer. Sju upp
muntringspriser utdelades till unga 
lovande borttareämnen. 

Försäljningschef Lennart Olssons 
hederspris erövrades av Arnold 
Nilsson för tredje och sista gången. 
Wickströms Järnhandels heders
pris gick till Ove Mäller. . 

4 

Avg eende Nils Larsson och tillt rädaren Oskar Olsson. 

Många auktionsbesökare 
kom till Assartorps gård 

På torsdagsmiddagen strålade hundratals bilar ~amman vid går
den Assartorp i Gärdslöv. Där lät ägaren lantbrukare Nils Larsson 
sitt lösbo gå under klubban. Han överlåter nämligen på arr~nde sin 
gård til Iinspektor Oscar Olsson, Näsbygård .Efterhand samlades på 
ägorna närmast gården en ansenlig bilpark. En vänlig sol lyste över 
gård och snövidder, men det var· vass kyla l vinden och många av 
auktionsbesökarna drog sig gärna In i logar och uthus, där en del 
inventarier var· upp~tällda till försäljning. 

Auktionsförrättaren nämndeman kultivator beta·1des med ungefär 
Herman Trueds.son, Saritslöv, Sku- samma pris. 

Djuren utropades omkring kl. 14. 
rup, assisterades av roparen Alvin I besättningen ingick 45 st. reak-
Ekblad, Dybeck, och protokollfÖrare tions- och kastningsfria l!glands
Siogurd Jönsson jämte medhjä1pare. djur, stamboksförda eller därtill be· 
Den talrika och sakkunniga publiken rättigade. De sjutton lk.orna hade 

mycket vackra resultat redovisade 
försummade inte att i god tid besik- och nålide också goda priser. Första 
tiga inventarie1· och djur. De se- ropet, Lilja, gick för 2.130 kr. Till 
nare var i utmärkt kondition, och trädaren köpte flera kor i följd till 
god vägledning om deras kvalifika- priser mellan 1.600-1.700 och så köp
tioner gavs i sedvanli-g a.uktionska- tes Asina för 2.300 kr. e.v Allarps 
talog. gård. Kon Teckla gick för 2.240 kr. 

Auktionen började med inventa- till Erik Bengtsson, Slimminge, men 
rier och redskap. · Ett sta.tionärt Olrika, som kunde ståta med siffror 
trösksätt bestående av 3lh fot Munk- på 209 - 242 kg smörfett iruropades 
tells tröska var tydligen inte begär- av ladugårdsföreståndare Karlsson, 
lig. Ett förs.ta upprop på 1000 kr. vii- Hönsinge, för 2.310 kr. Även övriga 
le ingen svara på, men sedan nästa kor betalades bra. Ett· tiotal dräktiga 
bud 500 getts, kröp priset upp och kvigor såldes till priser omkring 1.700 
slutade med 2.000 jämnt. I köpet in- kr., 1-2 års kvigor betingade 1.500 
gick sädesflä!kt. En traktor BM-36 kr. Atta stutar såldes till priser om
med lyft och kraftuttag såldes för kring 1.000 ltr. En fargalt kL I, 7 p. 
8.500 kr. Svecia halmpress gick till såldes för 300 kr. och modersuggor 
1.300 och hamnatie hos tillträdaren av &llhällans svinstam för 650-750 
Osca•r Olsson, som även i övrig·t var kr. 47 större och mindre ungsvih 
en flitig köpare. En tredelad 107-~ klubbades för 170 kr. Melass kostade 

1 
ringvält gick för 300 kr., vi1ket får 80 kr. per fat, ik.orn 47 kr. oC'h höns 
anses billigt, och en IllY 20-pinns- 5 kr. pr st. 



Särskilda anteckningar 

KvP löl'dag 19.11.60 

---·· 

till zigenartragedin~~ 

"Samhället medskyldigt 
Fattigdom och djupt elände 

V årdbegiiran helt ignorerad 
- Av BILLY LILJEDAHL -

" fastställer hovrätten häradsrättens dom. Förstår 
Deikon vad det innebär?" 

Inget svar. 
"Jo, det innebär, att vi har kommitt tiH. samma resultat 

som häradsrätten, att er hustru på kvällen inte hade de 
svåra skador r,•om hon "hade på morgonen dagen därpå. Vi 
har inte kunnat finna någon annan förklaring än den 
åklagaren framfört." 

Så lät det i går eftermiddag i hov
rätten i Malmö. Domstolen accepte
rade den indiciekedja, som lands
fogden presenterade, utan att man 
lyckades skingra det mörker som he
la tiden omgett själva händelseför-. 
loppet i zigenartältet vid Lillaryd nä
ra Perstorp den aktuella augusti
kvällen. Därmed torde den juridis
ka sidan av den här zigenartrage
dien vara klar. Möjligheten att få 
upp en indicierlom av det här sla
get i Högsta domstolen betecknas 
som mycket liten. Det är ännu inte 
avgjort om försvararen skall ge sig 
på försöket. 

36-årige Herman Deikon mottog sin 
dom utan synbar reaktion. Hans fa
milj är nu definitivt splittrad, mo
dern död, han själv i fängelse lång · 
tid framåt och barnen omhänder
tagna. Även om ett frihetsberövan
de för en zigenare oftast känns me
ra fruktansvärt än för andra män
·niskor, så kan man utgå från att bå
de Deikon och hans barn i framti
den får en drägligare tillvaro än 
de tidigare haft. 

SAMHÄLLET 
MEDANSV ARIGT 

Den här rättegt.ngen har nämli
gen ställ t zigenarnas pro b lem i vårt 

·]and i avslöjande blixtbelysning. För 
personundersökningen gällande Dei
kon inkopplades fil dr C. H . Till
hagen, sakkunnig i 1954 års zigenar
utredning och dessutom arbetsmark
nads- och socialstyrelsens expert i 
zigenarfrågor. Det är en besk salva 

-----: han avlossar med anledning av den 
här aktuella tragedien. Han drar 
sig inte · för att beteckna samhället 
som medansvarigt för det hemska 
resultatet. Han berättar: 

- Maken till den nöd som på
träffats hos Deikons har jag aldrig 
sett hos zigenare i Sverige i övdgt. 
Tältet var om1<ring 2,5x3 meter. Det 
var slitet och trasigt. Materialet var 
billigare sortens lakansväv, som var 
urvattnad och sönderregnad. I täl
tet fanns inget golv och inga möb
ler. I ett hörn låg en samling smut
siga dunbolstrar och värmekällan 
var ett gammalt bensinfat. 

---- - Det finns ingenting förvånan
de i det tragiska faktum att en man 
utan inkomster, utan bostad, utan 

---- en enda människa som kan ge tröst 
och uppmuntran, men med horder 
av moraliskt upprörda tjänstemän 

som vill lära honom "veta hut", som 
det så vackert heter, med en drin
kare till hustru, med sex barn att 
dra försorg om - det finns intet 
förvånande i, jag upprepar detta, att 
en sådan man blir desperat, att han 
tröstar sig med sprit, att hans för
tvivlan för till misshandel och dråp. 

INGA ONDA MÄNNISKOR 
- Jag har inte träffat Deikon se

dan tragedien inträffade, men jag 
är övertygad om att han är förtviv
lad, framhåller dr Tillhagen vidare. 
Ingen av Deikons är onda männi
skor. Jag har funnit flera av dem 

. sensibla, veka och ömhjärtade. Jag 
finner hans syskon nu djupt förkros
sade över broderns olycka. 

De anklagar ingen, ty de saknar 
förmåga att analysera ett psy
kologiskt skeende. Men jag kan för 
mitt samvetes skull icke underlåta 
att med skärpa understryka att det 
samhälle som sett denne mans nöd 
och icke gett honom den hjälp han ----------------------
behövt, det delar också skulden för 
vad som skett honom. 

Dr Tillhagen säger också i per
sonundersökningen: - Jag har i tre 
skrivelser under de senaste två år
en hos de c en trala myndigheterna 
begärt, att makarna Deikon skulle 
tas om hand för vård på sjukhus 
eller alkoholistanstalt, men ingenting 
har skett. 

NY FRAMTID? 
Dr Tillhagen säger sig inte kunna 

minnas, att han någonsin sett Dei
kons hustru nykter (hon var prede
stinerad till att bli alkoholist, enligt 
hans mening) och som KvP tidigare 
omtalat har det varit den 13-åriga 
dottern som spelat husmors roll i 
den här familjen . 

Det . var skönt att hon slapp att 
kallas till hovrätten för att avgöra 
sin pappas öde! 

Barnavårdsmyndigheterna lär vid 
flera tillfällen ha varit i kontakt med 
familjen för omhändertagande av 
barnen, men man har inte lyckats. 
En del av dem är nu utplacerade 
i privathem. De får nu chansen till 
skolgång, får lära sig läsa, skriva 
och använda klockan. Deras föräld-
rar har inte behärskat något av det- r-' -----------~--------
ta. Man hoppas nu att pappan un-
der fängelsetiden skall få möjlighet 
till liknande undervisning. Han har 
redan bestämt sig för att försöka bli 
bofast efter straffets avtjänande. 
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Märkesdag vid apoteket · i Skurup 

Fr. v. fru Hi l Ievi Svenonius, som överlämnade meda·ljerna, apote

kare Sven Svenonius, fru Ruth Chrislians och hr Knut Ekblad. 

På lördagskvällen hade apotekare heten mellan .Kyrkogatan och L. 
Sven Svenonius i Skurup bjudit hem Torggatan men flyttades 1958 , til~ nu
till middag alla vid apoteket anställ- varande lokalerna invid Kyrkogatans 
da jämte respektive män och fruar. norra del. Där disponeras en golv-

1 

Han ville på detta sätt skapa en hög- yta på 260 kvm. Det är en väldig 
tidlig och festlig ram kring en mär- skillnad på nuvarande inredning och 
kesdag i apotekets historia. Dels gäll- de förbållanden under vilka perso
de det att hedra och tacka anställda, nalen arbetade tidigare. Genom klok 
som under många år utfört ett plikt- planläggning har arbetet unde rlät
troget arbete vid apoteket; dels att tats, allmänheten har fått bättre ut
celebrera fullbordandet av apotekets rym'me, personalen har erhållit till
omorganisation och inflyttning i nya gång till eget lunchrum och alla tek
lokaler. niska hjälpmedel, som behövs i ett 

I samband med festmåltiden utde- modernt apotek har installerats. Dess
lades Patriotiska sällskapets guldme- utom är inredningen elegant och triv
dalj, andra storleken, till fru Ruth sam. 
Christians, som började sin anställ- Officinen har inredning av sapelin
ning vid Skurups apotek den l jan. mahogny. Där finns två dubbelrecep-
1920, och guldmedalj av samma stor- turer med sådana finesser som på 
lek till hr Knut Ekblad, som började kullager roterande hyllor, skåp m ed 
vid apoteket den 7 jan. 1930. Apote- glasskjutdönar på kullager, osv. Na
kare Svenonius hyllade medaljörerna turligtvis finns bland olika lokalite
i ett tal och framhöll deras skickli- ter tm apoteket laboratorium med 
ga, uthålliga och gagnerika arbete. tillhörande modern utrustning, sär
Därefter fortsatte samvaron under skild drogavdelning, dekokt- och ar
gemytliga former. betsrum, kontor, .diskrum m. m. samt 

Apoteket i Skurup var ursprungli- i källarplanet kallrum med kylaggre
gen förlagt till Skurups by och hade gat, glaskällare, malnings- och sikt
då karaktären av medikamentsför- bod m. m. 
råd under apoteket i Ystad. Ar 1919 För ventilationen sörjes genom en 
blev apoteket självständigt, med apo- huvudfläkt och fyra mindre, termo
tekare Henkel Rosenberg som förste statskåp och kylskåp finns och stor 
innehavare. Under en lång följd av omsorg· har nedlagts på att få en ef
år inrymdes apoteket i hörnfastig- ektiv belysning. 

~======J 
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ring ett utonutnent 
Intill Norra Malmöviigen 

söder om avtagsvägen mot 
Svaneholms slott står ett 
nlillllesmärke över bygdens 
störste son, jordbruksre• 
formatorn, ägaren till Sva· 
neholm, friherre Rutger 
lUacklean. Han illllehade 
Svaneholm från l 782_ till 
sin död år 1816. Platsen är 
inhägnad av ett järnstaket 
och överskuggas av fyra 
vackra lindar. I mitten är 
minnesstenen rest, och 
överst på den se•· man en 
bronsmedaljong med ~fac· 
kleans markerade, något 
kärva drag i t•rofil. 

Svårt var det för honom att få ' 
bönderna med på nymodigheterna. 
Inte ens när han kom med förslag 
att låta arrendatorerna som själv
ägande övertaga sina gårdar, mötte 
han förståelse. Den tidens bonde 
hade urgammal misstro mot allt 
nytt och litade inte på "herrarna". 
Okunnigheten var stor bland all
mogen. 

Macklean, som själv var en ut
präglad anhängare av upplysning
tidens ideer, grep sig an med att 
skaffa folkets barn skolor och un
dervisning. Redan 1792, alltså fem
tio år innan folkskolestadgan kom 
till, grundade han skolor i Sku
rup och anställde "scolemästare". 
Han skänkte också böcker till sko
lorna, och vårt lands troligen förs
ta skolbibliotek fanns 1 Skurup. 

Man har i vår tid svårt att förstå 
vad dagsverksplikten innebar för 
godsets underlydande under 1700-ta
let och tidigare. Långliga tider un
der året fick bonden, hans drängar 

Inskriften har följande lydelse: och pigor samt dragare fullgöra sin 
"Upprest till minne av Rutger Mack- "hoveriskyldighet" som vederlag for 
lean, f. 1742, död 1816. Han var den arrendet. Hemmagårdens eget arbete 
förste som genomförde enskittningen försummades och det blev aldrig nå
·av sv~nsk jord samt ett därmed för- got helt med bondens eget. Att• för
bättrat åkerbruk och som befriade bättra jordbruket med "hoveriet" 
sina underlydande från en godtyck- kvar var uteslutet. Macklean gjorde 
lig arbetsskyldighet. Genom ända- slag i saken och befriade sina unaer
målsenliga skolors inrättande beford- havande från denna pressande och 
rade han sedlighet och upplysning, ödeläggande skyldighet, som ju ock
och såsom folkrepresentant ivrade så minnesskriften omtalar. 
han med förlusten av egen frihet för De sista orden i minnesskriften 
helgden av besvuren grundlag." "genom förlusten av egen frihet" 

I stora drag ges här konturerna av etc. syftar på Mackleans förhållande 
mannens livsverk. Enskiftets genom- till Gustaf III. Macklean tillhörde de 
'förande möjliggjorde för bonden att misstänkta, då kungen år 1789 ge
bättre bruka sin jord, han kunde nomförde Förenings- och säkerhets
dika, skörda i rätt tid, fick kortare akten. Jämte Axel von Fersen in
transporter och en bekväm samlad sattes Macklean i häkte på Fred
brukningsenhet på 40 tunnland med rikshov, tills kungen genomfört si
två tunnland trädgård, allt utlagt i na beslut. Något samröre med kunga
nästan fyrkantig form. Genom Mack- mördaren Allekarström har Mack
leans föredöme och vägledning, ge- lean bevisligen aldrig haft. De säg
nom hans krav på arrendatorerna ner som i bygden levat om Mack
infördes växelbruk, baljväxter och lean och bans förhållande till Gus
rotfrukter odlades mera än förut osv. taf III kan man bortse från. Det 

Men _han betydde ännu mer. Han talades ibland av gamla människor 
var en väldig byggherre, som lärde om Mackleans bror på Brodda att 
bönderna bygga sina gårdar av stam- han skulle ha undflytt efterräkning
pad lera enligt av Macklean utexp~- ar för misstanke om samförstånd med 
rimenterad metod. Han drog nya va- attentatsmännen 1792 genom att till 
gar linjerakt genom bygden, och häst fly och rida rent otroligt, ~å 
han öppnade möjlighet för mången att hästen störtade under honom. Lt
fatti'" men duktig dräng och torpa- kaså säges det om Macklean, att han . 

visst klockslag, just då dödsskottet 
avsköts mot kungen, yttrat: "Äntli-
gen". Men det är sådant som man 
inte behöver sätta tro till. 

I övet 100 år har "Mackleans min
ne" stått på sin plats. Det restes år 
1858 av dåvarande innehavaren av 
Svaneholm kammarherre Carl Johan 
Hallenborg. Som ett monument över 
en stor man från den egna bygden 
har det sin betydelse, men det är 
också på sin plats en introduktion 
till Svaneholm. Hela det stora ver
ket att köpa Svaneholm, att där sam
la bygdens minnen och klenoder från 
gångna tider, kunde i bygden ge
nomföras i mycket tack vare tradi
tionen från Macklean. Liksom in
skriften på stenen bet:ättar om man
nen och hans verk, så gör även myc
ket annat på slottet. Där ser man 
ute i parken Ebbes vackra bronssty 
över Macklean, där han sitter be
grundande ocl} liksom ser ut över den 
bygd, där han genomförde sitt be
frielseverk och sin nydaning. Inne 
i Mackleanrummet på slottet, är det 
som om den gamle radikalen, re
volutionären och upplysningsvännen 
riktigt komme en nära. På hyll0rna 
ligger ännu revolutionstidens skrif
ter. Sitt sista - vilorum har Macklean 
fått i gravkoret i Skurups kyrka. 
Koret blev vid senaste k:irkorestau
reringen renoverat och satt i :vär
digt skick. Mackleans stoft nedlades 
i en vackert huggen stensarkofag. 

Macklean var en man värd att 
hedras . Låt oss visa pietet för hans 
minne ocl{Så däri, att vi stavar 
hans namn som han själv gjorde, 
Macklean, och inte som man till 
leda kan få se, Maclean. -

Hembygdsföreningen och Andels
föreningen Svaneholms slott har 
tillsyn och vård av Mackleans min
ne. I denna gärning har de stöd 
och sympatier från alla som 
bygden och dess minnen 
inte vill 
tydde · 
och för 

re att komma till egen gård. Mack-~vid tidpunkten för attentatet i leret
leans enskifte ledde till efterföljd sen av vänner på Svaneholm 

1~===1 inom hela landet.. med klockan i handen, och då j~i.:=:~"=========V 

) j } 
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Nya gesäller i Skurup 

De fem nya gesä!lerna Eve Persson, Ake Svensson, Elsy Yngvesson, 
!rene Andersson och Alf Persson. 

Vemmenhögs m fl häraders hantverksförening höll på torsdags
kvällen årsmöte i Skurup under stor tillslutning. Deltagarna hälsa
des välkomna av ordföranden, plåtslagare Lennart Berg, som särskilt 
vände sig till hantverksförbundets ombudsman Sven Lindberg. Fem 
gesällb1·ev blev högtidligen överlämnade, sedan föreningens ceremo
nimästare Hugo Hansson infört de unga inför sammanträdet. 

De nya gesällerna var Elv:lj Ing- ordförande omvaldes Lennart Berg, 
varsson, utlärd hos damfrisörmäs- Skurup, övriga ledamöter är Hil
tare V. Wadgård, Skurup, !rene ding Hansson, Skurup, Johan Lin
Andersson utlärd hos damfrisör- dahl, Rydsgård, Skivarp, som tidi
mästare Elsie Holmander, Skivarp, gare inte haft någon ledamot i sty
Jan Ove Persson med lärlingstid relsen, blev representerad av snic
hos smedmästare Erik Knutsson, karmästare A. Jans.son. Valen gäl
Skurup, Åke Svensson utlärd hos ler för två år. Revisorer: Karl 
skorstensfejarmästare O. G. Mo- Ingvar Johansson och Einar Jöps
deer, Skurup, Alf · Persson hade son. Rydsgård. 'Lärlingsnämnd: Ta
inhämtat sina lärlingskunskaper i ge Roskvist, Skurup, Louis Mo
Lindskog & Åkessons herrfrisering berg, Skivarp, Lennart Berg, Sku
i Skurup. Han erhöll hantverksfö- rup, och Einar Jönsson, Rydsgård. 
reningens bronsmedalj. Organisa- Fanbärare: Tage Ros'kvist, Skurup, 
tionens veterantecken överläm- Kaj Rasmusson, Skivarp, och John 
nades till skorstensfejarmästare Ot- Jönsson, Örsjö, Ceremonimästare: 
to Modeer, Skurup, för 25-årigt Hugo Hansson och Sigurd :Karl~ 
medlemsskap i föreningen. Samtli- stedt. studieledare: Lennart Berg. 
ga pryddes med blommor. Efter förhandlingarna höll om-

Verksamhetsberättelsen omta-lbudsman Sven Lindberg ett orien-
lar att föreningen har 59 aktiva terande föredrag om tjänstepension. 
och fem hedersmedlemmar. till och omsättningsskatt m fl frågor. · 
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SKOLROLIGT I SKURUP 

Sku1·ups enhetsskola klass 5 A hade på måndagskvällen anordnat 
maskerad- och klassfest. Kronan bakom verket är klassfö?·estånda
ren, fröken Gunnel Hagman, som nedlagt mycket arbete på för be
redelserna. Maskeraden, där det fanns både sota1·e och sjörövare, 
blev en av klassen högt uppskattad avkoppling i undervisningens 
enahanda. Små tablåer framfördes på ett förtjänstfullt sätt. Klassen 
undfägnades med kaffe och tårta. - På bilden fr v Maj lis Svensson, 

Rolf Nilsson och Margareta Jarl. 

Sensationell nyhet för skogsbruket 
En verklig nyhet för det skän
ska skogsbruket presenterades 
häromdagen i Häckebergaskogar
na norr om Skurup. Nyheten be
tecknas av initierade som sensa
tionell och skall kunna ersätta 
hästen dä det gäller att släpa 
fram stockar ur oländig terräng, 
där andra fordon har svärt att ta 
sig fram. 
Den för timmerframforslingen 

avsedda utrustningen bestod av 
framtill pä en traktor monterad 
vinsch, stötsäker hytt och till den
na kopplad lyftkran med ställi-

na och gripklo. Viktigt att veta 
är att allt detta manämvrerades 
av en enda man som bär en dosa 
för el-impulskoppling vid bältet. 
stockarna släpades fram med 
ställina och vinsch ett 50-tal me
ter frän oländig terräng, kopplas 
därefter tillsamman och lyfts upp 
pä en släpsläde med vilken de 
transporteras vidare. Demonstra
tionens arrangör var Kullenbergs 
maskinaffär i Skurup. 
Pä bilden ses den intressanta 

traktorn i arbete i Häckeberga
skogarna. 



-
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T rakfor ersätter nu hästen 
i det sydskånska skogsbruket 

P å onsdagen demonstrerades i Häc- lantmästare V oxen, som bar en dosa 
kebergaskogarna norr om Skurup en för el-impulskoppling vid bältet . 
ny u trustning till traktor för skogs- s tockarna släpades fram med lina och 
br uk . Nyheten får anses revolutio- vinsch ett 50-tal m eter inifrån olän
nerande, och med den ersättes hästen, diga terrängavsnitt, kopplades däref-

1 då det gäller att "lunna stock" som ter t illsamman och. lyftes upp på en 
det heter på fackspråket, dvs . släpa släp-släde och kunde så forslas vi
fram stockar ur oländig telTäng, där dare. Den effektiva och arbetsbespa
fordon har ~vårt komma fram. Trak- rande anordningen , som t illika gör 
torn scm ~nvändes vid demonstratio- hästen överflödig i skogsbruket, kal
nen var en halvbandsutrustad Far· las "Sepson", vinsch, kran och stört
mall B-275. Den för timmerframfors- skydd. Demonstrationen hade arran
ling avsedda traktorutrustningen be- ger ats av Kullenbergs Maskinaffär il 
stod av framtill monterad vinsch, Skurup. _ 
störtsäker hytt och t ill denna kopp- ::.__.;...:. ____ --'~~-""""~-----' 
lad lyftkran med stållina och gripklo. 
Allt manövrerades av en enda man, MOR och BARN 

Fru ULLA NILSSON med barnen TOMMY , 9 M, tvillingarnn 
JAN och BO, 6 år, SVEN AKE, 5 år, STEFAN, 3 år, BIRGITTA, 
2 år, Skurup. (L.idbergs foto, Slcurup) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
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'MOR och BARN ............... -.--.-. • Skurup först med 
betgallringstävlan 

Lantbrukare Hugo Månsson, Eline
lund, under mån avdelningens 
ordförande berättade om upprinnel
sen till landsbygdsungdomens orga
nisation i · SLU. Han erinrade om 
de för jordbruket hårda åren på 30-
talet och citerade Kullenbergstorps 
apell till de unga "slut er samman". 

Hugo Månsson beskrev de första 
·årens lokala förhållanden. Samlings
platser sådana som Elinelund och de 
första trevande försöken att intres
sera ungdomen genom teaterverk
samhet och tävlingar Han lämnade 
den intressanta upplysningen att 
skurupsavdelningen varit den första i landet som arrangerade en täv

ling i betgallring.. Uppslaget gav 
omedelbart avdelningen vind i seg
len och medlemsantalet ökade. Sam
tidigt med lyckönskningar överläm
nade han blommör från den fack• 
liga avdelningen RLF. 

Lantbrukare Torsten Hansson, Sku
derup är också en gammal kämpe i 
SLU-leden och han gratulerade av
delningen till framgången som man 
kunnat följa från början samt över
lämnade blommor från Skurups CP
avdelning. 

Fru MAJ BRITT PERSSON med dottern KARIN, TTeUeborg. 
(Lidbergs foto, Skurup.) 

Distriktsordföranden Tage Olsson 
framförde lyckönskningar från dis
triktet och talade om förhållandena 
förr och nu. Pionjärerna är värda 
aktning. De arbetade under svårare 

& ••••••••••••••••••••• 
.................. . 

MOR och BARN 

Fru HJöRDIS JOHA1VSSON med dottern ANITA, Rydsgård. 
(Lidbergs foto, Skurup) 

.................................................. 
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Omfattanile liYllningar 
Skurups SLU vid jubileet 

Skurupsortens SLU-avdelning firade på lördagen sitt 30-årsjubileum.. Högtidligheten hölls på Sku
rups hotell där stora salen var smyckad till fest. På estraden i salens fond stod ståtliga blomsteruppsat
ser vilka med lyckönskningar överlämnats från Skurups CP-avdelning, från Skurups RLF-avdelning, 
från Skurups SLKF-avdelning och från Solberga-Hassle-Brösarps CP-avdelning. Vidare fanns en ovan
ligt ;vacker prissamling som utdelades under kvällen s lopp. 

Avdelningen hade valt att ge "sam
lade" priser. Det vill ·säga en pris
tagare som utmärkt sig i flera täv
lingar fick endast ett pris men så 
mycket värdefullare. 

Bland de närvarande märktes av
delningen förste ordförande lantbru
kare Arvid Mårtensson, örsjö, ti
digare ordförandena lantbrukarna 
Teodor Mårtensson, Svenstorp, och 
Hugo Månsson, Elinelund, distrikts
ordföranden Tage Olsson, Ettarp, 
kretsordföranden Allan Hansson, 
Karlsborg, ordföranden i Solberga
Hassle-Bösarps CP-avdelning Karl 
Erik Persson, f. ordförande i Sku
rups SLKF -avdelning fru Aina Hans
son, många t idigare medlemmar i 
SLU i allt ett hundratal personer. 

Ordföranden Per-Arne Akesson, 
Akeslätt, hälsade alla välkomna och 

futtryckte sin glädje över att så 
!många mött upp och över att avdel
' n ingen efter 3G år alltjämt är livs
, kraftig. Hans anförande formade sig 
till en hyllning till de män som lagt 
grunden och som pionjärer· arbe
tat för SLU i bygden. Många lyck
önskningar. 

• Många 
lyckönskningar 

Avdelningen förste ordförande Ar
vid Mårtensson, örsjö, talade :;om 
representant för den älsta genera
tionen om den tillfredsställelse som 
de första SLU-karnraterna i Skurup 
känner över att avdelningen bäres 
upp av intresserade krafter. Han 
lämnade några glimtar från de förs
ta åren och önskade den jubilerande 
avdelningen all framgång. 

Fr. v. lanlbr. Theodor Mårtensson, Svens torp, nuv. ordf. Per Arne 
Akesson och förste ordf. Arvid Mål'iensson, Orsjö, Rydsgård. 

förhållanden än dagens ungdom. sku
rupsavdelningen kan se på en ut
veckling utan språng eller nedg~ngs
perioder. Det är kanske det starkas
te beviset på en avdelnings livskraft 
att den växer till och konolideras i 
stabilitet. Denna avdelni1·1g har präg
lats av sitt intresse för tävlingar. 
Man har sökt intressera varje med
lem aktivt. -Icke minst har detta vi
sat sig i omvårdnaden av hembygds
arvet i folkdanser m.m. 

Lantbrukare Teodor Mårtensson 
tillhör dem som från början var med 
i styrelsen och urider en föijd av 
år fungerade han också som ordföran
de. Han manade de unga sluta upp 
kring SLU som har en uppgift i 
vårt svenska samhälle. Optimistiskt 
ville han också att ungdomen skul
le se på jordbrukets framtid. Vårt Kretsordföranden Allan Hansson, 
land är inte· så rikt att det kan und- Karlborg, fann jubileet vara myc
vara vad jord och natur ger oss för ket trivsam tillställning som på olika 
möjligheter, sade han, och önskade sätt gav uttryck åt vadavdelningen 
avdelningen en fortsatt lyckosam är och vill. Jämt och ständigt har 
utveckling samt förrnförde med blom- det gått framåt och många goda kraf
mor en lyckönskan från Sv,enstorps ter understöder verket. Här i SLU 
CP-avdelning. Skurup först med ut- samlas ungdomen till goda nöjen, 
gallrings "vlan. .förena!> i ett gott kamratskap och 
~~~-=f'--',--~-~~--~=~--1 förkovras och utvecklar sin för

J! 
måga i mycket som gäller yrket 
men också i annat som är av värde 
för en människa. Han framförde 
lyckönskningar från kretsen. 
Fru Adina Hansson, Angsro, uttala
de lyckönskningar från Skurps 
SLKF-avdelning och överlämnade 
blommor samt tackade för gott sam
arbete åren igenom. Hon önskade 
lycka föravdelningen i det komman
de. Lyckönskningstelegram · anlände 
från Skurupsortens . Jordbrukskassa. 

BöFje Larsson, Lindby, tackade för 
alla hyllningar som kommit avdel
ningen till del vid 30-årsjubileet. 

• Kabare och 
pris u t delning 

Därefter vidtog kabare. Avdelning
ens amatörer gick med frejdigt mod 
in för sin uppgift att roa åhörarna 
och lyckades riktigt bra med den 
saken. Man fick se dråpliga sketcher, 
lyssna till sång och musik i rik om
växling. De olika numren presente
rades av Lars Erik Olsson och samt
liga agerande skötte sig utmärkkt. En 
improviserad visa om det bekanta 
satellitskojet i Skurup föredrogs av 
en av de i saken inblandade och 
mycket annat kvickt och roligt före-·· 
kom . 

Per Arne Akesson uttalade ett tack 
till alla medverkande och tackade 

dem som skänkt gåvor och priser till 
tävlingar eller på annat sätt främjat 
verksamheten. 

Så följde prisutdelning varvid pri
serna överlämnades av avdelningens 
förste ordförande Arvid Mårtensson, 
örsjö. I samband med prisutdel
ningen hyllades tävlingsledarna Bir
gitta Persson och Ake Mårtensson. 

Prislistan kommer att meddelas i 
"Skåne runt". 
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Arsmöte meu Skurups RK 

Fr. v. fruarna Selma Hervedsson, sekr., fru Caro la lakocinski, lund, 

och ~argareta Larsson, ordf. 

Skurups Rödakorskrets hade på 
måndagen årsmöte på Skurups ho
tell. Ordf. fru Margareta Larsson, 
Kullasborg, hälsade alla välkomna. 
Av årsberättelsen framgick att kret
sen har över 500 medlemmar. styrel
sen har under året utgjorts av fru 
Margareta Larsson, ordf., fröken Do
ris Säbom, v. ordf. och kassör, fru 
Helga Larsson, v. kassör, fru Selma 
Hervidsson, sekr.,' fru Britta Björns
son, v. sekr., fröken Bertha Bååth, 
och fru Ester Hansson, arbetsledare, 
fru Ingeborg Truedsson, fru Mia Tho-

ner, fru Anna-Lisa Olsson, fru Ann
Marie Knutsson.-

Kretsen har utfört och planlagt sitt 
arbete enligt hi;ivdvunna linjer. Ar
betsmöten har sålunda regelbundet 
hållits hos fru Karalina Olsson, Sö
dergatan, varjämte medlemmar i 
Sandåkra, Hylteberga, och Lindby 
samlats i olika hem till arbetsmöten. 
Bland företnål som förfärdigats har 
en del gått till tombolavinster. En 
nyhet för året är att arbetsmötena 
kombinerats med korta föredrag om 
rödakorskretsens uppgifter. Ordf. fru 

--"==--:--~"1------;----IMargareta Larsson höll ett anföran
~ ~71· de om "Vad röda korset gör för åld-

.A ringar". Kyrkoherde Gunnar Wallin 
talade över ämnet "Vad kyrkan gör 
för de gamla", och socialassisten Jan 
Redgert berättade om "Sociala syn
punkter på åldringsvården". 

Vid hemvärnets övningar har sa
mariterl;la deltagit och övat bärning 
av bår, förbandsläggning m. m. Kret~ 
sen har medverkat i försäljning av 
"Mors blomma" och hjälpt översty
relsen att sälja lotter. 

En utfärd har företagits i buss till 
Bosjökloster. Där predikade kyrko
herde Ulfgard och efter högmässan 
visades kyrkan. Vid distriktet; års
möte representerades kretsen av fru
arna Björnsson och Bokander. 

Fru ULLA HöGBERG med sonen ULF, Skurup. (Lidbergs foto, 
Skurup) 

Nytt material har under året till
förts utlämningsförråd et. Förrådet har 
i år invente~;ats och omvärderats. För 
att samla pengar till kretsens verk
samhet anordnades sedvanligt höst
lotteri och en Luciafest på Lant
mannaskolan. Till överstyrensens in
samling inflöt genom bössinsamling 
500 kr. Av behållningen på Lucia
festen överlämnades 500 kr. till flyk
tinghjälpen. Till distriktsstyrelsens 
nya kurshem i Höör har överläm
nats 300 kr. Till utdelning av julgå
vor m. m. i hemorten m. m. har 
skänkts 500 kr. och nyligen har till 
hjälp åt katastrofoffer i Agadir över
sänts 500 kr. En större insamling 
av kläder har företagits och över-
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ARN ··················· 

F-ru !RENE MAGNUSSON med sonen KARSTEN, Sku-rup. (Lid
be-rgs foto, Sku-rup) 

L ••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
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SVERIGE RUNT l 
1 Skåne l 

Kycklingar är de sötaste små va- 1 
relser som finns tycker de här 
små Skånetöserna från Skurup, 
Anne Charlotte Semert, Ann Jär
neström och Jessica Järneström 
som hälsat på i ett hönseri. Ingen 
fara för päsken i ::Ö•kåne tydligen. 

-/- -..J-

NY BRUDKRONA 
l TULLSTORP 

Premiärdags var det på söndagen 
för Tullstorps nya brudkrona när 
Karin Andersson, St. Beddinge, vig
des med lantbr. Yngve Magnusson, 
Beddinge. Kronan har skänkts av 
missionssyföreningen i Tullstorp och 
sålts av söderslätts guldsmedsaffär 
i Trelleborg. Tillverkare har varit 
AB G. Dahlgren, Malmö, med design 
Yngve Roskvist, Malmö. På bilden 
ses Karin Andersson få hjälp med 
brudkronan av damfrisörskan Gud
run Sernert, Skw·up. Vigselförrät- 1 
tare var kornminister Nils Månsson, 
Tullstorp. Kronan är av guldförgyllt • 
silver med infattade akvamariner. 

/ 
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l)ösöret räddades 
men slottet l{an 

återuppföras 
S

kåne miste på tisdagen ett av sina mest bekanta 
turistmål, då Häckeberga slott förstördes av eld. 

Hela övervåningen i fyravåningsbyggnaden brann ner 
med torn och tinnar, oc~ genom hettan och vattenbe
gjutningen sprack väggarna ända ner till grunden. Det 
är därför inte troligt att slottet kan återuppföras; i 
varje fall tarvas en mycket genomgående reparation 
även av bottenvåningarna. Elden spreds mycket snabbt 
i det to11ra trävirket i vindsvåningen, men det oaktat 
hann man rädda ant det värdefulla lösöret som bars 
ut av gårdens folk och tillströmmande från bygden. 

' Forts.: Häckeberg~. sid . 13 D 

• 

En förhärjande bra,nd förstörde 
på tisdagen Häckeberga swtt, 
ett av Skånes vackraste: på biZ.. 
dem ovan slår Zågorr~,a och 
ken ut från vindsvåningen. 
Trots allt lyckades man rrädda 
det vä'tdefulla lösöret, som bars 
ut av gårdens och "Gygdens folk: 
t. v . håller man på med rädd
ningsarbebet. Tjugofem frivilli
ga brandmän me.d fyra sprutor 
lyckades begr.ä;nsa elden, men 
vattenbegjutningen - se bilden 
nedan - åstadkom skwdor i 
hela t~lottet . Den välkända sil
huetten är där redan förstörd: 

tornen har rasat samman 

l "J-



Forts. från sid. ; D 
Häckeberga ... 

Elden upptäcktes vid kvart 
över ett-tiden av sågverks
mästaren Folke Karlsson, som 
färdades i bil på andra sidan 
Häckebergasjön. Han mötte 
slottsbetjänten Anton Bengts
son och tog denne med i sin 
bil och larmade ortens brand· 
kår i Genarp och begav sig 
till slottet. Brandkåren kom 
snabbt till platsen, men måste 
tillkalla hjälp även från Dal· 
by brandkår ca en mil från 
slottet. De 25 frivilliga brand
männen med fyra sprutor lyc· 
kades så småningom begrän· 
sa elden till vindsvåningen, 
men den rikliga vattenbegjut
ningen åstadkom stora ska
dor även i underliggande vå· 
ningar. 
Vid 16-tiden hade man elden under 

kontroll och kunde då även konsta
tera att den börjat i södra delen 
intill den stora skorstensstocken. 
Pannan hade en timma tidigare ' 
eldats upp med ved och det anses 
för troligt att en gnista som trängt 
genom någon spricka i stocken tänt 
byggnaden. SläckniDgen erbjöd inga 
svårigheter då brandkårerna hade 
riklig vattentillgång från Häcke
bergssjön som oroflyter slottet på tre 
sidor. 

strax efter kl. 19 hade man be
gränsat elden till tornen och de 
båda flyglarna och brandmanskapet 
från Lund och Dalby kunde åter- t 
vända till sina stationer. Brandkå
ren i Genarp tog hand om efter- 'j 
släckningen som beräknas pågå hela 
natten. 

Den brunna byggnaden beboddes 
vid brandtillfället av två tjänste
flickor medan slottets ägarinna, fri
herrinnan Dorotea Tham f. n. vistas 
i Afrika men väntas hem i dagarna. 
Godset sköts av hennes son gods-
ägare Rurik Tham. . 

Häckeberga slott är bekant för ' sitt 
natursköna läge på en halvö i 
Häckebergasjön på Romeleåsens sö
dersluttningar. När det brann som 
värst syntes också den häftiga rök
utvecklingen milsvitt över slätten. 
Den brunna byggnaden har väl aldrig 
räknats till arkitekturens mästerverk, 
men genom sitt natursköna läge har 
slottet blivit ett av de populäraste 
skånska turistmålen. 

slottsbyggnaden uppfördes 1873-75 
i fransk renässansstil av friherre T. 
Wrangel von Brehmer och byggmäs
tare var Helgo Zettervall. Gården 
är känd sedan 1300-talet, och den 
gamla befästll borgen, uppförd 1530, 
brändes 1678. 
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Representant PER SANDKVIST, Rydsgård, med makan BIRGIT, 
f, L11dahl, Rynge. (Lidbergs foto, Skurup) 

Lantbrttkare YNGVE MAGNUSSON, S t. Beddinge, med mak an 
KARIN, f . Andersson, St. Beddinge . (Lirlbergs foto, Skuru'lJ) 



Redan när brandk4r~n }rom till pLatsen var sLottet övertänt och rnan fick in1·ikia sig på att fäTsöka beg1·änsa eLden. Den spred sig dock 
nedför väggarna och trappoTna och nu står sLottet i det närmaste heLt utbränt. 
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Sju decenniers affärsverksamhet i Skurup 
Waldecks vid Kyrkogatan i Skurup firar i år sitt 70-årsjubileum. Fir

man är därmed en av de äldsta i sin bransch. Under de gångna sju 
decennierna har den befäst sitt goda namn och rykte och i takt med 
köpingens utveckling segat sig fram till positionen som en av ortens 
atörsta och ledande affärer i dammodebranschen. 

Firman startades 1889 av köpman 
Per Andersson i Hans Anderssons 
fastighet under namn av P. Anders
sons garnhandeL Redan från bör
jan fick det nystartade företaget god 
vind i seglen, och Skurups expansi
va utveckling under de följande år
tiondena skapade goda förusättning
ar för att grundarens initiativkraft 
och duglighet skulle till fullo kun
na göra sig gällande. Sex år efter 
starten kände sig köpman Andersson 
mogen för att skaffa sig en egen 
affärsfastighet, och den byggde han 
på andra sidan av Kyrkogatan. Ef
ter hand som garnhandeln utveckla
des och växte ut, blev utrymmet i 
minsta laget, och 1922 blev lokaler
na föremål för en genomgripande 
om- och tillbyggnad för att kunna 

ner. Likaså fick man en lokal på 
andra våningen med samma ·golvyta, 
och den kommer huvudsakligast att 
användas för visningsändamål. Den 
invigdes ·för övrigt vid Waldecks 
mannekänguppvisning i torsdags. 
Detta jubileumsårets 'premiärarrange
mang väckte så stort intresse att 
Waldecks beslutat sig för att låta 
det bli tradition med mannekäng
uppvisning varje vår och höst, och 
då är det naturligtvis en stor för
del, att själv föi:foga över lämplig 
lokal. 

Vid utvidgningen företogs också en 
hel del omdisponeringar av inred
ningen i enlighet med de principer, 
som på senare år gjort sig gällan
de. Det gäller att diskar, montrar 
och hyllor placeras på så sätt, att 
kunderna fritt kan ströva omkring 
i affären och ta varorna i beskå-.r- fylla tidens krav. 

Den nuvarande affärsfastigheten 
byggdes 1934, och två år senare 
övertog sonen, köpman R. Waldeck 
tlllsammans med sin syster Sigrid 
Andersson rörelsen. Syskonen drev 
firman gemensamt fram till 1945, 
då Sigrid Andersson överlämnade 
sin andel i affären till brodern. 

dande utan att känna något köp- Waldecks firar sitt 70-årsjubileum som en av Skurups .största och 

Fram till 1940-talet var det hu
vudsakligast garn och metervaror 
man sysselsatte sig med, men efter
hand kom damkonfektionen att upp
ta .en , allt större del av verksam
heten. Nu är denna avdelning den 
dominerande, men trots detta är gar
net fortfarande en mycket stor ar
tikel. Fastän namnet garnhandel nu
mera bortfallit, ämnar man fortfar
ande föra största sortering även av 
garner och på detta område, lik
som när det gäller konfektionen, hän
ga med i utvecklingen och ha ögo
nen öppna för nyheter. 

Damkonfektionens stora 
utveckling 

under senare år krävde ytterligare 
utökning av lokalerna, och förra året 
lät köpman Waldeck bygga till fas
tigheten åt norr. Golvytan i själva 
affären ökades därvid med 70 kvad-

,?""' ratmeter, så att den nu upptar en 
yta på 270 kvadratmeter. Samtidigt 
rhölls en källarlokal på 70 kvadrat

meter, som är mycket lämplig som 
försäljningslokal och för vars inred
ning köpman Waldeck har vissa pla-

tvång vila över sig. Köpman Wal- modernaste dammodea·ffärer. 
deck omtalar, att den nuvarande dis- -------------------------------
positionen har något av provisorium 
över sig. Efter hand som man vin
ner ökad erfarenhet, kommer man 
att draga nytta av denna för att 
komma fram till de arrangemang, 
som ger största frihet åt kunderna 
och bästa möjlighet att rationellt och 
arbetsbesparnade utnyttja utrymmet. 

Helhetsintrycket av Waldecks är en 
ultramodern affär med ljusa och 
luftiga lokaler i glada och harmoni
ska färger, som skänker en stark 
känsla av trivsel, och som är väl 
lämpad att möta en alltmera hård
nande konkurrens. I detta syfte .har 
firman i stor utsträckning gått in 
för att söka bli ensamförsäljare för 
väl kända firmor. Man är sålunda 
ensam på orten om att föra Cewo
kappor, klänningar, från Magna i 
Uddevalla och damunderkläder från 
Deddi i Jönköping. För att söka be
hålla sin position när· det gäller gar
nerna, kommer ett speciellt litet hörn 
att inredas, där ett stort urval stick
mönster skall samlas på ett över
skådligt sätt för att ge bättre ser
vice åt kunderna. 

Enhetsskolan i Skurup. 

Till en adjunktstjänst i geografi 
och biologi vid enhetsskolan i Sku
rup förordar skolstyrelsen adjunkten 
Per-Ove Nilsson, Anderslöv. 

LYCKAD MANNEKÄNGUPPVISNING 

Tre av mannekängerna i viinian på entre. 
son, fröken Inger Sjöland och fröken Gunn-Britt Hansson. 

Waldecks mannekänguppvisning i talet Skurupsdamer och -flickor som 
torsdags blev en klar succe och för mannekänger. De skötte sit t värv 

med den äran och rörde sig med 
att möta ett intresse, som var större professionell säkerhet, när de för 
än man någonsin vågat räkna med, beundrande blickar visade upp stil- . 
var man tvungen att arrangera två fulla kappor av olika slag, klännin-
visningar. Omkring 250 damer i al- för fest och för vardag, dräkter, 
la åldrar från Skurup och den om- , skol- och fritidskläder m.m. 
kringliggande bygden fick här ett komplement till plaggen visade 
smakprov på. vad vårens mode har modefirman Chick ett urval av sina 

~--rr---"'--~=====:>l=r==#~==;;p=;:;:;=-::~----~--- att komma med, och ändå har inte hattar. Att damerna var med på no-
/' ~1 alla intresserade kunnat beredas terna var inte att ta mi~ på. Me-

Sjöberg, Skurup, får hjiilp av fru Waldeck med all 
prova ut sommarkappan. 

~ kaffet kallnade i 
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vi plantera rosor, säger fru Järneström, när familjen tar söndagspromenaden förbi sitt blivande hem villaområdet v·id Pilevallen. 



Intresset för myntsamlande 
blev hobby för jordbrukare 
Spelk:ulor värdefulla 
för sl(olgrabh vid byte 

Nästan alla människor har väl som barn samlat på saker och ting. 
D~:t har kwmat vara frimärken, tändsticksetiketter, spelkulor, gamla 
mynt eller snart sagt vad som helst. Ett litet fåtal grips på allvar av 
sin samlarvurm och håller även som vuxen fast vid sitt intresse, men 
de allra fl.esta lämnar snart nog embryot till en trevlig och intressant 
samlarhobby åt sitt öde. En av dem som blivit sitt ungdomsintresse tro
gen, är lantbrukare Hilding Christensson på Södergatan 42 i Skurup, 
och som lön för mödan har han nu en mycket trevlig myntsamling, som 
omfattar över 600 nummer. 

~ Hr Christensson berättar, att det 
var en ren tillfällighet, som gjorde, 
att han kom att ägna sig åt denna 
hobby. Som skolgrabb fick han en 
gång ett par gamla mynt av sin far
far. De var inte särskilt sällsynta 
eller märkvärdiga, men de väckte 
samlarinstinkten till liv, och hr Chi·is-

T"' tensson började se sig om efter fler 
mynt att lägga till den lilla sam
lingen. Denna växte så småningom 
bl. a. genom livliga bytesaffärer, där 
spelkulor var en mycket gångbar va
luta, och när han slutade skolan var 
han ägare till något 100-tal koppar
mynt. 

I fortsättningen blev det inte myc
ket tid till övers för samlandet. In
tresset fanns emellertid kvar, och då 
och då tog hr Christensson fram 
mynten och tittade på dem och nog 
hände det att en och annan nykom
ling sällade sig till samlingen. Det 
är emellertid först på äldre dagar, 
sedan han slutat med jordbruket, som 
hr Christensson mera målmedvetet 
gått in för sin hobby. 

Det är i första hand svenska mynt, 
som vår samlare specialiserat sig på, 
men dessutom finns det en hel del 
pengar av olika form, storlek, och 
material från skilda hörn av världen, 
några sedlar samt några stycken me
daljer. 

V AXELMYNTSERIE 
FRANARLXI 

"Den som denne Sedel efterapar el
ler förfalskar, skall varda hängd. Men 
den som upptäcker Efteraparen, För
falskaren eller Utprånglaren undfår 
belöning enligt Kongliga Kungörel
sen av den 8 juli 1818". Det har tyd
ligen sina risker att vara biten av 
gör-det-själ·,;--flugan på den tiden. 

MYNT FRAN OSCAR II:s 
SAJ\'ITLIGA AR 

En specialsamling utgör samtliga 

årtalsväxelmynten från Oscar II:s re

gering prydligt ordnade och med 

mynt av god kvalitet. Bland de ut
ländska mynten finns en hel del in
tressanta saker, bl. a. en romersk de
nar i silver från 200-talet, ett mycket 
gammalt romerskt kopparmynt med 
janushuvud, ett bysantiskt koppar
mynt på 1/2 follis från 654-659 och 
ett livländskt mynt från 1572, som 
berättar om att landet stod under 
polsk överhöghet m. m. m. m. En 
verkligt stilig sak är en ungersk du
caton från 1780. Porslin är man väl 
knappast van vid att använda som 
"myntmetall", men ett tyskt stads
mynt - ett nödmynt från år 1921 
vid början av den stora inflationen 
- består just av detta material. En 
handfull orientaliska småmynt ser 
mycket pittoreska ut. Det minsta av 
dem är ca 8 mm i diameter och står 
således i eiil skärande kontrast till 
Karl XII:s stora och tunga plåtmynt 

Monfern på väggen erbjuder en vacker provkarta på de mynt, som 

skåningar använt sig av från 1076 och fram till våra dagar. 

på omkring 2 1/2 dm i fyrkant. vidare en fin ·kollektion från Gustav 

I samlingen finns också några styc- III:s regering, som är väl värd att 

ken medaljer, som har E\Il hel del ta. sig. en närmare titt på, !Bed 15 
.. olika Silvermynt av god kvalitet och 

att beratta. Trots att Gustav III var ett ganska sällsynt kopparmynt i va-

i ständig strid med sin moder Lovi- lören l öre SM och stämplat med 

sa, har de båda hamnat på samma , å:talet 1778. Kronan vilar här direkt 

penning. Det är åtskilliga historiska ~a regentens monogram . utan . det 
. . . lilla mellanrum, som vanligen fmns. 

tilldragelser, man blir påmmd om Det är sådana små detaljer, som en 

av dessa medaljer, som bl. a. rör sig myntsamlare måste ha blicken öp

kring dansR-tyska kriget 1864 bon- pen för, så att han kan lägga märke 
. ' . till, när han kommer över en rari-

detåget, 250-årsmmnet av Skånes m- tet. Gustav IV Adolfs 1 riksdaler SM 

Bland de mynt hr Christensson 
sätter störst värde på ur sin sam
ling, befinner sig en mycket vacker 
växelmyntserie från Karl XI:s tid. 
Mynten är väl bibehållna, och så 
när som på 2 1/2 öre kopparmynt 

1finns samtliga valörer med, från den 
s. k. ducatonen på 8 mark och till 
1/6 öre. Från Karl XII:s regering 
finns likaledes en vacker serie med 
bl. a. en Carolin från 1718, ett re
jält tilltaget plåtmynt på 2 daler SM 
av sådana dimensioner, att dessa be
talningsmedel inte kunde rymmas i 
någon ficka eller penningptmg, utan 
minst en väl tilltagen sadelväska be
hövdes för att härbärgera dem. Två 
fina serier nödmynt från denna tid 
skäms sannerligen inte heller för sig. 

förlivande med Sverige och 100-års- förekommer i 3 olika versioner dels 

minnet av förlusten av Norge. med kungen bärande uppkamma't hår, Det förnämliga 1-penningssilver-

När man går igenom h Christen- d~ls med .. n7r_~ammat hår, och .dels nyntet präglat i Lund .1076 under 
.. .. . . r dar han ar 1ford harnesk. Karl XIV anske kungen Sven Estndsons rege-

sons fornaroliga samlmgar, får man Johans skillingar är en annan egen- ing är visserligen inget svenskt 

domlighet. Tre olika slag finns - ynt, men väl skånskt, och det kan 
förutom avestamynt, skilling banco te förbigås i sammanhanget. Liksom 
och s. k. palmkvistare, alla vackert et mycket vackra 3 marks danske 

I den välordnade montern Ii er 

inte bara lära sig att skillingarna 
· tog slut, som betalningsmedel under 

Oskar I:s regeringstid, och att det 
var un_~er denna kung, som mynten- 1 

heten. ore kom till. Det blir en sann- / 
skyld1g snabblektion i såväl historia 
som geografi, och man inser att mynt
sa~andet har bra mycket mer att 
ge sma utövare än vad man i försto
ne tänker på. 

graverade. inner det om den tid Skåne var 
anskt. Gustav Vasa ser inte riktigt 

ut som man är van vid på det ung
domsporträtt, som pryder en mark i 
samlingen, eftersom han då ännu sak
nar det välkända skägget. En myc
ket väl bibehållen 2/3 riksdaler, präg
lad 1763 i Stralsund, minner om Sve
riges stormaktstid och ett mynt på 
l öre från år 1856 är mycket sällsynt 
och betecknas som en raritet. Att 
myntlagarna förr i tiden var åtskil
ligt strängare än nu, bär en 8 Schil

!lingar Banco - sedel från 1849 väl-
taligt vittnesbörd om genom texten: 



Lyckad mannekänguppvisning 
på Skurups husmodersförening 

Ann Krislin Wickman och Anne Charlotte Serneri tillsammans med 
fröken Gunill& Bredemar i söta bomullsklänn ingar. 

J den .Vackert dekorerade stora salen på Skurups Hotell hade hus
modersföreningen på onsdagskvällen sitt stora vårmöte Inför fullsatt 
salong. Sedan föreningens ordf. fru Margareta Sylvan hälsat välkom
men inledde sångkören under kantor Hanna Leions säkra ledning 
){vällens program och man visade prov på stort musikaliskt kun
nande. 

Därefter följde Wielanans Bekläd- Beträffande klänningarna domme
nads med stort intresse emotsedda rade nog de av bomull och man 
mannekänguppvisning och den blev fick se flera exempel på såväl Bri
soro vanligt mycket uppskattad. De gitte Bardot-rutade som de utsök
välväxta husmodersmannekängerna ta färgkombinationerna från franske 
rörde sig med professionell säkerhet bomullskungen Bousaacs produktion. 
och elegans. De söta tonårsmanne- Man visade också några strikta mo
kängerna och näpna småflickorna deller i en absolut nyhet, nämligen 
skördade också stort bifall, och de terylene/bomull den idealiska 
börjar ju också bli verkligt ruti- klänningen för resan, eftersom plag-
nerade, då de redan har flera vis- get ej skrynklar och är mycket lätt
ningar bakom sig. tvättat. Man fick även njuta av någ-

Man fick se ett flertal välsittande ra verkligt eleganta helsidenklän
dräkter i terylene, sidenmohair och ningar, som säkert skulle göra sac
helsiden och de eleganta kapporna ces i vilket större festligt samman
i såväl dunlätt lama eller mohair som hang som helst. 
de mera sportiga poplinkapporna för Givetvis visades även de av alla 
promenader och bilutflykter väckte ungdomar uppskattade blå clubjac
berättigad åtrå i publikens ögon. korna med vita terylenekjolar, och 
~=,...-.,;.,=~--~-------_~eleganta skinnjackor och välsittande 

långbyxor i bl. a . jersey och nylon
elasta åstadkom en trevlig omväx
ling i den väl disponerade visningen. 

V a ekra damväskor och de mycket 
Parisbetonade hattama från modesa
longen Chic gjorde visningen till en 
verklig fullträff. 

Köpman Ove Wickman var som 
vanligt en sakkunnig konferencier 
och överlämnade efter visningen rö
da nejlikor till de utomordentliga 
mannekängerna. 

Fru Sylvan tackade med hjärtliga 
ordalag samtliga medverkande och 
uttryckte sin glädje över det stora 
publikintresset som givit föreningen 

Fröken Lucia Bylvan visade en 
trevlig förvandlingsbar strand
dräkt som med ett handgrepp 

kunde bli till klänning. 

Modevisning i 
Skurup drog 
175 personer 

l 
Il 
l 

''==================l en god hjälp i dess välgörande verk-
-- ls~am~h~e~t~.~~-----=-----_J==~=========================~ 

2.3 
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Skurups jordbrukskassa har 
nu invigt sina nya lokaler 

Frå n invign ingen av Skurups jordbrukskassas nya lo kaler. Fr. v. o rd 

fö ra nde n Edvin Jönsso n, o rdf. i Malmöhus läns ce ntra lkassa Son e 

Hermansso n och kamrer Fol ke Månsso n . 

. Skurups Jordbru,kskassa har sedan den 29 februari haft nya trev

liga lokaler att husera i, men från början bedrevs arbetet i dessa un

der mera primitiva former. I lördags invigdes lokalerna efter att 

ha blivit helt klara, och därmed kan man säga, att verksamheten 

kommit in i de rätta gängerna. 1 

Ordföranden i Jordbrukskassans jordbrukskassor, som framgångsrikt j 

styrelse, lantbrukare Edvin Jönsson, verkat för rörelsens utveckling. 

Hyltaskog, kunde i sitt hälsningsan- Bland dessa pionj·ärer intog Sku

förande välkomna bl. a. Centralkas- rups Jordbrukskassa en ledande ställ

sons ordf. landstingsman Sone Her- ning. Han gratulerade kassan för 

mansson, KävEnge, som förrättade in- dess treviga och ändamålsenliga lo

vigningen, verkställande direktören l kaler, varigenom folk kunde bere

i Centralkassan Birger Lindbom, f. das bättre service och en god för

kamreren i jordbrukskassan Olof utsättning skapats för att yt~erlgare 

Hansson, Saritslöv, samt represen- bygga ut rörelsen. Han framhöll 01tt 

tanter för förutvarande hyresvärdar- välskötta kreditinrättningar har en 

na, fastighetsägarna, entreprenörerna, stor uppgift att fylla, och att Sku

lokalföreningen, mejeriföreningen, rups Jordbrukskassa med sina för 

köpingen, lantmannaskolan samt allmänheten tilltalande lokaler kan 

Jordbrukskassans styrelse och revi- mäta sig med vilken an'1.an kredit

sorer m. fl. inrättning som helst. Efter att ha 

I sitt invigningstal vidrörde lands- förklarat lokalerna invigda, över

tingsman Hermansson den enastående lämnade han en minnesgåva irån 

utveckling, som jordbrukskasserörel- Centralföreningen i form av en ord

sen genomgått, sedan författningen förandeklubba med inskription snmt 

1930 blev sådan, att det blev möjligt hoppades att den skulle stadfästa 

att driva en sådan rörelse. Han be- många kloka beslut. 

tecknade det som en jätteprestation 
att från en ganska blygsam början 

nu ha nått fram till en inlåning på 
över en miljard kr. - en gräns, 
som på senaste tiden även utlåningen 
överskridit. Han menade att detta 
pekade på att ett direkt behov, som 
förrnått en mi.:ngd personer att offra 

tid och krafter samt hålla expedition 
utan att erhålla någon ersättning att 

tala om, förelegat. Det var inteCen-
tralkassan, som utfört huvudpresta

tionen, utan största äran tillföll de 

Kassans kamrer, Folke Månsson, 
höll därefter en presentation av de 
nya lokalerna och tackade , styrel
sens ledamöter för det goda arbete 
de nerlagt för att iordningställa en 
expedition, som det var honom en 
glädja att kunna visa upp. 

Sedan de närvarande fått tillfälle 
att ta sig en ordentlig titt på lokali

teterna, samlades man till en gemen
sam måltid på Skurups Hotell. ·Här 
hölls en mängd tal, som samtliga 
andades en frisk optimism inför 

framtiden. Kassan gratulerades b järt- 1 

ligt, Centralkassan tackades för sin 

medverkan och kamrer Folke Måns
son, som omkring . den l juni flyttar 

till jordbrukskassan i Ystad, fick 
motta erkännsamma ord för det ener
giska och förtjänstfulla sätt, på vil

ket han verkat för kassan. 
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Mjölkpropagandans silvermedalj 
utdelad till Rydsgårdsleverantör 

Fr. v. disp. Fritiol Nilsson, Rydsgård, lanlbr. Nils Nilsson, Dalslund, 

rekfor Ernst Jeppsson och ordföranden i Rydsgårdsorlens mejeri

förening Arvi'd Mårtensson. 

Mjölkpropagandan hade i lördags utdelning av sina utmärkelser åt 

förtjänta mjölkskötare inom Skurups, Rydsgårdsortens och Skivarps 

mejeriföreningars verksamhetsområden. Premieringen var förlagd till 

Biorama i Skurup, och lokalen var i det närmaste fullsatt. Samrnan

lagt utdelades ett 80-tal utmärkelser. 

Agronom Artur östensson, Malmö utmärkelse. Han uppvaktad~s vidare 
hälsade välkommen på Mjölk- genom dess ordf. lantbrukare Arvid 
propagandans vägnar, och påpekade geno mdess ordf. lantbru:kare Arvid 
att den torra väderleken och den Mårtensson, örsjö, som frambar för
bristande tillgången på vatten hade eningens tack och överJämnade en 

gjort det svårare att klara mj ölkkva- stilfull blomsteruppsats. 
liteten. Han framhöll, att erfarenhe- Silverplaketten utdlelades till Elis 
ten visade att noggrann diskning och Malmgren, Tofthögs gård, Skivarp, 
desinfektion är av största betydelse. och Karla och Ivar Mårtensson, 

Agronom östensson höll så ett fö- Kroppsgården, Skivarp, erhö11 brons
redrag om "Säsongvariationens avig- plaketten. Skivarps mejeriförening 
sidor". frambar sin hyllning genom lant-

Efter föredraget följde utdelning brukare Torsten Andersson, Mossby, 

av förtjänsttecken, vilka överlämna- som överlämnade blomsteruppsatser. 
des av rektor Ernst Jeppson, Sku- Bronsplaketten utdelades också till 
rup. Först på listan stod lantbrukare Elsa och Oscar Olsson, St. Beddinge 
Nils Nilsson, Dalslund, Rydsgård, 5, Klagstorp. Skurups mejeriförening 

som efter 27 års prickfria mjölkleve- hyllade de båda med blomsterupp
ranser tilldelades Mjölkpropagandans sats genom lantbrukare Erik Johns
silvermed·alj - en mycket sällsynt son, Backagården, Tullstorp. Så följ-
~---~=========,;,dde - den långa raden av duktiga 

mjölkskötare, va!l's namn redan pub
Jicerats. 

När samtliga utmärkelser delats ut 
höll rektor Jeppsson ett anförande, 
vari han framförde konsumenternas 
tack till de premierade för deras väl 
utförda arbete, som är av den störs- j 
ta betydelse för kvaliteten hos detta 
vårt viktigaste närings- och hälso
medel. 

slutligen visades 2 filmer: "Jorden 
som vi brukar" och "Linne", varefter 
alla sarnJades till det traditionella 
kaffebordet på Hotellet, där Syrl
västra Skånes mejeriförbund ·stod ' 
som värd. 



, 

25 

Rattfull l svår krock 

Polisman Stig Borgkvist i Skurup fick vid 21 - tiden på onsdagskväHen 
ta hand om en svårt rattfult från orten, som körde Tätt över Bed
dingevägen strax söder om Skurup och koHidemde med en intet ont 
'lnande skåpbil. De materieLla skadorna blev stam, men de båda 
bilisterna slapp undan med smärre blessyrer. Den be1·usade pe7·son
bilföraren stoppades efter blodprov i bu1·en. Bilden visa1· polisen 

i aktion vid de två bilm·na som står kylare mot kyla1·e. 

Ramponerade blev de två bilar, som i går kolliderade på vägen 
mellan Skurup och Beddinge . Krocken inträffade 

på en raksträcka, där den ena bilen, en personvagn, plötsligt körde över 
'!Jägbanan och kolliderade med en mötande herrgårdsvag1t, Personbilsföraren 
befanns vara höggradigt berusad. Smärre personskador uppstad. Här ses 
poliskonstapel Stig Borgquist, Skurup, vid de illa åtgångna fordonen 



_· SKURUP,· ·· · 
Valborgsmässofirandet i Skurup 

blev en i allt lyckad vårfirarekvälL 
Med musik och facklor i tet(m skred 
det imponerande tåget upp från 
Stortorget till Folkets Park. Medan 
ett ståtligt och värmande bål brann 
ner spelades vårmelodier under led
ning av musikfanjunkare Valter 
Strömblad. Riksdagsman Stig Hans
son, Önnarp, höll inför den ovanligt 
stora publiken ett stämningsfullt 
och uppskattat vårtaL Med ett leve 
för våren och fosterlandet avsluta
des den mera högtidliga delen, som 
följdes av dans -efter Bror Malms 
orkester på stora dansroutundan. 

600 personer deltog i Skurups ar
betarkommuns l majfirande i Fol
kets Park. Inledningsvis konsertera
de en klämmig hornorkester, varef
ter arbetarkommunens ordf förman 
Stig Hansson hälsade publik och 
särskilt dagens talare riksdagsleda
mot Märtha Lindberg, Frövi. Det 
blev till största del internationella 
frågor, som fru Lindberg berörde. I 
synnerhet kampen mot rasförtryck 
och den samhörighet Sveriges folk 
känner med Sydafrikas förtryckta, 
färgade befolkning. Efter föredraget 
utbringades ett kraftigt besvarat 
leve för socialdemokratin. Med dans 
och övriga nöjesanordningar fort
satte festligheterna. 
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Cha,uftör AKE KAMPE, MaLmö, med n-wloo.n INGEGARD, f. Hå,; 
kwnsson, Rydsgård. (Lidbergs foto, Skurutp) 

VACCINERING I SKURUP 

över 500 personer i &kurups pro
vinsiaHäkardistrikt poliovaccine
rades på torsdagskvällen av pro
vinsialläkare Per Erik Ringberg. 
Den här det vuxna 

fJ;l. /.31;7 El! 
f_ f6, D 

personer födda 192o--42 och dr 
Ringberg kunde med glädje kon
statera att uppsiutningen var god. 

I det sammanhanget framhåller 
provinsialläkaren att de personer 
som nu få tt sin första spruta får 
den andra injektionen den 19 maj. 
På bilden får fru Greta Johansson 
spruta av dr Ringberg. Syster Gun
hild Martini avvaktar. 
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• Ett omaka par håller sig läderhap.dlare Ernst Viberg : 
i Skurup med som husdjur - näm- • 

ligen en hund och en iller. Att hund och katt kan samsas finns : 
det många exempel ·på, men den här konstellationen torde vara : 
ovanligare. Schäfern Denis, 6 år, är emellertid god kompis med : 
illern Jocke, l år- som fmmgår av den här idylliska planschen. : 

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

'• 

Glada över att få flytta till den egna mdvillan är Jessika, Anne 
och Jonas Järneström som här ses uppflugna på en vilsekommen 
soptunna medan mamma och pappa stökar m. flyttningsg1·ejorna. 
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Många fick premier 
i Skurups yrkesskola 

l Skurup är intresset för yrkesskolan mycket stort, härom vittnar 
inte bara de många kurserna, i flera fall dubblerade, utan även den 
stora publiktillströmningen vid läsårets avslutning, som ägde rum 
på måndagskvällen, Varje år har allt fler sökt sig till Skurups 
yrkesskola, ganska många från angränsande kommuner. 

De två dagar utställningen av 
de olika kursernas elevarbeten va
rit öppen för allmänheten har ock
så helt utnyttjats. Onekligen är det 
plaggen från sömnadskurserna som 
blir mest iögonfallande. Arbeten 
förfärdigade i andra kurser vittnar 
givetvis om samma goda presta
tioner av såväl lärare som elever. 

Yvonne Larsson, Anderslöv, vinner ett 60 meters-heat på 9,3 följd 
av Gunn Olsson, Skurup, 

Avslutningen inleddes med häls
ningsallförande av yrkesskolans 
rektor, H. Lindström. Under musik 
av Skurups Musiksällskap med fan
junkare Ingvar Åkesson som diri
gent framträdde flera av sömnads
kursens elever i sina förfärdigade 
plagg. För den gedigna utbildningen 

Lilla DM 
i Skurup 

repsektive grenar plaketter och fick yrkesskolans lärare av repre
diplom som bevis för idrotts- sentanter för sina elever mottaga 
presentationerna. Resultat: (Sku- blommor och presenter. På skol
rup är SK, Anderslöv är A Klags- styrelsnes vägnar tackade styrel
torp är K och Sandåkra är S): sens ordförande, skräddarmästare 

På kurups idrottsplats har 270 Löpning 60 m pojkar D: Tom- Julius Carlsson, alla som medver
ungdomar från Klagstorps, An- my Olsson Sk, Lars Olsson Sk, kat till ett gott undervisningsre
derslövs och Skurups skoldistrikt Stig Persson K. Löpning 60 sultat. 
kämpat hårt om poängen i lilla m pojkar E: Bo Jönsson A, Jan Premier tilldelades följande: 
DM. Skurups skoldistrikt avgick Åke Svensson, Sk, Kent Lennarts- Klädsömnad: Ulla Nancy Viola 
med segern och plockade i de olika son, K. Höjdhopp flickor D: Jönsson; Gulli Persson; Elsie Hol
grenarna till sig sammanlagt 369 Gunilla Grahn, A, Gunnel Lars- mander; Ebba Carlsson; Karin Borg; 
poäng, följt av Anderslöv med 301 son. K, Gun-Britt Andersson, Sk. Gunhild Ganrup; Ulla Daugbjerg; 
och Klagstorp kom som trea med Slungboll pojkar D : Krister Solveig Håkansson; Ann-Mari 
116 poäng. Sandåkra som ingår i Rönnergardh, A, Hans Jönsson. A, Roos; $!)lveig Svensson; !rene Mag
Skurups skoldistrikt hade bestämt Stig Persson. K. Slungboll flickor nusson; Lilian Herrström. 
si6 för att tävla som enhet och D: Gunnel Hansson, K, Gun Ols-
nådde med sin lilla grupp son, Sk, Gunilla Severin, SK. Löp- Vävning: Maja-Lisa Olsson; Gre
en poängsumma av 51, ett i sam- ning 60 m flickor D: Gunnel Hans- te Malmberg; Anna Olsson; Gulli 
manhanget förnämnt resultat. son, K, Gun-Britt Andersson, Sk, Olsson. 

Ledare för tävlingarna var Ann-Louise Hansson, A. Höjdhopp Hushållsgöromål: Birgitta Ljung-

Fru El.sy Holmander med dotter 
Ase mannekängar på avslutningen. 

gymnastikdirektör Else Andersson, flickor E: Ellen Herslow. A, Siv gren; Marianne Thilly; Ingrid S • l""f 
kurup. Efter tävlingarna fick Larsson, S, Marie Holtermann, Sk. Åhlander; Elsie La·rsson; Lilian prtnter O te 
skolungdomarna som vann Löpning 80 m pojkar C: Evert Åkesson. 
:::;;;,:;~===:....--:::.::.:.:::_____:_=::_---=. i Persson. A, Leif Göran Karlsson, Bågsvetsning: Roland Hansson; från s k U]" zt P 

Sk, Anders Andersson, Sk. Löp- Enoch Lindh. 

/;01' ~- _// 1- ning 60 m flickor C: Eva Alfons, G ts · Albm' H t d Skurups AIF misslyckades aJ 
~-v{ A, Ulla Centergård, A, Ingrid Ols- assve nmg: errs e t; r/1 

son, Sk, Häck 80 m: Leif Göran Gunnar Olsson; Runo Ringkvist. bli bästa klubb under kretsmäst "i 
M k ' · · B skapen i friidrott för 18-årsjur·•····•·• 

Karlsson, Sk, Roland Lööv, Sk, as mntnmg: ertil Heder- rer på grund av att två av klfJJ 
_: 4 c:. M Anders Andersson, Sk. Liten boll: ström; Kjell Isaksson; Gunvor Nils- bens stora stjärnor avlade I"'?'t 

v . J J Bo Jönsson A Lennart Bor ,_liL so_n_·--------------~----~----~xanu~~~~~ua~~~~,~~~ 



3D 

29 

De sista från Skurups samreal 

De sista gråmössorna som examinerats vid Skurups samrealskola samlade för fotografering. 

Skurups samrealskola har sänt ut sin sista kull av realister ut på gamla samrealskolans trappa för att 
sedvanligt mottaga hyllningar h·ån anhöriga, släkt och vänner. Ingen av de i den kompakta människo
massan, SOm samlats på skolgården vid tiden för utsläppet, behövde återvända med oförrättat ärende. 
Den muntliga examen hade kvalificerat samtliga, 21 flickor och 9 pojkar för den grå mössan. 

Innande nykläckta abituienterna l Skurup och den kringliggande ö. Vemmenhög, Anita Jönsson, 
glädjestrålande och under sång bygden, men skolans uppgifter Ingemar Jönsson, Skurup, Gun 
marscherade ut, hade de uppvaktat fortsätter i Skurups enhetsskola. Kavlsson, Sandåkra, Marianne 
rektor och lävare med blomster. De sista realisterna . är: Gunnel, ·Larsson, ö löv, Ove Larsson, Slätte
Deras talan fördes av Åke Olsson, Ahnström. Skurup, Anita Anders- röd, Gull-Britt Malmborg, Bengt 
Skurup. Efter · hyllningarna på son, Dybäck. Irma Andersson, Mårtensson, Skurup, Gunnel NUs
skolplanen gjorde de sista realister- Slimmingeby, Lena Andersson, son, Lybeck, Slimmingeby. Ruht 
na, kläckta vid Skurups mång- ölöv, Rolf Andersson, Barbro Nilsson, Svaneholm, Ulla Nilsson, 
åriga samvealskola, en åktur i löva- Bondesson, Marianne Oarlstedt, Hans Nordström, Sandåkra, Jan
de vagnar i ~öping~ms huvudga~or. C~i?ter Carmen, !_{arin Ekdahl, l Åke Olsson, Åke Olsson, Gull-Britt 

Den sen nagm ar i avvecklmg Brrgitta Hansson, Angdala·, Gerd Persson, Skurup, Inger Persson, 
stadda skolan har härmed slut- Hansson, Ängsro, Ulla-Britt Hans- H-Hösarp, Per-Eric Svensson, 

...tifu:!at som undervisningsanialt för son, Skurup, Gunilla Johansson, Ingrid Trulsson nr 18 Skurup. 

!lddd {) 1-/7--. (; {l 
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SIST A REALEXAMEN l SKURUP 

Skurups samrealskolas sista exa- Uddny Leander som klassförestån
men hölls i onsdags, och som väntat dare, och det var den största kullen 

genom tiderna. var, blev det inte någcln ful plump i De nybakade gråmössorna är: Rolf 
protokollet utan alla 30 abiturienter- Andersson, Skurup, Christer Car
na klarade sin examen och erövrade men, Skurup, Ingemar Jönsson, Sku
sin eftertraktade grå mössa. Upp- rup, Ove Larsson, Veberöd, Bengt 
skattningsvis omkring 300 anhöriga Mårtensson, Skurup, Hans Nord- l 
och vänner hade samlats för att ström, Skurup, Jan-Ake Olsson, Sku
hylla de nybakade och kanske för rup, Ake Olsson, Skurup, Per-Eric 
att på detta sätt ta farväl av den Svensson, Skurup, Gunnel Ahn
gamla samrealskolan, som fått dra ström, Skurup, Anita Andersson, 1 
sig tillbaka för att släppa fram den Skivarp, Irma Andersson, Slim- 1 
moderna enhetsskolan. mingeby, Lena Andersson, Skivarp, 

Denna sista examensdag var den Barbro Bondesson, Skurup, Karin 
43:e i ordningen sedan samrealsko- Ekdahl, Skurup, Ulla-Britt Hansen, 
lan fick examensrätt år 1918, och Skurup, Birgitta Hans5on, Skurup, 
rektor Holger Holmgren har varit Gerd Hansson, Skurup, Gunilla Jo
med om att examinera ut samtliga hansson, Skivarp, Anita Jönsson, 
kullar sedan dess med ett undantag. Skurup, Gun Karlsson, Skurup, Ma
Skolan, som tidigare var privat och rianne Carlstedt, Skurup, Marianne 
saknade examensrätt, startades 190? Larsson, Skivarp, Gull-Britt Malm
och sex år senare uppfördes den borg, Skurup, Gunnel Nilsson, Slim
nuvarande byggnaden, som numera mingeby, Ruth Nilsson, Skurup, 
användes som småskola. Den kull, Ulla Nilsson, Skurup, Gull-Britt 
som i onsdags satte punkt för real- Persson, Skurup, Inger Persson, 
skolans verksamhet, har haft fröken Skurup, Ingrid Trulsson, Skurup. 

- --
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Högklassig gymnastik på 
medborgarfesten i Skurup 

Frampojkarnas framlräda.nde blev mycket uppskallal. 

Deri av idrotts- och skytteföreningarna i Skurup arrangerade med

borgarfesten på Skurups idrottsplats hölls på söndagen 1 strålande 
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vackert väder. Trots - eller tack vare - detta, hade bara omkrin..__ ________ ~ 
·-., ............... ~ 

700 personer letat sig ut till de trevliga arrangemangen. l ('f J_ 
MFF-orkestern från Malmö under dess ledarinna ~~astikdire~ U/( U r u n s 

ledning av Henning Larsson svarade se Andersson fortJanar verklj r 
.. . blomma för den vackra gyi 

medborgarfest 
for en festlig upptakt genom att w:- som presterades. 1 bj.öd på fina program der mus1k tåga genom gatorna t11l MFF-orkestern syntes verkli 
idrottsplatsen. Hälsningsanförandet an på publiken, men så var d 
hölls av kommunalfullmäktiges v. s~ .. en ver.kligt förnämlig kons 

df 
· ·r· ... J h El' V'f t bJod på 1 en halvtimmes t1d, Den av idrotts- och skytteför-

or ·• ClVI mgenJor 0 . n- 15 1 0 • det var dags för nästa progran 
Han ermrade bl. a. om Idrottens fest- Denna svarade Fram-Pojkarr eningarna i Skurup arrangerade 

rande betydelse och påminde om att Hälsingborg för. Under sin : medborgarfesten på Skurups 

köpingens olika fritidsorganisationer Rolf Svensson, vakande ög~ idrottsplats hölls på söndagen i 
. . mycket gQda prov på vad elit, 

får en stor tillgäng 1 den sporthaLl stik egentligen är, och dr' strålande vackert väder. 700 per-
som ar under byggnad. rungande applåder. Med sina, soner såg de trevliga arrange

f Marianne Carlstedt ledde Grönkö- ti;Ska övnin~~r var de vä.l vä mangen. 
pingsgymnastemas livligt applåderade bl~~lt de skQrdade. kt " MFF -orkestern från Malmö under 

' skämtgymnastik, och så bjöd Skul'Ups pl~~e~ ;,r~~r~:::fe~at:~enpai l~dning av H~nning Larsson svarade 

kvinnliga gymnastikförening på en mellan Sjöbo IF och Skuru for en fe~tlrg. upptakt genom att 
verkligt fin och säker gymnastikupp som de förra vann med siffro ~nder mus1k taga genom gatorna till 

. . . - På k!vällen fortsattes fesUi, Idrottsplatsen. Hälsningsanförandet 

/ 

v1smng. Den duktiga truppen och i , Skurups Folkets Park, dä hölls av kommunalfullmäktiges vice 

r/ 
Haralds orkes~e~ spelade ordf, c~vilingenjör John-Elis Vifot. 

3 
_ /._ d , dans och A;naiorparaden frår Han ermrade bl a om idrottens fost-

. L / <.9-U gav ett. beJublat revyprograr r~.n~e betyd~lse m;~ påmind.e om att 

L J AbP k.opmgens olika fnhdsorgamsationer 
far en stor tillgång i den sporthall 

, som är under byggnad. 
, ' 1 Marianne Carlstedt ledde Grön-

köpingsgymnasternas livligt applå
derade skämtgymnastik, och så bjöd 
Skurups kvinnliga gymnastikför
ez:ing på. e~ fin och säker gymna
stikuppvlsmng. Den duktiga trup
pen leddes av gymnastikdirektör 
E!e Anderss?n. MFF-orkestern bjöd 
P~ konsert mnan det var dags för 
nasta. programpunkt. Denna svarade 
Fram-pojkarna från Hälsingborg 
for. Under sin ledare Rolf Svensson .. 
g':v de mycket goda prov på vad Froken Marianne Km·lstedt lede·, 
elitgymnastik egentligen är ; och grönköpingsgymnastiken. 
drog ner rungande applåder. 

Sista programpunkten var serie
matchen i div V mellan Sjöbo IF 
och Skurups AlF, som d~ förra 

l 
vann med siffrorna 6-3. 

På kvällen fortsattes festligheter
na i .. ~!mrups Folkets park, där 
Amatorparil,den från Malmö gav ett 

'-'========================bejublat rev'yprogram. 
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STORT V ÄG ARBETE VID SKURUP 

Från vägarbetet Svedala-SkUJ·up vid OlstoTpsbacken 3 km från Skurup, där schaktn~ngen försvåras 
av att backen ·består av lera och de stora maskinerna kör fast . . 

På länsväg 34, sträckan Stenbäck till avtagsvägen mot Svaneholm stax intill knu· 
tarna på Skurup, pågår nu ett omfattande vägarbete. A:vsikten' är att inom en snar 
framtid även denna del skall få en standard motsvarande · den ' som är helt färdig· 
ställd på . sträckan Stenbäck-Börringe. 

Skånska Cements' driftsledare 
omtalar att inte mindre än 45.000 
kubikmeter fast mark skall flyttas 
från höjderna ner i dalp.rna så att 
vägen i färdigt skick blir ganska 
jämn. På en plats blir vägbanan 
sänkt ned inte mindre än 6 meter. 
En imponerande maskinpark har j 
entreprenören satt in för att for
tast möjlig få schaktningen utförd. 
Marförflyttningen beräknas ta 3-4 
veckor men försvåras av förekoms
ten av moränlera. Sex caterpillars 
är i arbete, därav fyra DV 21, som 
vardera har en lastkapacitet av 
13-14 kubikmeter fast material, och 
svarar för grovgörat. För lastningen 
har dessa stora bjässar hjälp av 
mindre bandgående caterpillars. För 
putsningen av vägbanan, vägslän
ter och dylikt sysselsätter vägför
valtningen för närvarande 70 man. 
Inom en snar framtid blir trafiken 
överflyttad på den nya sträck
sträckningen medan arbetet fort
sätter på andra · vägh~lvan. --- --
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Rektor Filip Eiderbrandt flankerad av tvd stipendiater) t v Gerd 
Hansson och t h Marianne Oarlstedt. 

t

Samrealsl{olan 
hållit sin sista 

i SI{urup har 
avslutning 

Samrealskolans sista avslutning fick ett alltigenom värdigt och 
stämningsfullt förlopp, men ett visst vemod var märkbart både 

l 
hos. lärare och gamla elever, som infunnit sig. Det var en epok 
ur köpingens skolhistoria, som nu gick ur tiden för alltid. 

Avslutningen inleddes av rektor ter stannat kvar i samhället. Med 
Filip Eiderbran.dt, som hälsade varma välgängsönskningar till de 
elever, lärare, skolstyrelsens ordf. avgående eleverna, avslutade 
föräldrar och mälsmän välkomna. rektor Holmgren, sitt med stor 
Han erinrade om att detta var uppmärksamhet åhörda anföransista gängen realexamen avlades de. 
i Skurup, vilket givetvis fram- S'kolstyrelsens ordförande skräd
manar en känsla av vemod, men ·daremästare Julius Carlsson !n

Itrats detta går skolundervisning-· ledde också sitt avslutningstal 
en vidare. Det är blott en liten med att framföra auditoriets 
milstolpe i skolans historia, som tack till rektor Holmgren för 
nu försvinner. Han framhöll att hans givande och intressanta ex
årets realister varit en helt igen- pose över samrealskolans histo
om t:vevlig klass att handha vi!- ria. Han framhöll den stora be
ket gjort arbetet lätt för lärarna tydelse denna skola haft för kö
och tillönskade de unga allt gott pingena och traktens ungdom, 
i framtiden samt uttalade sin men påpekade därjämte, att skol
glädje över att så många av abi- utbildningen kommer att fortgå 
turlentema tänker fortsätta sina och intensifieras även om det 
studier i gymnasier. sker under delvis nya former. 
Innan rektors tal hade de nyut- Ordf. riktade ett varmt tack till 

examinerade visat prov på sina rektorerna Filip Eiderbrandt och 
under skoltiden förvärvade go- Holger Holmgren för deras gag
da musikalis·ka kunskaper i mu- nerika insatser i skolans tjänst, 
sik och säng. Ruth Nilsson in- till musiklärarinnan kantor Alwa 
ledde med att på ett utmärkt sätt Jönsson, som nu lämnar sin tjänst, 
på piano t_9lka "Gr:a_tulatio~" . var- till klassföreståndarinnan · frö
efter följae vacker körsäng under ken Uddny Leander samt till fil 
pianoackompanjemang av säng- mag Greta Sandström och gym
lärarinnan kantor Alwa Jönsson. nastikdirektör Else Andersson 
Barbro Bondesson sjöng vackert vilka samtliga fortsätter sin gär
och känsligt Lillebror Söderlunds ning vid den nya enhetsskolan 
"Får jag lämna några blommor" samt till skolans vaktmästare 
och Marianne Carlstedt, vars Ake Svensson. Talaren riktade 
namn upprepade gånger förekom därefter några väl valda avskeds
l premielistan, avslutade musik- ord till de avgående eleverna och 
programmet genom att pä ett önskade dem all lycka och fram
virtuosmässigt sätt spela "Friih- gäng i livet. 
lin srausche" 
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Ryds~ård 

Konfirmandträff i V illie kyrka 
Det var stämningsfullt och vac
kert då. 1910 års konfirmander 
under pingsthelgen samlades l 
Viilie kyrka för att räkas och 
minnas. Den här gängen var man 
16 damer och herrar som deltog 
i sammankomsten och lyssnade 
till kyrkoherde Ture Anderssons 
predikan. Tio av 1910 års konfir
mander är döda och två. vistas l 
Amerika men för initiativtaga
ren, fru Ida Svensson Rydsgård, 
och hennes kamrater blev dagen 
till en minnesrik upplevelse. 

På. bilden ses de 16 deltagarna i 
träffen : Axel Andersson Sjöbo, 
Olof Lindgren Lockarp, Nils Ols
son Frankhult, Oskar Larsson 
Slimmingeby, Nils Larsson Ryds
gård, Johan Persson Rydsgård, 
Elin Andersson Rydsgård, Karin 
Andersson Rydsgård, Ida Nilsson 
Rydsgård, Ebba Nilsson Ryds
gård, Betty Monten Ystad, Ida 
Persson Sjöbo, Ida Hansson Sku
rup, Elin Persson Skurup, Alfri
da Wihlborg Rydsgård och Ida 
Svensson Rydsgård. 

Rara blomster Skurup 

* Ett ra1·t och ovan ligt r esligt * btomst er kan f n beskådas i * trädgt't?·den h os slwrupsmåla* r en Harald Thelan d er , Sand* gatan 5, 1·ap7Jo1·t e1·as till F1·ån * ovan:s botaniska av d. D et ä1· * en s le stäpplilja ( E1·omu1·es * Robustus) som mät e1· i nte * mindre än 2,10 m et er från rot * till topp, och 1 m et er av d etta * är idel tag1·a ljusröda bloms* t er. NoTmalt hör v äx t en h em* ma i Himalayas be1·gst1·akter , * uppges d et. Hon som blomst* rar t v (för jämj ö1·ande stu* diet·) h et er Gunilla B red emaT * och ser också 1·ar ut, t y cker * F1·ån ov an-1·ed. 

---
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Festlig avs·lutning vid 
enhetsskolan i Skurup 

Gunnel Karlsiedl, Marianne Lidberg, rektor Ernst Jepsson, !ng-Britt 

Persson och Analie Andersson i spelsen för elevskaran. 

En ny tradition inleddes på torsdagen vid Skurups enhetsskola. 

För första gången lämnade en avgångsklass skolan, och man menade 

att eftersom realskoleeleverna hyllades med all möjlig ståt, borde en

ltetsskoleeleverna också få sin beskärda del av uppvaktning, eftersom 

dessa fått arbeta lika hårt tör att nä fram till sitt mål. 

Avslutningen i aulan inleddes med Jeppsson, Munkamölla, i klass 8a ett 

att elevorkestern under musikfan· litet .tal, vari hon framförde de upp- ~ 

junkare Ingvar Åkessons ledning vaktande elevernas välgångsönsk

bjöd på en stunds musikunderhåll- önskningar och tack för gott kam

ning av sedvanlig god klass, varefter ratskap. Så följde blomsterhyllning

sångkören, ledd av fröken Ester ar dels från 7:e och 8:de klass, 

Sellberg lät sitt välljud flöda. Bland som svarat för de praktiska arran- l 

de trevliga sångnumren märktes gemangen kring festligheterna, och 

bl. a. ett par solosånger av de båda dels från de c:a 300 föräldrar och 

duktiga flickorna Gun Britt Anders- vänner, som samlats utanför skolan. 
son och Ulla Britt Larsson. &!dan hyllningarna undanstökats 

Rektor Ernst Jeppsson tackade för embarkerades den kortege av lövade 

den fina underhållningen, varefter lastbilar och traktorvagnar, som stod 

han hälsade välkommen och påmin- uppställda för att ta emot de 106 ele
de om att det denna gång inte bara verna. Med flaggan i täten bar det 

var en vanlig årsavslutning, utan för så i väg till Svaneholm, där kakor 

första gången även avgång från sko- och läskedrycker väntade och där 
lan. Så förrättade rektor Jeppsson skolorkestern konserterade. 
utdeln.ing av betyg och premier samt Innan avgångsklassens avslutning 

intyg åt de elever, som varit med i hade de övriga klasserna i två om

skolans trafiksäkerhetspatrull och gångar haft sin avslutning i aulan. 
bistått m'.!d trafikdirigering såväl Traditionell examen med examens

utom som inom skolan. förhör och vad därtill hör hölls i 
Rektor Jeppsson påpekade i ett småskolan, där kyrkoadjunkt Stig 

anförande, att ingen skulle tro att Muhrgren höll avslutningstalet till . 
linjen 9y på något sätt skulle vara elever och lärare, samt vid Svane

mindre värd än 9g. Eleverna på bå- halms och Sandåkra skolor. 
da linjerna hade sina arbetsuppgif- Följande premier utdelades: 
ter att klara av, och kunskaperna i klass 9g Ulla Mårtensson, Anita 

kunde absolut jämställas trots att de Nilsson, ena l Larsson, Gert 

i ena fallet var av teoretisk och i 
andra av praktisk art. i. /... /Jl 

skolstyrelsens ordförande, skräd- l 6/ (JLP 

daremästare Julius Carlsson uttala· 
de skolstyrelsens förhoppning att de 
kunskaper eleverna erhållit i skolan 
skulle vara till god hjälp vid for t
satta studier och ute i förvärvslivet 
och tackade :r&lctorer, lärare och 
vaktmästare för väl utfört arbete. 
Sedan han läst välsignelsen sjöngs 
som avslutning "Den blomstertid nu 
kommer". 

DE AVGAENDE BLOMSTER
HYLL;\DES 

Efter högtidligheten i aulan sam
lades eleverna i nya skolan utanför 
vilken kamraterna i 7:de och 8:de 
klass bildade häck med blomsterbu
ketter i händerna. När avgångsklas
sen kom · ut från skolan höll Karin 

• 
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Högtidlig avslutning 
i Skurups enhetsskola 

Tvillingsystrarna Lisbeth och Gunnel Larsson fick premier av rektor 
Ernst J epsson, 

Avslutningsdagen för eleverna i Skurups enhetsskolas klass 9 blev 

en högtidsstund. I aulan, där de 106 eleverna samlades, hade också 

många målsmän tagit plats. Enhetsskolans orltester, dirigerad av mu

sikfanjunkare Ingvar Åkesson, inledde högtidligheten, följd av vac

ker kör- och solosång, ledd av musiklärarinnan E. Sellberg. 

Sedan rektor E. Jeppsson utdelat. 
betyg och premier för flit och 
framsteg och riktat välgångsord till 
eleverna, avslutade skolstyrelsens 
ordförande, skräddarmästare Julius 
Carlsson, denna del med tack till 
lärare och elever för det nu tiJ.l
ändalupna skolåret. En högtids
stund blev det när 7:e--8:e kliis
semas lyckönskningar till sina av
gående kamrater i några vackrR 
ord tolkades av Karin Jeppsson, 
Munkamölla gård. En väl organi
serad blomsterhyllning bekostades 
och frambars av kvarvarande ele
ver på högstadiet. 

Därefter vidtog blomsteröver
lämning av föräldrar och anhöriga, 
som i täta led hade samlats utanför 
skolingången. I lövade •:agnar gick 
sedan färden till Svaneholms slott. 
där förtäring väntade. PrydandP.t 
av vagnarna hade 7:e och S:e klas-

sernas elever svarat för. En Rllt 
igenom lyckad avslutning för Sku
rups enhetsskolas utsläpp av de 
första 9-klasseleverna. 

För övriga klasser vid central
skolan hade tidigare avslutning ägt 
rum under medverkan av rektor 
och skolstyr elsens ordf: Vid små
skolan i Skurup, samt Sandåkt-a 
och Svaneholms skolor, den senare 
för sista gången, var det examens
förhör i vanlig ordning under st•Jr 
tillslutning av föräldrar .och anhö
riga. Pastor Murgren avslutade 
skolåret vid småskolan. l Sandåkra 
representerades skolstyrelsen av 
lantbrukare Gunnar Hansson , 
Angsro, och vid Svaneholms skela 
av disp N. O. Jönsson, Skurup. 

Premier med 20 kr för flit o~h 
framsteg tilldelades, klass 9 g: UJb 
Mårtensson, Anita Nilsson , Anna
Lena Larsson, Gert Ohlsson, Sten 
Mårtensson och Lena Mårtensson. 
Samma belopp till klass 9 ag: Lis
beth Henriksson, Britta Bengtsson. 
Gunnel Larsson, Lisbeth Larsson 
och Roland Ringström. Klass 9 ay: 
Inger Andersson, Elsie Hansson, 
Lars-Åke Nilsson, Sven-Åke Nils
son. Klass 9 y7: Rolf Mårtensson 
bokpremier för yrkesämnen, Knut 
Kellner, likaså bokpremier. I teck
ning klass 9 g. Bokpremier till 
Gertrud Tomasson, Per Wiking, 
Lena Möller, Gunnel Kl'lrlsterlt och 
Lena Mårtensson. Klass :J ay : Leil'l
Britt Mårtensson och Kerstin An
dersson. 

Sjukgymnast Heli 
Lindholm, Skurup 

Någon egentlig semes
ter blir det inte i år 
för mig. Jag har just" 
startat eget, ' och att 
sia igen rörelsen för 
semester är mindre 
lämpligt, i stället gäl
ler det hänga i och 
arbeta upp rörelsen. 
Fröken Lindholm äm
nar i stället ta ut sin 
semester . i småportio
ner på kvällar och 
veckoslut. Under som
maren bor hon i fa
miljens stuga i Bed
dinge, så litet omväx
ling blir det i alla fall 
och hon tänker känna 
sig S()lll om hon hade 
semester. Bl. a. skall 
hon ägna sig åt sitt 
st()ra intresse, ridning. 

Fru Hulda Nilsson, 
Skurup 

J ag reser till Betle
hem, säger fru Nils- , 
son i Skurups To
bakshandel. Det är 
n~mligen namnet på 
en torpstuga vid sjön 
Äspen i Småland. Den 
har en gång ägts av 
morfö1·äldrarna, och 
fru Nilsson och hen
nes syskon har lekt 
där som barn. För tre 
år sedan köpte sysko
_nen torpet och till
bringar sina semest
rar där. Någon risk 
.för sysslolöshet är det 
inte, säger fru Nils
son, närmast är det 
en gammal inbygd 
spis, som skall göras 
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BM- Victor 230 
Bilden - som för en 

tid sedan prydde Lant
mannens omslag - visar, 
hur man på ett enkelt 
sätt kan koppla en rad
hacka till en traktor med 
frontlastare och på så vis 
erhålla en enmansbetjä
nad enhet. Radhackan 
hängs upp 1 frontlasta
rens lyftarmar och kan 
sålunda lätt lyftas och 
sänkas vid vändtegarna. 
Till traktorns - Sveri
ges mest sälda dieseltrak
tor, BM-Victor, med Sve
riges mest sälda front· 
lastare, Alö Quicke 
3-punktslyft kopplas en
dast spårluckrare. 

Skurupslärare arbetar som 
reseledare under sommaren 

Semestern kan som bekant disponeras på olika sätt. Somliga per
soner vilar ut och kopplar av vid badstranden eller vid sin stuga, and
m passar på att utföra det arbete de annars inte haft tid med, en 
del gör resor utom eller Inom landet och en del tar ett extra ar
bete. Alla sätt är bra, bara det blir en avkoppling från vardagliga 
sysselsättningen. Folkskollärare Per Sjödin vid Skurups enhetsskola 
hör till dem som rör på sig. 

Liksom föregående år kommer herr rustad för alla eventualiteter. För
Sjödin att tillbringa sin sommarle- utom en reservkassa för oförutsedda 
dighet med att hjälpa en del av de utgifter kan det vara lämpligt för 
människor, som vill tillfredsställa sin honom att förse sig med ett annat 
reslust, tillrätta. Som reseledare och lämpligt betalningsmedel. Herr Sjö
guide hos Reso har han ett omfat- din berättar att några cigarretter och 
tan.de program med bl. a. endags- framför allt de olika resebyråernas 
turer i Skåne, veckaturer i Mellan- rockmärl<:eil äF utmärkta övetalnings
sverige och transportresor till Resos medel, när det gäller att av tåg- och 
nyinvigda semesterby i Italien fram- stationspersonal tillvinna sig små ex
för sig. När det gäller bussresorna tra favörer, som kan göra en resa, 
inom Sverige blir det som guide han som dock tar c:a 40 timmar i an

lföljer med, men på tågr!!soma till språk, ett mindre ·uppehåll i Mi.in
•Italien medföljer han i egenskap av chen inräknat, trivsammare och 
reseledare. drägligare. Personalen samlar ofta 

Herr Sjödin berättar, att han hållit på dessa små rockmärken, och det är 
på med liknande arbete i 4 år innan åtskilliga rockslag, som på .insidån 
hos olika företag. Det hela började är fyllda med dem.' 
med att han för att finansiera sina Dessa turer gör herr Sjödin en 
studiet' tog haivtidsanställning· hos gång i veckan, men han berättar 
SJ som busschaufför vid beställ- att han varje gång är lika faschine
ningstrafik. Så småningom började rad av tågresan mellan Mi.inchen och 
han sticka emellan som guide då och Verona. Färden i jämnhöjd med 
då, och nu har han för länge sedan glaciärerna. är .alltid lika imponeran
lämnat ratten för att helt ägna sig 'de med sina ·storslagna vyer. Resans 
åt guide- och reseledarskapet. Sveri- ändstation är Florens, och därifrån 
ge har han för övrigt lärt känna transporteras deltagama med buss 
ganska bra, dels genom att han bott till västkusten och semesterbyn. Så 
på olika platser i landet och dels långt följer dock inte herr Sjödin Folkskollärare Per Sjödin 
genom den ganska grundliga metoden med, utan han lämnar sällskapet i 
att tillbringa semestrarna på gående Bolzano i slutet av Brennerpasset. E:err Sjödin omtalar att det i all

fot. Med ryggsäck och vandringsstav Här har han en halvdag för sig själv mänhet är snälla och hyggliga män

har han promenerat sig igenom stora att ströva omkring och göra egna niskor han får att göra med. Natur

delar av Sverige och södra Norge upptäckter på, medan han väntar på ligtvis kan det ibland bli en del 

och man tror honoin när han säger: tåget, som för med sig den hem- små friktioner, och då blir det rese

"Det är ingen dålig semester om man vändande kontingenten, som avlösts 'led. aren som får rycka in och ställa 
har stora fötter och liten börs". Och av den grupp han har haft med till rätta. Helt n;1turligt kan den 

onekligen lär man känna vägarna på sig ner. långa resan ibland bli ganska trö' 

det sättet. 

BRA SÄTT ATT öKA 

SPRAKKUNSKAPERNA. 
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MOR och BARN ••••••••••••••••••• 

Fru GUNNI LUNDKVIST med dottern INGRID, 10 mån., Skurup. 
(Lindbergs foto, Skurup) 

. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MOR och BARN 

I<'ru BRlTT A OLSSON med sönerM GERT AKE, 9 år, och NILS 
ARNE, l ·lh år, Rydsgård. (Lidbergs foto, Skurup.) 

.•.•...•............ ~ .....•................... 



storvinnare 
l_~Sk,urup 

Vid gårdagens dragning i penning
!lotteriet hanmade en 'l.V 20.000 kro
[ norsvinstern-a i Skurup och de lyck-

~
liga vinnarna var två bröder, gatuför
man Martin Karlsson och gjuteriarbe
taren Alfred Karlsson. Den förre som 
köpt lotten i Lidbergs bokhandel i 
Skurup ses ovan tillsammans med 
sin hustru Anna Lisa. 

'JO OOO k ar också pengar 
' • 11' • tycker gatuförman 
M(trtin Karlsson, Skurup, och hans 
fru Anna-Lisa. Summan utgör halva 
den vinst sMn utföll på den lott som 
hr: Karlsson hade tillsamnums med 
sin broder gjuteriarbetare Alfred 
Karlsson i senaste dragmingen i Pen
ninglotteriet. Lotten hade de köpt i 
Lidbergs Bokhandel & Foto, Skurup 
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Glada vinnetre vid Penninglotte1·iets dmgning ä1· gatuförman 
Martin Karlsson och fru Anna Lisa, Skurup., smn i går 

kammade h,em 20.000. Pengarna skall i fö·rsta hand anvo:nda8 till det 
för tre år sen inköpta huset, som nu. skall utrustas med oljeeldning, 
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Skurupselever g]·orde 
utlandsresa på 250 mil 

Ncigra av 1·esedeltagarna studera1· sina betyg inför skolavslutningen. 

EN 250 millång utlandsresa har avgångsklassen vid Skurups sam
realskola haft nöjet uppleva. Klassen är den sista, som examineras 
från samrealskolan, som nu upphör och ersätts med enhetsskolan. 
A v de 30 eleverna deltog 18 i färden, och för A r b ·e t e t berättar 
en av d~ltagarna, Ake Olsson, om de spännande dagar som trippen 
varade. 

Avgångsklasserna vid skolan har 
brukat arbeta ihop pengar till en 
skolresa, vilket skett via kabareer, 
lotterier och vårfest. Så även den 
sista klassen som fick ihop en hel 
del pengar. 300 kr kostade resan, 
men -varje deltagare behövde bara 
betala 25 kr. 

Vi var ett gäng förväntansfulla 
ungdomar som den 3 juni sam
lades i Malmö vid en av köpen
hamnsbåtarna :för att anträda den 

efterlängtade resan till Holland 
och Rhendalen, berättar Ake Ols
son. I Köpenhamn mötte den buss, 
som följde oss hela resan. Första 
dagens resroute var Köpenhamn
Syke, och eftersom vi inte var vana 
vid bussen, var vi ganska trötta då 
vi sent på kvällen anlände till vårt 
första övernattningsställe. vand
rarhemmet i Syke några kilome
ter utanför Bremen. Dessförinnan 
hade vi gjort uppehåll i Hamburg. 

ANDRA DAGEN körde vi vida
,; re och nådde på förmiddagen Hol
~· land. Vi passerade Groningen kör-

1de på Zuidersee-vallen och kom 
~ efter ett uppehåll i Alkmar, som är 
l känt för sina ostmarknader, fram 
till Amsterdam på kvällen. Där be
söktes bl a en av stadens elegantas
te nattklubbar, Extase. 

Den dag vi väntat oss mest av 
l under Hollands-besöket var nog 

tredje dagen, då vi besökte Har-
: lem, huvudstaden Haag. Delft, 
känd för sin porslinstillverkning, 
och Rotterdam. Utanför Haag lig
ger som bekant den berömda lille
puttsstaden Madurodam och givet
vis gjorde vi ett uppehåll där. An-

Iläggningen imponerade mycket på 

l oss. Naturligtvis badade vi i den 
salta Nordsjön, uch kom alltså re

f na fram till Rotterdam, där vi såg 
den omtalade blomsterutställning-
en "Floriaden". I synnerhet turen 
med linbana över hela utställnings
området med blomsterfälten var en 
upplevelse. På kvällen var vi åter 
framme vid vårt hotell i Amster
dam. 

Den 6 juni, då det firades Svens
ka flaggans dag här hemma. ägna
de vi oss åt upptäcktsfärd i Am
sterdam. På förmiddagen gjorde vi 
en båtfärd genom stadens många 
kanaler med en guide, som talade 

• 
svenska. På eftermiddagen fick vi 
tillfälle att beundra bl a Rem
brandts berömda målning "Natt
vakten" på Rijksmuseum. 

V ART HOLLANDSBESöK var 
nu slut och vi körde åter över 
gränsen för att i stället ägna oss 
åt Rhendalen. Det v<l!r Köln, som 
blev övernattningsstället den fem
te dagen. Några av pojkarna råka
de ut fÖr ett missöde då de med 
taxi skulle åka till den linbana, 

l som går över Rhen. I stället för att 
köra raka vägen körde taxichauf
förerna en omväg i staden och kal
lade åkturen för en stadsrundtur. 
Det kostade 22 DM sammanlagt! 

SJÄTTE RESDAGEN bestod av 
en tur från Köln med dess stor
slagna dom till Koblenz, förbi 
Bonn, meC:. regeringsbyggnaderna. 
Vägen följer hela tiden Rhen. och 
det var en vacker syn. Vi gjorde 
uppehåll vid ett hälsobad och tog 
oss ett dopp. Vattnet var radioak
tivt, och på anslag meddelades det 
att man fick vara i vattnet högst 
3Q minuter. 

Dagen därpå körde vi efter att vi 
besökt staden Friedberg, av mot 
norr och färdades förbi städerna 
Kassel och Göttingen fram till 
vandrarhemmet i Alfeld några mil 
söder om Hannover. 

SISTA DAGEN tillryggalade vi 
många mil. Vi körde genom Han
nover och Hamburg fram till Gros
senbrode, varifrån vi tog färjan till 
Gedser. I Köpenhamn tog vår man
lige reseledare farväl och i Malmö 
sade vår kvinnliga dito, mag Kers
tin Svensson, adjö. Dessförinnan 
hade vi överräckt en minnessak till 
reseledarna och vår busschaufför. 
Vid 12-tiden på natten var vi åter 
i Skurup efter en drygt 250 mil 
lång tur. och kunde krypa till 
kojs med huvudet fullt av intryck 
från en oförgätlig resa. 
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Tivolit på Skurups marknad 
startade på torsdagskvällen 

Tivolits apa blev allas kelgris. 

Febril verksamhet rådde under hela torsdagen på Skurups mark

nadsplats vid Folkets Parit. Utställarna ordnade sina varor och allt 

skall stå klappat och klart på den stora marknadsdagen på fredagen. 

Det vimlade av småttingar, som 
sprang omkring och försökte luska 
ut vad tivolit hade för förlustelser 
att bjuda på och medan de otåligt 
väntade på att karusellen skulle kö-

ra i gång samlades de kring tältet 
där amerikanska djur och andra se
värdheter så småningom skulle före
visas. Ägaren hade en brasiliansk ca
pucinapa lydande namnet Pelle som 
sällskapsdjur och denna tog allt som 
oftast plats i biljettluckan för att ny
fiket betraktade barnaskaren hos vil
ken den genast blev storfavorit. 

Arrangörarna hade det jäktigt vär
re. Köpman Börje Linden: initiativtar 
gare till varumässan och chef för 
mässkommitten, berättade att utstäl
larna och "ståndspersoner" ringde in 
i· det sista för att anmäla deltagande. 
Ytterligare en rad stånd utöver vad 
man räknat med fick i hast slås upp 
för att bereda plats för hugade för
säljare. Efter hand som det led mot 
kväll började de olika firmornas ut
ställningar ta form och allt artar sig 
till att bli ett storevenemang. 

Den utställning som kanske fram
för allt dominerar är bilutställningen 
med sina omkring 25 fordon. Sku-

rupsfirman Kullenbergs Maskiner 
ställer ut Peugeot och Studebaker. 
Rosanders Ford Anglia och Ford Tau
nus 17 med lux, Frode Lunds avdel
ningskontor i Skurup visar Volks
wagen, Ystads Bil A / B samtliga mo
deller av Opel och W auxhall medan 
Söderslätts Bil A/B i Svedala kom
mer med 5 Volvo PV 544 och Ama
zon. Ystads Bilverkstad representerar 
Renault med bl. a. Floride och Oster
mans Motor i Malmö kommer med 
Austin. 

Det är dock åtskilligt mera, som 
visas vid denna varumässa. Framför 
allt då olika hjälpmedel och redskap 
för hushållen såsom kylskåp och 
frysboxar, olika slags hushållsmaski
ner tvätt- och symaskiner finns till 
pås~ehde. Men inte bara hushållet får 

•sitt utan nämnas kan också oljeka
miner, radioapparater, trädgårdsmöb
ler, motorgräsklippare, jordbruks- och ! 
lträdgårdsredskap, campingartiklar, 
cyklar, mopeder, mc och en mängd ' 
andra saker. 

Förutom 'Jtställningarna i det fri<> 
har också ~ olkets hus tagits i an
språk som ••tställningslokal. Bengts- . 
sons toffel aketi i Skurup visar i 
lilla salen i >rutom tofflor, väskor och 
dammsigare en unik sak, nämligen 
en 100-årig handriven symaskin. I 
stora salen utställer den välkände 
krukmakaren från Ystad sina k<;mst
färdiga produkter samt visar färg
film om keramiktillverkning. I sam
ma sal visar Knutssons färghandel 
sina produkter. Folkets hus härbärge
rar vidare en fotspecialist och dess
utom vi5as en attraktion från Sim
rishamns ·museum, nämligen en mo
dell av en skånsk gammal gård . . _ 

Medan utställarna arbetade på att 
få sina montrar i ordning körde tivo
li t vid 7 -draget i gång sina karuseller 
och ungarnas tålamod fick sin belö
ning. En timme senare spelade Algot 
Haraids orkester upp till dans och 
det hela börja de på all var likna en 
marknadsafton och på fredagen är det 
som sagt marknadsdagen och om väd
rets gudar visar sig nådiga räknas 
med publikinvasion. 

I sammanhanget kan påminnas om 
att SJ under de tre marknadsdagarna 
ordnat med billi!'(hetsbiljetter på järn
vägslinjen Ystad-Skurup och Mal
mö-Skurup. För att möta den vän
tade bilinvasionen har Fabriksgatan 
helt stängts för trafik under fredage;n 
och dessutom får köpingens pohs 
hjälp av statspolisen med att hålla 
ett vakande öga på ordningen. 
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REKORDMASSA 

Årets Skurupsmarknad och va

rumässa fortätter a tt slå rekord. 

Igår besöktes marknadsområdet av 

omkring 15.000 personer och där

med torde alla förväntningar ha 
infriats. SJ:s billighetsresor locka
de men ändock var bilen det för
nämsta i ransportmedlet för mark
nadsbesökarna. 

P å bilden 1-åriga Inger barsson , 
vilken ratade en fin marknads
slickepinne för sin napp. 
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["--~..::!!:~~-- _s_k_u~r_u_p_sh_ry,_w,d_e_n_ ....... J 
Skurups marknad s;og nytt 

publikrekord med 15.000 
Arets Skurupsmarknad och -varumässa fortsätter att slå rekord. 

Utställare och försäljarerekorden frän förra året hade marknads
aftOll slagits med bred marginal och på fredagen fick publikrekordet 
stryka på foten enligt vad polisen och mässgeneralen Börje Linden 
var ense om . 

. ·"·'~n senare beräknade att .omkril)g ku.ni:J.a ·mÖta ev, problem i 'samband . 
15.000 personer besökt marknadsom- med publikinvasionen. ·Därtill kot'n 
rå,de_t_,. under dagens lopp mot 12.000 de 4 ordningsvakterna· inne :_på .!'11<\Lk::.. 
förra året och han ans ag·· äfFä!Ia -nädsoni.råcfet. Pallsen. nade effiel.ler
förv.äz:rtningar infriats. Trots att åt- tid bara fina vitsord att ge publi
Skilltga besökare utifrån använt sig ken, . som skötte sig bra. Om någon 

o·av SJ :s· billighetsresor på tågen och händelsevis fått sig något för myc
ännu · fler kommit med buss var bi- ket till det bästa störde han i alla 
l!'!n det främsta transportmedlet. Alla fall inte någon. 

~-tillgängliga parkeringsplatser fylldes Till den goda publiksiffran bidrog 
snabbt och både skolgård och idrotts- säkerligen till viss del regnet, som 
plats fick tas i anspråk. Enligt po- föll på morgonen. En hel del Jant
lisen löpte dock trafiken smärtfritt brukare, ~om ämnat ta itu med hö
och utan större problem så när som skörden kunde inte ge sig 1 kast med 
på några få smärre irritationsmo- detta och fick så möjligheter att ta 
ment. som dock snabbt klarades av sig ledigt för ett marlmadsbesök. A 
på bästa sätt. När det g2ll"r parkc- andra sidan kanske en del män."li
ring kunde kanske ändå pf:pekas skor stannat hemma på grund av de 
att bilisterna borde vara li te t mer hotande skyar som då och då dök 
noggranna och spara oå utrymmet. upp. ' 
På så sätt hade åtskilligt fler bilar Hur som helst satte marknaden sin 
'kunnat få plats på parkeringsutrym- tydiiga prägel på "starlsbilden". Kö
mena. pingen såg ovanligt tom och övergi-

Den lokala polisen _ 5 man _ ha- ve_n ut sa när som. på den ~tröm _av 
de förstärkts med 3 reservcoliser från manmskor , som sokte stg till '?ml~
T 11 b g h 3 från Maimö för att det. D_ar nere var det emell:rttd hv 
~r;e;;e~o;r;;:o;c;;;;~~~;;:~~~;;;R och rorelse h<"la dagen. "St&ndsper
ii 1 sonerna·· överbjöd varandra när de t 

gällde prisbilliga varor och så vitt 
man ,kunde bedöma gav reklamen 
gott r esultat. Sämre tycktes det gå 
vid tivolits attraktioner trots ait en 
berömvärd svada utvecklades i sam
manhanP'et . När fötterna blivit öm
ma av allt promenerandet va1· hem
slöjdarnas trädgårdsmöbler en upp-

Kommunalkontoret i Skurups kö
ping hålles stän gt alla lördagar 
under tiden 18 , juni-27 augusti 

1960. 
skattad tillflyktsort. · 

Stort intresse visades de olika ut
ställarnas montrar. Husmödrarna ha-· 

KOMMUNALNÄMNDEN de tillfäll~ att närmare betrakta åt-
---~~~ skilli.ra förnämliga saker, som !;(Ör 
~- · -hushållsarbetet lättare, medan den 



i. 

r=========================~======~ 
fp)) 

Stort intresse på Skurups 
marknad för trafiklekskolan 

Pol isko nstape l Sle n Isa ksson lä r Skurupsbarn e n tra fikre gle r. Fr. v. 
Robin Lindsledt, 2 år, samt Slig Da hlsjö, 5 å r. 

De två sista dagarna av Skurups marknad bjöd på et.t späckat 
program och när sista programpunkten var lyckligt genomförd kunde 
Börje Linden med belåtenhet se tHlbaka på en mässa som blivit en 
stor succe med omkring 20.000 bes•ökande. 

En malört i glädjebäga:ren fanns till katastrofövningen och på månda-
dock. Fal-ks Räddningskår visade på gen före mässan meddelade ha:n att 

--- söndagen en upprörande noncha-lans allt var klart. När ti·dpunkten för 
1.,..-----~ .... -.~-------------------- mot arrangemangen genom att helt övningen kom på söndagen och 

• 
~ enkelt utebli från den katastroföv- Räddningskåren inte syntes t ill, ring-

sk b d · ning som var ett av de stora drag- de mässkommitten upp företagets . • · . . uru"'. s UHJ en_.. plåstren. Räddningskårens represen- huvudikontar för att få besked, men 
· • '};' J/!!) tant i Malmö hade lovat mässkom- där meddelades att det inte blev nå

mitten att ordna aHa arrangemangen l gon övning efter som huvudkonto-
'--------~~~:_ _____________________________ ~;;;;~~--------------------~~retinte sanktionerat den. Man upp-

lyste även att företaget inte hade 

T k k • Sk ansvar för vad representanterna gör. 

ra tor .urs l Urup Till lördagens dragplåster hörde 
bland annat Monarks trafiklekskola 
som sakkunnigt demonstreraties av 
polisman Sten .Isaksson, Sjöbo. Vid 
demonstration a·V den lilla modell
anläggningen med gator, hus och 
leksaksbilar fick han sna-rt kontakt 
med alla de ungar som ville vara 
med om att visa hur man skall upp
föra sig i trafiken och det va-r för 
vånansväl't hur lätt barnen anam
made lärdomarna. Samma sak var 
det när de fick cykla Ikring i utom
husanläggningen. U r rena kaos 
dröjde det inte många minuter förr

i än traf1ken nära nog tog en. exem-
plarisk form och det syntes på ba.r
nen att det hela var skoj värre. 
MilF-avdelningen blev dock en smu
la nedslagna av det rin-ga intresse 
som tyvärr visats av köpingens 
fäder. 

Spårvägens orkester från Malmö 
bjöd på en hög~t njutbar eftermid
dagskonsert och Skurups folkdans- l 
~ag visade riktigt framfötterna i sin 
uppvisning. Under båda dagarna 
var MHiF:s testbil i aktion. och unge
fär 50-talet bilister testade sina bi
lars trafi;ksäkerhet. 

l Skurup har pågåll en Irakto rkurs p å lanlmanriaskolan , vi lken av

slu tades på lö rdage•n. På bil d en ovan ses dellagarna i kurse n me d 

agro nomerna Ragnar . Persso n och Ingvar Teg nell , so m lett kurse n 

På. söndagen konserterade sago
stunderna och musik.kåa-en fick gö
ra ett extra inhopp för att fylla 
luckan . för den uteblivria katastrof
övningen. En mycket trevlig bekant

. skap var Alpen Tyroler Musikanter 
med hjäl p av sex instruktö rer. · som under livliga applåd·er i tv<1! 

timmars tid underhöll medi m usik 
På Skurups lantmannaskola avslu

tades på lördagen en sexdagars trak
torkurs avsedd för ungdomar. Under 

- den t id kursen pågått har eleverna 
bland annat fått lära sig åtskilligt om 
traktorns skötsel, precisionskörning 
och om olyckor vid traktorkörning 
m. m. I en tävling sista kursdagen 
fick eleverna visa vad de lärt sig 
under kursen. Lärare för kursen har 
varit agronomerna Ragnar Persson 

- och Ingemar Regnell . Tre flickor och 
tjugofyra pojkar har deltagit. Rektor 
Knutsson gav vid avslutningen ele-

verna en eloge för att de skött sig och joddling, dans med mera. Nisse 
bra och delade ut priser till de bästa Alrots med partner program där 
i tävlingen samt tackade lärare och man skojade på i välkänd skånsk 
elever och önskade de senare t ill- stil .blev också livligt uppskattat. 
baka till nya kurser. Slutligen satte Tyrola'rnas orkester 

R e s u l t a t : punkt för denna succemässa med att 
Pojkar: l) Sverker Håkansson, Fu- spela upp till dans och festkommit-

rudal, Tygelsjö, 347 poäng; 2) Bertil ten började fund,era på programmet! 
Ahlin, Mellanköpinge, Trelleborg, till nästa mässa . '" . 
345 poäng; 3) Christer Andersson, V:a Il 
Kärrstorp, Jordholmen, 339 poäng. -==========================::::..!· Flickor: l) Anna-Lena Olsson, L:a .= 
Isie, S. Aby; 2) Ulla-Anita Nilsson, J 

Svedala. l 
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Jordbruksdaghemmet i Skurup 
har haft rekordanslutning 

Jordbruksdaghemmet vid Erikstorget i Skurup avslutade på ,ons
dagen sin verksaml1et med en liten festlighet i vilken förutom barnens 
mödrar även barnavårdsnämndens ordf. Börje Linden och social
assistenten Redgert var inbjudna. 

Barnen hade varit mycket duktiga hjälpare fru Sonja Jönsson haft god 
och var ,och en hade efter bästa fö:r- hand med dem. Förutom dessa 
måga hjälpt till med att ordna för nämnda har fröken Johanna Bengts
festen, bl. a . genom att duka borden 
i det fria med kaffe åt gästerna och son varit anställd som kokerska och 
saft och kakor åt sig själva. Borden i början av månaden innan den ur
hade pyntats med små prydnads- sprungliga skaran på 31 ungar deci
blommor som de själva gjort och 
dessutom hade de alldeles själva ba- merats en smula hjälpte också frö
kat negerbullar. Börje Linden häl- ken Marianne Persson till som pass
sade välkommen på barnavårds- hjälp. 
nämndens vägnar och berättade bl. a. Fru Jönsson, som varit vid dag
att det den här gången varit rekord, hemmet två gånger tidigare berätta
när det gäller antalet barn. Inte de att ungarna stormtrivts och att 
mi~dre än 31 barn, varav det yngsta en del av dem knappast velat följa 
var l år och l mån. och det äldsta 6 med när mamma kommit för att 
år har tillbringat dagarna på hem- hämta dem på kvällarna. Ungarna 
me t, medan föräldrarna varit syssel- har varit väldigt lättskötta, rara . och 
satta. hjälpsamma framhöll hon och inte 

Tack vare det fina vädret under en enda har någ'on gång varit kinkig. 
den månad daghemmet varit i gång Hon visade också att folk tänkt på 
har barnen kunnat vistas ute och det hemmet med gåvor. En anonym 
har gått bra att ta hrand om alla. givare h ade bidragit med 2 kartonger 
Värre blir det till hösten när hem- fina leksaker. Föreståndarinnan frö
met åter i slutet av sept. eller bör- ken Anita Lundholm är Karlstadstös 
jan av okt. öppnas. Då tillåter vädret och elev vid förskoleseminariet i 
inte att barnen är ute för mycket Uppsala. Föreståndarinnesysslan har 
och det blir svårare att härbärgera hon haft som praktikanttjänstgöring 
lika många. Kommer lika många an- under sommarferierna. 
mälningar då måste man placera en 
del i enskilda hem. Slutligen tackade 
han personalen för den goda om- stora midsommarfestligheter 
vårdnad barnen fått. blir det på Knickarps idrottsplats. 

Efter kaffet och saften visade Midsqmmarafton spelar Ekeis orkes
barnen bl. a . hur man leker "Törn- ter upp till dans, medan Krassows 
rosa" och även mödrarna fick hoppa kvintett svarar för dansmusiken 
in och leka med. Det syntes tydligt midsommardagen, då det också blir 
på ungarna att de trivs på hemmet scenframträdande av revyparet Asta 
och att föreståndarinnan fröken och Hugo Franzen. 
Anita Lundholm och hennes med-

Föreståndarinnan fröken Anita Lundholm tillsaromans med några av 

småflingarna på hemmet. 
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ROLIG A VSLUTNING I SKURUP 

FTu Sonja Jönsson ser till att barnen får saft och kakor. Fr v IngeT Pe?"Sson, Ann Marie Hansson och Gun 

Britt PeTsson. 

· Skurups jordbrukat·daghem höll i går sin avslutningsfest för vårsäsongen i närvaro av barnavårds

nämndens ordförande köpman Börje Linden och socialassistent Jan Redgert. Som brukligt hade till den

na sammankomst även inbjudits barnens mödrar. I det vackra sommarvädret bjöds på kaffe med hemba

kat till gästerna, medan barnen trakterades med saftdryck ute på det för barndaghemmets behov inhäg

nade delen av Erikstorget 

Köpman Linden, hälsade mam- under flera år stått för den lekam

morna välkomna, och i korta drag liga sp·isen. Under de mest jobbiga 

redogjorde han för den nu avslu- dagarna hade fröken Marianne 

tade verksamheten. Det största Persson tillfälligt varit anställd. 

problemet i år har varit att an- Att verksamheten inte bara in

mälningarna om att få sina barn skränker sig till att ge barnen 

inplacerade på daghemmet under mat tre gånger om dagen och vissa 

den hektiska betskötseltiden har tiders vila förstår man då efter 

varit flera ·än vad resurserna är kaffet fröken Lundholm och fru 

avsedda för. Han tackade även Jönsson gav en stunds uppvisning 

personalen, föreståndarinnan frö- av de barnlekar som inlärts under 

ken Anita Lundholm, Uppsala, som månaden och som klart visar att 

f ö genomgår utbildning vid för- samvaron även är av stor fost

skolesemenarium, fru Sonja Jöns- rande betyderse. Till denna verk

son och fröken Bengtsson, som samhet, som är st<j.ts- och lands-

Skurups Köpings Yrkesskola 
Följande heltidskurser tar sin början höstterminen 1960: 

1-årig handelslinje för kontor, allmän linje. 

1-årig handelskurs, detaljhandelslinje. 

1-årig husmodersskola med matlagning, sömnad, vävnad och 

barnavård. 
Ansökan om inträde senast den 30 juni. 

studiebidrag och statsstipendier. Anmälan torsdagen den 23 och 

tisdagen den 28 juni kl. 14-15 i Yrkesskolans expedition, gamla 

skolan, tel. 0411/ 403 89. 

Ansökan samt åldersbevis och styrkt avskrift av betyg inlämnas 

eller sändes till Yrkesskolan, box 100 Skurup. 

tingsund·erstöd.d, betalar föräldrar
na 2 kr per dag, resten får S.kurups 
köping tillsk~uta, som dock i 
många fall är ett blygsamt belopp. 

SKURUP 
Skurups köpings yrkesskola kan 

nu för första gången erbjuda kö- · 
pingen och den kringliggande or
tens ungdomar heltidskurser med 
början höstterminen 1960. En ett
årig handelskurs för kontOr, all- . 
män linje, en ettårig handelskurs 
detaljhandelslinje och en ettårig 
husmodersskola med matlagning, 
sömnad, vävning och barnavård. 1 

Ansökan om inträde skall vara in
lämnad senast den 30 juni. 

Enligt vad rektor ' Lindström re
dan nu kan meddela synes in
tresset vara synnerligen stort. Flera 
förhandsanmälningar har gjorts. 
Även lärare med goda meriter har 
anmält sitt intresse för de plane
rade kurserna. ·statsstipendier och 
studiebidrag utgår. 

SJÖBO 

Konditori F L O R A 
håller semesterstängt från midsom-Besked om intagning lämnas snarast möjligt i början av juli. 

Närmare upplysningar tel. 0411/ 402 35 säkrast kl. 12-13. 

REKTOR. 1 
mardagen den 25 juni t. o. m. tis

dagen den 12 juli 1960. 
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Hölass på N. Olstorps gård brann 
Ett rådigt ingripande av en traktorförare och övriga närvarande 

av gårdens folk förhindrade på måndagen att en brand i ett hölass 

på N. Olstorps gård i Skurup utvecklade sig till en förödande brand. 

Man höll på med att åka in hö och 

plötsligt upptäckte man att höet i en 

vagn, som körts fram till fläkten, 

vilken blåser in höet fattat eld. 

Traktorföraren kopplade snabbt 
loss traktorn. som drev fläkten. un
dan. Skurups brandkår tillkallade~ 

och medan man väntade på den satte 
man i gång med släckningsarbetet. 
När brandkåren kom släckte man 
snabbt· elden och skadorna inskränk-

te sig därför till att hölasset och bil
vagnen. först_ördes. 

Branden orsakades troligen av en 
gnista från den traktor, ,som drev 
fläkten . Det blev en rejäl brasa och 
eftersom avståndet till ladan, där det 
fanns gott om brännbart material 
bara var en S--6 meter 'och då ladu
gården är byggd i vinkel med ladan, 
hade en storbrand lätt kunnat in
träffa om gårdsfolket inte uppträtt 
så resolut. 

Hölass .brann l 0/storp 

Vid 10.30-tiden på måndagen ryckte Skurups brandkår ut til[ Norra 

Olstorps gård ca två km väster om Skurup. Anledningen till den 

snabba utryckningen var att ett hölass som stod inne på den kring

byggda gården fattat eld. Dessbätt1·e kunde elden begränsas till 

nämnda hölass. Även vagnen blev illa åtgången. Brandkåren kunde 

gan$ka snart återvända och en brandkatastrof som kunnat få stor 

·omfattning hade avvärjts. Det anses troligt att gnistor j1·ån den till

kopplade traktorn var orsak till branden. 
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Skurupsbygden 

Maskindemonstration i Skurup 

på. Skurups lanlmannaskola. Fr. v. för
säljningschef Tage Persson, Malmö, lanlbr. Torsten Hansson, Skurup, 

., . och köpman Ove Holm, Skurup. 

Ciaas-dagen på Skurups lantmannaskola på tisdagen blev ganska· 
välbesökt då ett 80-tal lantbrukare och andra intresserade hade sam
lats för att vara med om derln.a demonstration av skördetröskor. 

Dagen hade arrangerats av Kullen- de skördetröskor och dels en själv
bergs maskinaffär i samarbete med gående 10 fots skördetröska. 

.. . .. Eft.er demonstrationen , 
Saclerberg & Haak l Malma och som man i Lantmannaskolans stora sal, 
vanligt när det gäller arrangemang där det blev filmförevisning. Efter 
som angår jordbruket hade Lant- en film om hur skörden tas om 
mannaskolan välvilligt ställt sig som hand vid ett danskt lantbruk följde 
värd. Direktör Ove Holm, Skurup en mycket intressant film från Claas' 
hälsade välkommen och försäljnings- maskinfabrik i Harsewinkel, West
chef Tage Persson vid Söderberg & falen, som gav en god uppfattning 
Ha a k demonstrerade de olika fines-, om vilken enorm apparat en modern • 
serna och speciellt 5% fots Super storindustri är. Till slu t bjöds så ;um" ~q~ ~':'~:ujj;:l. det~=• p< krlfe. • 

Ingenjör ARNE LINDAHL, Skur·u.p, med makan ING-BRITT, 
född Södergren, Tu!lstorp, Beddinge. (Lidbergs foto, Skurup) 

Mekaniker ALLAN KRISTENSSON, Skurup, med makan BRITA, 
,född Hansson, Skivarp. (Lindbergs Foto, Skurup) 
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~ Skurupsbygden J 
Specialk~rs i maskinlära för 

agronomer vid lantmannaskolan 

Mårtensson, Bjärsjölagård, agronom Alf Bjelke-Holterman, 

Skurup, och Yngve Jonsson, Kalmar. 

Allt efter som jordbruket mer och mer mekaniserats, · har det för 

fantmannaskolorna blivit en allt viktigare uppgift att kunna erbjuda 

en gedigen undervisning rörande jordbruket~ maskiner. Från att den 

tidigare har haft en i huvudsak teoretisk karaktär, sker en hastig 

utveckling mot en mera praktiskt betonad undervisning i maskinlära, 

vilket satt sin prägel på de allmänna kurserna .Därtill har under de 

senaste åren tillkommit ett antal specialkurser i maskinlära med 

huvudvikten lagd på praktiska underhålls- och reparationsarbeten. 

Vid Skurups lantmannaskola pågår 
sedan några dagar tillbaka en special
kurs, som skolan är ensam om i lan
det. Det gäller en praktikkurs för 
studerande på Lantbrukshögskolan 
om 5 veckor, en veckas praktik på 
verkstäder i Skurup och Ystad in
räknad. För de blivande agronomer 
som valt den maskintekniska linjen 
fordras minst två månaders praktiskt 

Lärare för kursen är agronom Alf 
Bjelke-Holtermann som till sin hjälp 
har olika instruktörer-specialister in
om var sitt område och hans elever 
är till antalet 9, representerande söd
ra och mellersta Sverige. 

Svetsningen ligger 
till grund för allt 

arbete och kursen har kommit till Vid ett besök i skolans välutrusta
stånd genom samarbete mellan lant- de maskinhall är kursdeltagama som 
mannaskolan och lantbrukshögskolan 
för att ge bästa möjliga utbyte av bäst sysselsatta med att förkovra sig 
denna praktiktid. Premiärkursen i gas- och elsvetsningens svåra konst. 
kom till stånd i fjor, och det är såle- Agronom Holterman berättar, att man 
des nu andra gången, som denna kurs inleder !kursen med en kort och in
anordnas. tensi v svetsningskurs, eftersom svets-

Prak!ikl):ursen är syst,emati,skt upp- rt·ingeh . ligge1- till grund för allt re
lagd, sa att varJe elev får utfora f?re - parationsarbete på lantbruksmaskiner. 
kommandE! arbete_r:, och h,ela, tlden Göteborgaren Ake Charpentier de
fl~ns en l.arare 1. narheten for rad och monstrerar hur man får öva sig i att 
h] alp. Pa så satt. får eleverna, for- få fram rejäla och hållbara svetsto
utom att praktlktldeil. ~hr effektivt gar. Han är den ende färdige agro
u!ny~tJad _och. att mo)hghetema att nomen och eftersom han gått jord
pa basta satt tillgo?o~ora s1g en fo~t- brukslinjen har verkstadspraktik inte 
satt verkstadspraktik okas •. också stif- varit nöd,vändig. Han framhåller 
ta bekantskail .:?ed maskmundervlS- dock, att även om en sådan här ut
nmg 1 del'l. mllJo och form ~<11'1 fl~ra bildning inte är obligatorisk, är det 
a\' dem s]alva kommer att t]anstgora ändå värdefullt att kunna klara av 
som larare. reparationsa-rbeten, inte minst 
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Fru Clara von Arnold, Jordberga, minisler Westrup, Rydsgård, och 
landshövding Per Nyström, Göteborg. 

Evenemanget fick en festlig upp
tackt genom att Hörbys Gröna gos-

.1 sar under musik tågade igenom 
Skurups gator ·· på väg mot Svane
hdlms slott. Framme vid festplatsen 
bjöd denna populära ungdomsorkes-

de nummer, och den blandade ung
domstruppen demonstrerade en av
undsvärd vighet, bl. a . med frivolter 
på mattan. 

ter på en musikalisk underhållning Sk 
av hög klass. Hälsningsanförandet UTUP 
hölls av Svaneholmsföreningens ord
förande, minister Z. P. Westrup, som 
särskilt välkomnade dagens talare, Skurups lantmannaslmla. 
landshövding Per Nyström, Göteborg, Hos k. m:t anhåller e. · o. ämnes
och hans maka, samt Svaneholms- läraren vid Skurups lantmannaskola 
föreningens förre ordförande, hem-
mansägare Martin Andersson. Alf Bjelke-Holtermann att bli för-

Landshövding Nyström gav . i sitt klarad behörig att inneha ord. äro
tal en rad mycket intressanta glimtar neslärartjänst vid skolan oaktat han 
av människan och ref<;>_rmatorn Rut- ej har föreskrivna fyra års lärar-
ger Maclean. Han berattade att han t" .. st .. . Lantb k 1 t"ll 
kommit att intressera sig föl: denne Jan gormg. ru sstyre sen l -

store man efter ett samtal med lant- styrker bifall med hänsyn till hans 
brukare i trakten under en repor- tidigare tjänstgöring vid jordbruks
tageresa under kriget. Han hade för- tekn. institutet. 
vånats över att Maclean så starkt 
levat kvar· i traditionen och beslu-
tade sig för att ta reda på män- Heltidskurserna börjar till hösten 
niskan bakom namnet. Landshöv- Som bekant är det meningen att ! 
ding Nyström berättade om den ur- Skurups köpings yrkesskolas heltids
sprungliga borgerliga släkten och om kurser skall sättas i gång till hösten. 
politikern Rutger Maclean, som var De aktuella kurserna - husmoders
en av de häftigaste motståndarna till skolan och handelsskolan - har Vi
Gustaf III:s envälde. Maclean för - sats stort intresse litet varstans i byg
djupade sig också i franska revolu- den. Ytterligare några elever kan 
tionens skrifter och hyllades på sin ännu beredas plats, men det gäller 
ålders höst som frihetens föresprå- att snarast inkomma med anmälning
kare, när han fick se sina ideer för- ar. 
verkligade. f---------------

Minister Westrup tackade för den 

l högtidsstund landshövdingen med 
sitt tal berett åhörarna och så följ
de nationalhymnen. En av höjd
punktema i programmet var det 
irländska lustspelet "Kittelflickarens 
bröllop" av John Millington-Synge, 
som med verklig inlevelse och ut
märkt spel framfördes av ABF:s tea
terstudio i Hälsingborg, och publi
ken var helt med på noterna när 
denna märkliga bröllopshistoria rul
lades upp. 

Mycket uppskattad blev också folk
skollärarinnan Elsa Nilssons, östra 
Vemmenhög, uppläsning på bygde
mål av en intressant och roande 
historia från bygden. · 

Trots hällande regn genomförde 
Ystads gymnastikkrets' båda tappra 
trupper ett strålande, låt vara något 
förkortat, program. Ystadstöserna 
visade i blötan prov på verklig stil, 
grace och smidighet i sina friståen-

5l 
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Måndag.en . den 4 juli 1960 

Svaneholmstingets töredragshallare, landshövding Per Nyström, omgiven av j?· v grevinnan Ceci
lia Beck Friis, fru Olga Hansson, jTu Ingrid Peterson, Bmdda, jTu MaTga1·eta Sylwan, Svaneholm, 

och fru Clara von Amold, Jordberga i vackm folkdTäkter. 

Första regniga. Svaneholmstinget på 
26 år blev ändå trevlig häradsfest· 

För första gången i Svaneholmstingets tjugosexåriga tillvaro visade sig vädrets makter 
ogynnsamma. Det vackra vädret på morgon~n förbyttes fram mot tiden för tingets öppnan
de i mulen himmel och kall, snål blåst, vilket givetvis inverkade menligt på besöksfrekven-

. sen. Sedan kom det också regnskurar, vilke~ nog avskräckte åtskilliga Vemmenhögsbor att l 
besöka häradets obligatoriska sommarfest. . 

Programmet inleddes med musik bör vara angeläget för den nu>r--------~--~---
av Hörby gröna gossar, som sittande styrelsen, att på. allt sätt 
marscherat från Skurup till Sva- vårda arvet efter honom. Svane-
neholm. I sina trevliga, gröna holms slott är en hela bygdens 
uniformer gjorde de ett tilltalande egendom och minister Westrup 
intryck och deras musikaliska hoppades, att befolkningen på 
prestationer var klämmiga och allt sätt skall stödja och hjälpa 
bra. Efter en stunds konsert häl- styrelsen i dess strävanden att 
sade Svaneholmstingets nye ord- bevara Svaneholm som en kult'u-
förande minister Z Westrup rell samlingsplats för Vemmen- ~ 
Rydsgårds gärd, alla välkomna, hög och angränsande härader. 
särskilt vändande sig till dagens Därefter överlämnade han or-
föredragshå.llare, landshövding det till landshövding Per' Ny-
Per Nyström och hans maka. Han ström, som på ett medryckande 
riktade även erkännande ord till och intressant sätt talade om 
den avgångne ordföranden, hem- borgens mest berömde ägare, fri-
mansägaren Martin Andersson herre ·Rutger Maclean. För den 
Lindby, och framhöll det intresse som känner till Svaneholm och 
och den intima kännedom om dess historia var det svå.rt att 
Svaneholm och dess historia, som tro att något verkligt nytt kunde 
präglat hans verksamhet som framdragas om den berömde lant-
ordförande under många år. Det (Forts. sista sidan) 



FORTSÄTTNING ------

Första regniga l l l 

från sidan ett 

hushållaren, men landshövding 
Nyström hade många nya rent 
personliga och biografiska upp
gifter om den gamle a?els~~n
nen. Talaren inledde s1tt fore
drag med att berätta om ~~r 
hans intresse för Madean bllv1t 
väckt när han en gång för 20 år 
sedan besökte orten för att göra 
ett tidningsreportage om jord
brukets ställning och skördeut
sikterna i trakten. Han hade då 
frapperats av hur levande Mac
leans minne ännu var i Vemmen
högsbygden, liksom han fått ett 
utomordentligt gott intryck av 
den duglighet och yrkesskicklig
het, som präglade traktens lant
brukare, såväl äldre som yngre. 
Särskilt ett samtal med en gam
mal odalman i Lindby hade väckt 
hans intresse. Denne hade bl a 
sagt att om vi ej haft "Madea
ren" och Carl Stjärnsvärd på 
Jordberga så hade vårt jordbruk 
ej sett ut som det nu gör, Mac
lean bröt nya banor inom jord
bruket genom enskiftets införan
de, och Stjärnsvärd var en av 
de första som odlade sockerbe
tor. Landshövding Nyström blev 
definitivt fångad av detta ämne 
då han begav sig från Svaneholm 
och tillbringade en hel eftermid
dag med att studera gamla haJ?:d
lingar, arrendekontrakt och boc
ker i Madeans efterlämnade bib
liotek. Han fann därvid att den 
gamle godsherren inte blott varit 
intresserad av jordbruksspörsmål

1 
utan att hans intresse sp~nde 1 

över vidare områden. Han ho~de 1 

till upplysningsmännen med m- . 
tresse för franska revolutionen 
och dess historia, och flera bok
verk som då var förbjudna i 
Sverige hade funnit väg till hans 
bokhylla och finns fortfarande · 
kvar där. Talaren gav också en 
livlig skildring av Madeans poli
tiska bana. Hans opposition mot 
Gustav III:s envåldsregemente, 
resulterade i en slags förvisning 
till Svaneholm. Sedermera kom 
han dock tillbaka till huvudsta
den, där han mottogs med väl
vilja av befolkningen och ner
lade ett skickligt arbete på vårt / 
nuvarande statsskicks utform
ning. Talaren hoppades att min
net av Madean och hans gär- 1 

, ning skall leva aktat och ärat ~ 
Vemmenhögsbygden också l l 
framtiden och att han . genom 
sitt anförande i någon grad lyc
kats teckna ett nytt och full-

r ständigare porträtt av den store 
jordbruksreformatorn. Med livli
ga applåder tackade auditoriet 
för det intressanta och givande 
föredraget, och minister Westrup 
tolkade ytterligare styrelsens och 
åhörarnas tacksamhet. 

Regnet hade tyvärr under se
nare delen av talet börjat falla 
ganska stritt, så det var inför 
något glesnande åhörarskaror, 
som ABF: s teaterstudio från 

1 Hälsingborg uppförde "Kittel
flickarens bröllop" av John Mil
lington. De som stannade kvar ha
de i alla fall all anledning att vara 
nöjda över de uppträdande scen
konstnärernas prestationer, och 
bifallet var m ed rätta livli 
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Trots regn och blå st fortsatte 
de gröna gossarna nu sin under
hållningsmusik, men <bygdemåls
uppläsningen måste på gqmd av 

l 
vädret förläggas till stora fest
salen, som snart fylldes till sista 
plats. Folkskollärarinnan Elsa 
Nilsson berättade här på sitt 
oefterhärmliga och trevliga sätt 
några Justiga historier fr~n or-
ten, varav en rörde sig om Rut
ger Madean. En annan var från 
Börringe, och till slut Jäste hon 
upp en av Daniel Rydsjös mest 
bekanta bygdemålshistorier. 

Det var länge ovisst om Ystads 
gymnastikkrets' uppvisning kun
de äga rum på den såphala 
estraden, men till sist beslöt man 
sig för att genomföra program
met. Men åskådarantalet blev gi
vetvis ej vad det under bättre 
väderleksförhållanden hade varit. 
De käcka gymnasterna belönades 
dock med kraftiga applåder för 
sina fina prestationer. Svane
holmstinget blev tyvärr ej vad 
det kunde och borde ha varit. 
Nämnas bör i alla fall att slottets 
samlingar hade fler besökare än 
vanligt. Vidare hade kafeet mån
ga kunder under hela eftermid
dagen. Här skötte ett tjugotal 
lottor från BÖrringe lottakår på 
ett utmärkt sätt serveringen.· 
Även tombolaförsäljningen gick 

1 över förväntan bra. D-l 

MOR och BARN· 

Fru INGER BENGTSSON med dottern KERSTIN, 2 år, Skurup. 
(Lidbergs Foto, Skurup) 



Unga odlare på premiekurs 
på Skurups lantmannaskola 
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Unga odlare i Skurup. Fr. v . Kerstin Svensso n, Börringe, Per Bengts

son, Skivarp, och Ulla Wihlborg, Tol~ga. 

Skurups lantmannaskola gästas under innevarande vecka av 22 
pojkar och flickor från södra delen av länet. Ungdomarna, som är i 
åldern 14.--16 är, är medlemmar i 4 H-klubbar runt om i tralden, och 
eftersom de skött sig bra inom klubbverksamheten, får de deltaga i 
en veckas premiekurs på lantmannaskolan. 

Idim till 4 H-verksamheten kom- mannaskolan. Deltagarna får här 
mer ursprungligen från Amerika, fördjupa sina kunskaper i husdjurs
och 4 H-klubbar har funnits i Sve- skötsel och växtodling, och dessutom 
rige i ett 30-tal år. Inom Malmöhus har flickorna lektioner i hushåll på 
län är medlemsantalet f. n. c:a 1100. folkhögskolan medan pojkarna plug
Namnet kommer från verksamhetens gar mäskinlära. Den fysiska spänsten 
motto: Huvud, Hand, Hjärta ech upprätthålles, genom att volleybol
TälSa, och grundtanken bakom rö- lektioner är inpassade i schemat. För 
relsen är att intressera landsbygdens att göra undervisningen mera intres
ungdom för jordbruk och djursköt- sant och omväxlande är olika täv
sel. Medlemmarna i klubbarna får linj;far, exempelvis i växtkännedom, 
driva sina egna små ekonomiska där de nyvunna kunskaperna prövas, 
företag antingen inom växtodling inlagda i programmet. Som kurs
eller inom djuruppfödning. Bok- lärare fungerar ungdomsinstruktör 
föringen spelar härvidlag en mycket Torsten Persson, Sjöbo, jordbruks- / 
stor roll, och det gäller naturligtvis instruktör Nils G. Nilsson, Genarp, 
att få företaget att lämna så god och ungdomskonsulent Allan Ljung
vinst som möjligt. På så sätt täckes löf, Höör, samt skolans lärare, agro
de två första H-na i mottot, medan nomerna Albin Jönsson och Ingemar 
Hjärta syftar på gott kamratskap, Tegnell, medan folkhögskolans skol
där tävlingar och underhållning spe- kökslärarinna, fröken Elsa Lasson' 
lar sin stora roll, och man sörjer för drillar flickorna i hushålL 1 

god hälsa bL a. genom _idrotts_ver~~- För att eleverna skall få se sig om , 
s~mhet. D~ltagarna fortblidar s1g ~or litet grann i bygden, anordnas på 
sma uppgifter bl. a. genom stud1e- fredag en utflykt, varvid man bl. a. 
Cirkelverksamhet och kurser. besöker Värntofta avelshönseri och, 

Deltagarna j premiekursen är med- om vädret tillåter, passar på att ta 
lemmar, som skött sina företag sär- sig ett dopp. På i<:vällen är föräldrar 
skilt bra, varit medlemmar i 4 H- och anhöriga inbjudna till skolan. På 
klubb i minst 4 år och är fyllda 14 programmet står rundvandring på 
år. KID·sen, som är statsunderstödd, skolan, kaffesamkväm och underhilll
är anordnad i samarbete med lant- ning. Kursen avslutas på lördagen. 
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Humöret i topp på Svedala barnkoloni 
i Beddinge trots det dåliga vädret 

Ann Krislin Persson, Halösa, Ann Krislin Olsson, Ö. Svenslot·p, Tony Jakobsson, Sjödiken, och Kenneth 

Malmros, Hyltarp, framför mängden av lotbeklä dnader, som visar alf barnen håller sig inomhus. 

De senaste dygnens slagkraltiga regnskurar har ans! ä III betydande skadegörelse på den växande grödan, 

På bilden beiraklar lantbr. Hans Olsson, Gärds löv, Nä sbyholm, med dysler min sill illa· behandlade kornfäll 



-

Skurups bågskyttar firar sina 
tio år med jubileumstävlingar 

Skurups Bågskytteklubb hör 
onekligen till de genom åren 
mera resultatrika. I år kan denna 
livaktiga klubb se tillbaka på en 
10-årig verksamhet, och jubileet 

· firas på söndag med nationella 
ju.bileumstävlingar på Skurups 
idrottsplats. Ett 60-tal skyttar 
kommer att ställa upp vid dessa 
tävlingar, och bland de många 
kända bågskyttarna äterfinnes bl. a. 
"smen" Sten Erik Carlsson, Mo
tala, och f. världsmästaren Stig 
Thysell, Skene. Efter tävlingarna 
blir det prisutdelning i Folkets 
park och deltagarna bjudes på 
kaffe. 

Skurupsföreningen kunde redan 
premiäråret räknas till en av Sve
riges största med inte mindre än 75 
medlemmar, de passiva inräknade. 
I den första styrelsen satt Lennart 
Berg som ordförande, Axel Lindsjö 
var sekreterare och Gösta Malmberg 
skötte kassörsysslan. Den intressera
de föreningen fick sina första lektio
ner i tavelskytte av kollegerna från 
Sjöbo, som fallit för bågskyttets tjus
ning något tidigare. 

ARNE LJUNGKVIST 
slöliepelare i klubben 

Som hos de flesta nystartade före
ningar var de ekonomiska resurserna 
tämligen begränsade, och det blev 
vissa svårigheter med att skaffa bå
gar och annan tävlingsmaterial i till
räcklig utsträckning för att <l:e många 
medlemmarna utan alltför stor tids
spillan skulle få spänna bågen. A v 
den anledningen samt givetvis <>ckså 
genom avflyttning från orten, miste 
klubben flera skyttar, som var verk-
ligt lovande. l ordna SM i tavelskytte. Detta ar-

De fiJ.rs.ta åre!l bl.ev det mest fråga rangemang blev en fullträff !.fl!!d 120 
om tranmgsskJutrung, och till de startande, varav 22 damer. Kopmgen, 
mest aktiva under denna tid hörde dess köpmän och andra av sporten 
förutom de ovan nämnda Berg och intresserade svarade för ett pris
Malmberg, Gösta Engström, Torvald bord, som i värde inte tidigare skå
Lindström och Evald Andersson. Av dats vid SM-tävlingar. Samma år 
medlemmarna under detta första år blev för övrigt Skurupsklubben se
återstår numera endast Berg, som riesegrare i div. l, och nytt skånskt 
emellertid lagt bågen på hyllan. lagrekord sattes av Skurupsskyttar
Aldste aktive medlem är Arne Ljung- na vid en serietävling i Trelleborg. 
kvist, som kan ta äran till sig att För bästa österlenska idrottspresta
klubben trots en nedgångsperiod un- tion 1957 erhöll Ljungkvist tidningen 
der mitten av 50-talet kom att fort- Auroras idrottsmedalj i guld. 
sätta verksamheten. Skurups bågskytteklubb kan inte, 

1954 lyckades en handfull verkligt n~ den nu lä.gger sitt första decen
bågskyttebitna komma med i Skåne- ruum bakom ~1g, sk;yta med att va:.a 
serien div. Il, där de kämpade sig en av de storsta I landet. Det ar 
fram till en tredjeplacering. Följande dock en klu_bb, som med ~5-tale~ 
år klarade man av en andraplats i m~dle~a~· mger respekt aven 1 

div. III och 1956 fick bågskyttarna storre tavl~ngssam,manhru;g och som 
från Skurup efter en serieomlägg- lovar . ~ott !lven for framtiden ... Sedan 
ning seriestarta bland storstadsklub- 19~4 ar S1gge .~ansson ordforande, 
barna i div. I. Här bärgades en J\~a ~nssop. ar. se!o"eterare sedan 
tredjeplacering nastan lika lang tid tillbaka, och som 

F å 
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" k t t d kassör fungerar Sven Lindahl. 

r n ar an no eras at et 
gick sämre i seriesammanhang. Där
emot arbetade den energiske Arne 
sig fram och blev svensk rekordhål
lare på 90 meter med 234 poäng och 
totalt i hel rond 1.062 poäng. Genom 
dessa framgångar fick klubben vind , 
i seglen, och antalet aktiva med
lemmar ökade ordentligt. I jakt och 
fält blev Ljungkvist distriktsmästare 
1958, och han lade också beslag på 
samma titel i lag tillsammans med· 
Einar Olsson och Börje Andersson. 
Nu hade även klubbens damer börjat 
konkurrera om topplaceringarna och 
Aina Hansson blev tvåa vid dessa 
tävlingar. 

Det bästa tävlingsåret blev 1959. 
Då blev Ljungkvist distriktsmästare 
i herrklassen, och Aina Hansson 
vann damklassen. Skurupsseger blev 
det också i tremannalag. Ett dam
lag kunde för första gången repre
sentera Skurup, och Aina Hansson, 
Märta Lindahl och Elsa Hansson blev 
distriktsmästare i jakt och fält. 

Första stortävlingen, som Skurup 
arrangerade, var DM· 1956, och där 
startade 75 skyttar från tiotalet klub
bar. 1958 fick klubben svenska båg
skytteförbundets förtroende att an-



Bilen på tCLk ejte1· att v1·äkts ned för den 11 rneteT höga slänLen. 

Räddade ung cyklist 
Körde ned i bråddjup 
En trafikolycka, som kunde slutat värre än vad den 

gjorde, inträffade vid 10.30-tiden på lördagen på all· 

männa landsvägen Skurup-Vemmenhög. En malmö· 

bo," som färdades i sin Volvo Duett i riktning söderut 

i en hastighet av ca 90 kilometer, tvingades strax utan· 

för Skurup alt väja för en cyklist och totalhavererade 

sitt fordon. 

Olyckan orsakades av- a,tt en ung räcke och en hög va1l - ocih fort

pojke kom från en maa1kväg på sin sartlte utför en 11 meter hög slänt, 

OY'kel. Han starmade i.rute Vik! u1lfar- där bilen slog rum flera VaJrV inrutn 

te:.1 mot allmäarua lamdsv·äigen UJtan den hamnade på taket i den å, som 

fOII'tsatte ut på densamma. Skålp- flyt&- strax intiJJl allmärrma l·ands

bill.ens lförrure tvingades göra en hiilf- vägen. Ur bilen kilev dess förare 

tiJg inbrornsnli.ng samrtidilgt som han utan aJtt ha erhållit den minsta 

väåde u~dan ror den cyki1ande slmda. "' . . 

pojken. Därmed undiV€k bilisten aitt Polisen ·. b'etraktar bilförarens 

köra på pojken, men d~ hann 
inte bromsa in utan törnade mO't 
skåpva,gnens bme del ooh kasta
des i vägen. Pojken ådrog siJg en 
lärtta.re hjärnskaJm[ng s~t en del 
skn.rbbsår ooh fördes i ambuJans 
till Y stads lasarett. 

Skåphilen fortsatte rätt över vä-, 
gen, pa~erade en passage, som är 
2,10 meter bred - mellan ett bro-

manöver · som synnerligen skick

lig, Dels väjde han för pojken 

och räddade honom undan en 
säker död och därefter lyckades ' 
bilisten passera den enbart 2,10 
-.'leter breda passagen utan att 
Crna emot vare sig broräcke 
eller val! och räddade däi·med 
troligen sitt eget liv. 

o. 

--
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-~Oskadd efter vurpa l 

Ur sin bil som hamnat upp och ner i en bäck sju meter 

under vägens nivå kunde en byggnadsarbetare från 

Malmö krypa fram oskadad på lördagseftermiddagen. Olyc

kan skedde vid Smedstorp tre km söder om Skurup. Efter

som bilisten inte använde säkerhetssele är det så mycket 

märkligare att han klarade sig helskinnad. Bilen blev där

emot illa tilltygad. 

Anledningen tiR vurpan var en poj- till Ystads lasarett, där han fick 
:Ce som kom utcyklande från eri av- ligga kvar för observation. Några 
tagsväg till vägen mot Beddinge. svårare blessyrer knmde emellertid 
Bilisten försökte väja men touchade 
ändå cykeln och fo11tsaJtte sedan ner jourhavande inte upptäcka hos ho-

[i bäcken. Pojken, som föll av, fördes nom. 
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Bil störtade ll meter vid 
.Sliurup - miralielräd{hling 

Vid ett trafikmissöde i lördags förmiddag vid broövergången i Svens
torp söder om Skurup, undgick en bilförare på ett fullkomligt mirakulöst 
sätt att bli allvarligt skadad. 

Händelseförloppet var enligt poli- rusade genom en öppning på ca 2 
sen i stort sett följande: Vid 10.30- meter mellan broräcket och en pl 
tiden kom en bilförare i 30-årsåldern, motsatta sidan belägen jordvall, rut
bosatt i Malmö, men · med tillfälligt schade ned för den 11 meter höga 
arbete i Skurup, i sin bil på väg kanalsluttningen, slog runt, och blev 
söderut. På den raka och asfalterade liggande med taket i vädret i den 
vägen med fri sikt höll han enligt vattenfyllda kanalen. 
egen uppgift en hastighet på om- Föraren klarade sig oskadd och 
kring 90 km. Plötsligt kom en min- kröp ut genom en av de vid fallet 
derårig pojke på cykel ut från en uppslagna bakdörrarna. Pojken, 
markväg . på vägens vänstra sida som var orsak till kullerbyttan tör
och körde rakt mot den annalkande nade mot bilens bakparti och föll l 
bilen. \ vägen samt ådrog sig några mindre 

För att rädda pojken bromsade kontusioner samt infördes till Ystads 
föraren hårt upp och kastade sitt for- lasarett, där man kunde konstatera 
don åt höger med resultat att bilen att hans skador var av ofarlig art. 

Polismännen Kjell Jönsson o. Bten Hagberg i arbete vid olyc1•sbilen. 

Il 
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Bågskyttetävlingar i Skurup 
succe för arrangörsklubben 

Fr. v. f. d. världsmästaren Stig Thysell, Skene, ordf. i Skp, Sigge 
Hansson och svenske mästaren "Smen" Sten-Erik Carlsson, Motala. 

10-åqjubilerande Skurups båg
skytteklubbs nationella jubileums
tävlingar på Skurups idrottsplats 
på söndagen blev en klar arran
görsucce. 

Efter tävlingarna samlades man i 
Folkets hus för kaffesamkväm och ! 
prisutdelning. I samband med pris
utdelningen tilldelades Skurupsklub
bens ordförande, Sigvard Hansson, 
Svenska bågskytteförbundets för
tjänsttecken i silver av ordföranden 
i Skånes bågskytteförbund, Malte 
Nilsson, Satserup. 

Resultat: 
Juniorer: l) Jan C. Hall, Trelle

borg, 568 p., 2) Lars G. Wiklund, 
Trelleborg, 435. 

Svenske mästaren "smen" Sten 
Erik Karlsson, som ·Överlägset vann 
herrklassen, förklarade att det var 
den snabbaste tävling han varit med 
om, och att den jubilerande klub
ben hade all heder av sina arrange
mang. Han sade sig dock ha varit 
en smula besvärad av vinden. Den 
vind, som rådde under tävlingen, var 
kanske inte så stark, men den hörde 
äntiå till det svåraste slaget, eftersom Damer: l) Maj Britt Jakobsson, 
den kom snett bakifrån och gärna Landskrona, 815 p., 2) Märta Lindahl, 
ville lyfta pilen förutom avdriften Skurup, 797, 3) Anita Nilsson, Linde 
i sida. Dessutom var vinden en srrru- BK, 731. 
la byig och ändrade riktning under Herrar: l) Sten Erik Karlsson, Mo
tävlingens gång. tala BK, 1093 p., 2) Arne Ljungkvist, 

Deltagarna var till övervägande del Skurup, l007, 3) Börje Andersson, 
Skåneskyttar, men en hel del var 
mera långväga ifrån. Till gästerna Skurup, 994, 4) Emil Sandström, Häss-
med längst ;resväg hörde de från leholm, 963, 5) Hans G. Johansson, 
Lindesberg och Motala. Resultaten Asarum, 929, 6) Torsten Jönsson, Trel
var över lag ganska goda, ' och Sku- leborg, 926, 7) Verner Andersson, 
rupsskyttarna skötte sig med den Hässleholm, 923, 8) Olle Hasselgaard 
äran. Arne Ljungkvist placerade -sig Landskrona 922 9) Allan Svensson 
som tvåa i si:,t kl~ på goda 1.007 Malmö BS '-49, '919, 10) Evert Ståhl: 
poang, och Marta Lmd~hl lade be- Malmö BS -49 918 11) Bert Nil 
slag på en andraplats 1 damklassen • • sson, 
med 797 poäng efter Landskronas Landsk~ona, 898. 
Maj Britt Jakobsson, som presterade Onorornerat 3-m~nnalag: l) Skurup 
815 poäng. Lagsegern gick klart t ill 2842 p., 2) Malma BS -49, 2728, 3) 
Skurup med 2.842 poäng. Asarum 2690. 

/l 
l 

0~ 
( 
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Svenske mästaren suveran 
i Skurups bågskyttetävlan 

Skurupsbon Arne Ljungkvist - tvåa i tävlingen - visar sitt 
kunnande. 

Skurups livaktiga bågskytteklubb, som fyller 10 år, hade under 
söndagen jubileumstävling med 57 deltagare från Motala i norr till 
Trelleborg i söder med svenske mästaren Sten Erik Karlsson i spet
sen. I skurupskretsar hade man kanske hoppats lite på Arne Ljung
kvist och Börje Andersson, som har varit i fint slag hela våren, men 
Sten Erik Karlsson visade upp verklig mästareklass och ledde så gott 
som hela tävlingen igenom, så skurupsskyttarna fick nöja sig med de 
meriterande platserna närmast efter mästaren. 

I lagtäv1irugen fi~k hemmaklub- Herrar: l) Sten Eriik ~r'lsson, 
ben revansch för hdligare nede·r- lVJ!otala ~K, 1.003 poäng; 2) ~rne 
lag -mo,t Malmö BS 49 med 2.842 LJun~;rist, Skurup, 1.007 poang; 

.. .. 3) BorJe Andl;!rsson, Skurup, 994; 
peang mot 2.728 poa.ng. I damklas- 4) Emil Sandström, Häss:leholm, 
sen var det ingen, som direkt kun- 963; 5) Hans G. Johansson, Åsarum, 
de hota distrik1!5mästari=an Maj- 9219; 6) Torsten Jönsson, Trelleborg, 

1 Britt Jakobsson från La.nd~Skrona. 926; 7) Verner Andersson, Hässle-
I denna !dass överraskade SJ.::urups holm, 9>2G; 8) Olle Hesselgård, 
egen Märta. Lindahl med en andra Landskrona, 920; 9) Allan Svensson, 
'pla,ts, som Iovar gott för framti- Malmö BS, 49, 9>18; 10) Evert Stål, 
den. Maimö BS 49, 918; H) Bert Nilseoo, 

f 

Som vanil.igt när Sigge Hansson Landrskrona, 898 poäng. 
& Oo. står som a.:rangörer blev täv- Lag: ~) Skurups b.?gskytteklubb 
hngen en fullträff, som lovpnsa- 2.842 peang; 2) Ma;lmo BS 49, 2.728 
des av bå>de deltag•are ooh Ledare. poäng; 3) Ålsarum, 2.690 poäng, 

!Segraren, Sten Erik Karlsron, som Juniorer: l) Jan Hall, TreUe
hör till en av de tävlingsflitigaogte borg, 568 poäng; 2) Lars G. Vikl i Landet, fraahö-1'1. att en mera väl- lund, Trellelborg, 435 poärug. 

1 organiserad täyJi,rug kunde han in- Damer: l) Maj Britt Jakobsson, 
te tänka sig, och det var ju inte Landskrona, 815 poän1g; 2) Märta 
någon dålig födelsedagspresent för Lindahl, Skurup, 797 poäng; 3) 
Skurups bågskytteklubb. Anita Nilsson, Li111de bågskytte-

Resur.tat: klubb, 731 poäng . . 

b! 



Skurupskonstniir utställer 
sina arbeten på Svaneholm 

_ ....... MOR och BAR 

Hara·ld Thelander vid en av sina tavlor. 

Harald Thelander, Skurup, är ett inte okänt konstnärsnamn i 

åtminstone södra Skåne. Han har haft en hel del utställningar så

som i Malmö, tillsammans med en del andra konstnärer, i Hässle

holm, i Ystad och i Börringe. Vidare var han representerad vid den 

stora amatörutställningen, som för en hel del år sedan hölls på 

Svaneholms slott. 

På fredag slår han upp portarna Harald Thelander är ·född i Bör
för en vernissage i Svaneholms slotts ringe 1908, och redan från pojkåren 
festsal på andra våningen, och denna· låg honom målandet i hågen. Han har 
visning kommer att pågå ti:ll den 15 studerat vid Essemskalan i Malmö 
september. De hängda tavlorna är 22 för olika konstnärer. Han hör till den 
till antalet, och det är med tillfreds- konstnärsgeneration, som älskar 
ställelse man konstaterar att denna hembygden, och får sin konstnärliga 
kollektion ur hans ganska rika pro- inspiration, där han lever. 
duktion gör ett mycket tilltalande 
intryck. Till största delen rör det 
sig om landskapsmotiv, och färgerna R d ao d 
är överlag dämpade, mjuka och mil- y sg r 
da med finstämda kontraster. "Den 
gamla poppeln -vid Hörte" fanns för Janstorps AlF 
övrigt med vid utställningen i Y stad, 
ciär den fick god kritik. Nämnas kan mötte på tisdagen Torna-Hällestad, 
också "Gamla Skånegårdar vid Kum- ledarlaget i Skåne mellersta div, VI 
latofta", målad i varma färger, samt och vann en övertygande seger· med 
stämningsbilden "Gamla fiskartorpet 10-0. Janstorpselvan had en god dag 
vid Börringesjön", som gör sig ut- och samtliga spelare skötte sig bra. 
märkt med sitt mjuka färgval. Att Bäst hos gästerna var deras höger
konstnären hyser en specie1l kärlek back. Målen gjordes av Ove Möllerl 
till Skåne, behöver man inte sväva 4, Hasse Dahlin 2, Lennart Larsson, 
i tvivelsmål om. Samtliga motiv är Ake Nilsson, och Per Engström var
hämtade från detta landskap och dera l, varjämte målvakten Arnold 
målade med varsam hand. · Nilsson gjorde mål på straff. 

Fru MONA BRORSSON med 
(Lidbergs foto, Skurup) , 

.... 



Konst av skurupsbo på Svaneholm 

Hara~d Thelander utställer pd 8våneholms slott. 

En gammal välkänd Skurupskonst- · givit i sina konstalster, varför man 
när Harald Thelander, vars välkom- på det bästa kan rekommendera j 
ponerade landskapsbilder och stille- denna lilla väl komponerade expo 
ben återfinns i många hem i Sku- av skånsk hembygdskonst. 
rupstrakten och bl a pryder en av pet, som alltid besjälat konstnären 
väggarna på nya Lantmannaskolan, 
har i dagarna öppnat en tavelut-
ställning på Svaneholms slott. Den , T !t t' ••l'ln ·n p o Svaneholm 
pågår till mitten av september. The- U ~ s a l J l g a 
lander har förut anordnat flera små 
separata tavelutställningar Inom kö- 1 

pingen, men först nu har han lyc
kats ·erhålla lämpliga lokaler, där 
hans många motiv från orten helt 
kan komma tllt sin rätt. 

1 

Det är särskilt landskaps- och 1 
strandmotiv Harald Thelander spe
cialiserat sig på, och det är också 
dessa som dominerar bland de 20-
talet oljemålningar som nu utställs, 
dock förekommer här även ett par 
blomstermotiv. Motiven till land
skapsbilderna är mest hämtade från 
hemtrakten dock förekommer även 
dukar från Ystadstraltten och det 
gamla Ystad, strandmotiv från Svar
te, Hörte och Mossby samt några från 
Österlen. Den varma kärlek och det 
intresse för det sydskånska landska
har han på ett naturtroget sätt åter-

Harald Thelander vid ett av sina konstverk på Svaneholms slott. 

Skurups egen konstnär, Harald 
Thelander, har under två månader 
framåt en representativ och vacker 
utställning på Svaneholms slott. 
Utställaren är född i Börringe och 
har sedan ungdomen varit road av 
att ströva omkring i naturen. ste
get till att i olja föreviga mycket 
av det vackra som kom i blick
fånget, tog han ganska tidigt. Ha
rald Thelander har studerat vid 
Essamskolan i Malmö. Han tillhör 
den konstnärsgeneration, som äl
skar hembygden och får sin inspi
ration till konstnärligt skapande, 
där han lever. Han håller styvt på 
de skånska motiven, de vita läng-

orna, backarna, skogarna samt 
kusten bort mot Österlen. Thelan
der ger sig aldrig in på den mo
derna målarkonsten. Många är -de 
verk med signaturen Thelander, 
som redan pryder hemmen långt 
utanför Vemmenhögsbygdens grän
ser. 

22 tavlor ingår i den . för ända
målet lämpliga lokalen på Svane
halms slotts festsal. Alla med mju
ka, dämpade färger. Särskilt 
fängslar "Gamla fiskartorpet vid 
Börringesjön", "Västra Vemmen
högs by" och "Gamla skånegårdar 
i Kumlatofta", för att nämna något. 

Det är vernissage i morgonl 
fredag. _ 

-



Skurupsbarnen trivs bra på 
25-årsjubilerande koloni 

I år kan Skurups m. fl. socknars barnkoloniförening fira sitt 25-ärs
jubilemn, och det är åtskilliga barn från Skurupsbygden, som under 
dessa år fått njuta av en härlig och stärkande vistelse på koloniområ
det vid Bingsmarken, sedan första k ullen togs emot sommaren 1935 . 

Flera välkända, men nu bortgång
na Skurupsbor hör till dem, som 
lade ner tid, arbete och pengar på 
kolonin och med intresse arbetade 
för dess förverkligande. Nämnas kan 
fru Hulda Lidberg, kyrkoherde Paul 
Boström, bankdirektör Oscar Öster
berg, bagaremästare Oscar Hansen 
och folkskollärare E. österdahl, önn
arp. Till initiativtagarna hör också 
rektor Ernst Jeppsson, fil. mag. L. 
M. Andersson, herr och fru Silver, 
Näsbyholm, samt Alice österdahl, 
Önnarp. 

I direktör Nybergs· villa vid Bings
marken, som man förvärvade, fick 
man en lämplig kolonibyggnad med 
ett ganska stort strandområde och en 
härlig badstrand. Anda från starten 
gick allt väl i lås, och barnen triv
des utmärkt. En stor fördel var de 
möjligheter till simundervisning, som 
då fanns, i och med att nuvarande 
polisassistent Gösta Blom frivilligt 
ställde sig till förfogande som in

.Föreståndare är liksom i fjor frö
ken Karin Nilsson, Lerbäck, Skurup, 
studerande vid foikskoleseminariet i 
Lund och hon biträdes av fröken 
Inger Andersson, Lindesberg, Skurup. 
Båda ha1· mycket god hand med 
barnen, som med lagom respekt ser 
upp till sina fröknar. Några disci
plinproblem existerar inte, förklarar 
fröken Nilsson, som också framhål
ler, ').tt det är rara och trevliga barn 
hon fått ·att göra med. De eventuel
la små anmärkningar mot gä.Ste1nas 
uppförande, som kanske någon gång 
kan komma i fråga, markeras fö. 
med en "röd prick'• på en anslags
tavla i matsalen. När det är dags 
för hemfärd väntar en liten be
löning för den, som har lägst antal 
prickar, och då är det ju inte un
derligt att man gör sitt allra bästa. 
Tavlan vittnar också om gott upp
förande. 

LEKSAKER BEHöVS 
struktör, · och nådde fina: resultat Stugan är trevlig och trivsam, . tom
trots brist på undervisningsmateriel ten rymlig och badstranden härlig, 
och badbrygga. om än vattnet på sistone stigit så att 

Under årens lopp har . byggnaden det nästan :når ända upp till gräset. 
varit föremål för ombyggnader. och Om. man skulle· anmärka. på något 
renoveringar för att kunna svara mot· i alla fall, skulle det vara, att det 
tidens krav. Hela tiden har tillström- tycks råda . en ganska stor briSt på 
ningen till kolonin varit god, .· om leksaker, .spel o. dyl. vilka väl hade 
den än något mattats på senare tid behövts .under alla grå regnväders
genom bl. a. ökade möjligheter till dagar. De Skurupsbor, som i sina 
andra fonner av friluftsliv och kan- gömmor till ingen ny.tta har liggan
ske genom att simskolan numera · ar- de spel, leksaker, simbälte eller nå
betar självständigt. Fortfarande har gon liten sak, som ytterligare skul
dock kolonin en stör uppgift att fyl- le kunna öka· hemtrevnaden i Bed
la. dingekolonin, har alltså här en möj-

lighet att göra ett tjog sommar-
FRISKA UNGAR barns kolonivistelse ännu gladare och 

För årets första omgång koloni- ljusare. 
gäster lider vistelsen mot sitt slut, Husmor, fru Olga Lindras, An
och på lördag är det dags för hem- derslöv, får det allra högsta · betyg 
färd för de 8 flickorna och lika för sin matlagning av Karl Erik 
många pojkarna från Skurup, Vem- Persson från Hylteberga, som förkla
menhög och SandåkL·a .Häromdagen ,rar att "vi äter, så vi ramlar av 
gjorde Sk. D. ett besök på kolonin bänkarna". Bättre betyg kan man 
för att se, hur ungdomarna hade väl inte få. Någon större hemläng
det, och vi möttes på trappen av tan tycks man inte besväras av. 
en flock pigga och friska ungar i Yvonne Ottosson, Näsbygård, påstår 
7-13-årsåldern, som bar syn för sä- sig ha haft väldigt skoj, och - hon 
gen att man blir väl omskött på skulle gärna vilja stanna kvar en 
Skurups barnkoloni. månad till. Längtat hem har inte 

En smula otur med vädret har man heller Britt-Inger Ohlsson, Sandåkra 
haft, och de riktiga solskensdagarna gjort, men se, det där med en· tirn
har varit lätt räknade. Bad har det mas middais.slummer efter maten 
tyvärr inte kunnat öli fråga om i gillar hon inte riktigt. Dessutom tyc
den utsträckningr som egentligen hör ker 'hon att . man får lägga sig litet 
till en kolonivistelse, och de' flesta väl tidigt om kvällarna. Att det inte 
dagarna har det bara blivit ett dopp finns TV på barnkolonin är en brist, 

hastigast, om ens det. I stället menar Rose-Marie Munther, 'Hassle.
har barnen fått leka gömme, och in- Brösarp, som avslöjar att det kanske 
dianer eller regnväderskvällar sam- i alla :fall blir skoj att komma hem 
las kring brasan · i matsalen. igen efter en månads bortavaro. 

Eva Niwald, Skurup, ledsagas av Göran Holmkvisf, Skurup, och Karl 
Erik Persson, Sandåkra, upp ur vattnet. 
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Skurupsportier kan inte 
tänka sig bättre yrke 

En känd Skurupsbo är Bror Stenbeck, portier på Skurups hotell, se
dan 1954. Han är något av hotellets allt i allo, och de som \!arit · i' kon
takt med honom ,vet att Bror stenbeck ordnar allt. Alltid skall han 
vara till hands, och fritiden blir det dåligt bevänt med. Men fråga ho
nom, så får ni veta att ett bättre yrke finns det inte. 

Bror S.tenbeck började för övrigt tack för väl utförda tjänster, har 
sin bana som hotellportier just vid Stenbeck under årens lopp fåJtt mot
Skurups hotell. Det var år 1944, och ta en nätt liten samling av olika 
att han bytte yrke, var en ren till- minnesgåvor från belåtna gäster. Bl. 
fällighet. Eftersom kriget rasade runt a. finns där sådana saker som frukt
knutarna, var också han inkallad för skål, kaffekoppar en del saker ur 
att tjäna kung och fosterland .Han väl betjänade handelsresandes kol
var förlagd till Veberöd, och· efter lektioner. stenbeck är mycket för
en 12-kilometerspromenad hem till tjust i konst, dock inte av nonfi
Skurup för att hälsa på modern un- gurativa mästerverk och modernt 
der en permission träffade han käl- måleri, som man inte kan se vad 
larmästaren. Denne hade fått sin det föreställer. Av denna orsak såt
portier inkallad och tindrade om ter han bland minnesgåvorna de tav
Stenbeck ville rycka in som vikarie lor främst, som han fått av olika 
över lördagen och söndagen. Det vil- konstnärer, vilka gästat hotel
le han. Han fattade genast tycke för let. Främst bland alla dessa tavlor 
detta yrke och sade upp sin plats sätter han ett vänporträtt av Bruno 
vid posten för att bli portier för Fagerlund. Denna tavla har fått en 
gott. hedersplats i hans portierloge. 

1948 fick han anställning som natt- En av de trevligaste sidorna hos. 
portier vid Norreport i Karlshamn, yrket, framhåller Stenbeck, är att 
men efter anställning vid Stadt i man får träffa en rad intressanta 
Oskarshamn och vid Hippodromen människor. Dagmar Edkvist, Malmö, 
i Malmö tyckte han att han sett sig fann han mycket intressant att pra
om tillräckligt och vände tillbaka till ta med. Något av en upplevelse var 
Skurup .1954. det också, när han under iru;pel-

ningen av filmen "Blå himmel" bl. a. 
MANGA GöROMAL fick se huvudpersonen Edvard Pers-

Det är åtskilligt stenbeck har att 
ombesörja. Ärenden till post, bank 
och järnväg skall klaras av, gäster
na skall mötas och tas emot på 
bästa sätt och deras bagage skall tas 

Hofelivaktmästare' Bror Stenbec:k. om hand, han skall se till att för-
=='TF=====-------~---------------_råden är fyllda, på kvällarna svarar 

han för uppassningen på rummen 
och därjämte skall . han väcka gäs
ter vid önskad tidpunkt samt upp
fylla deras olika önskemål. Vidare 
skall det ordnas för sammanträden 
och fester, och uppackningsresande 
skall ha hjälp med att ställa i ord
ning· för visningarna av deras kol

flektioner m. m. m. m. 
Bror Stenbe.ck sätter en ära i att 

kunna stå till tjänst, vad än gäster
na må önska: Roligast är det, an
förtror han, att på förhand kunna 
veta hur gästen vill ha det. Åt-
skilliga resanden .kommer ju igen 
regelbundet, och .hur de vill ha det, 
lär man sig snart. Väckning så och 
så dags, kaffe då, och den eller den 
tidningen osv. Och vill gästen ha ett 
rakblad av ett ·visst märke eller ett 
skoband av en viss färg eller är 
det fråga om att lämna en tipsku
pong, expedieras ordern snabbt och 
effektivt av Bror Stenbeck. Han 
står rustad för att möta de flesta 
eventualiteter och har lagt upp ett 
litet lager av de småsaker, som bru
kar stå främst på önskelistan. 

TACKSAMMA GASTER 
Som bevis på uppskattning och som 

son . . 

SAKNAR TORGMARKNADEN 
Bror Stenbeck beklagar att anta

let övernattande gäster på senare 
tid tunnat av till följ d av att bilen 
konkurrerat ut järnvägen. Nu åker 
de som gästar Skurup direkt hem, 
i stället för att på hotellet vänta 
på morgontåget. Likaså saknar han 
det liv och den rörelse som rådde 
när Skurups marknad hölls på tor
get. "Då var det full fart på 'Gamla 
Trean", säger han, "och ett tjog lå
dor öl rann snabbt ner i törstiga 
strupar". 

Med en arbetstid från ungefär halv 
8 på morgonen till halv 11 på kväl
len, när man dessutom vid behov 
skall stå till tjänst också under res
ten av dygnet, blir det inte precis 
någon markerad fritid. För de stun
der, som ändå kan komma ifråga, be
hövs någon form av avkoppling. 
Förutom radio och tidningar har då 
stenbeck sin stora hobby att ta till. 
Han är nämligen, som s]l många 
andra jäktade män, passionerad mo
dellrallare, och allt som oftast pas
sar han på att utöka sin modell
järnvägsanläggning. Hans stora 
dröm är att han en gång skall få 

1 

disponera över tillräckligt utrymme 
för att bygga ut en permanent ba- . 
na, som ger möjlighet att få ut allt 
qet av hobbyn, som en välutrustad 
mo_delljärnväg kan ge sin ägare. 

1 

'---
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ao .. årig chaufför och gammal 
bil trivs bra med vatandra 

65 

Då och då rullar en bil m/ä ut från Braegnehill vid Svaneholmsvä
gen i Skurup med en pigg yngling på nära 80 vårar vid ratten. Det är 
f. smedmästare Karl Johan Andersson, som med fru Anna Maria vid 
sidan ger sig ut på en liten tur och ingen av de tre kan sägas vara sär
skilt tyngda av sina år. 

Smedmästare Andersson är född i kunna vara i farten några år ännu", 

Vallby utanför Simrishamn och bör- säger .han. 

jade som smed i Tommarp. På den RÄDES EJ TRAFIKEN 

tiden sökte sig smederna gärna till Inte heller räds han den moderna 

"Västerlen", eftersom arbetsförtjäns- alltmera växande trafiken. 

ten var större där. Andersson gjorde man bara hänsyn och rättar sig efter 
som så många andra, och så hamna
de han i herrgårdssmedjan i Ryds
gård som smidare och hovslagare. 
Det var också här, han träffade sin 
blivande fru Anna Maria, en ryds

trafikreglerna, är det ingenting att 

vara rädd för. Jag är aldrig så lugn, 

som när jag sitter vid ratten", för 

säkrar han. Riktigt förtjust i jäktet 
gårdsflicka, som han kom väl över- på landsvägarna och de höga farter
ens med. Efter att ha arbetat som na är han förstås inte. Han håller 
smed i Eriksdal och i Bjärsjöholm, 
skaffade han sig år 1917 egen rörelse strängt på att man inte ska köra for-
vid Sövdeborgs gods, vars smedja han tare, än att man hela tiden har bilen 
arrenderade. Lönen .för en smedge- helt under kontroll, och det har man 
säll var på den tiden 6 kr. i veckan, 'nte kring 100 km:s-strecket anser --~""""'-~~--'..:'T~r~e:...!u~n::;gt:d~o~m~a~r_" ...:.,:re:,:d~o~~fo~·rwa~v~f~ä!-'rd~·c...----il'--
och helt ombyte av skodon på en 1 ' 
häst gick löst på l krona och 40 öre. han. Fru Andersson har f. ö. också ' 
Det var ganska mycket arbete att ut- körkort. Hon lärde sig köra med l 
~öra ute .. på gårdar:r:a, och för ~tt Dodgen och blev mycket förtjust i 
mte alltfor mycket tid skulle gå t1ll bilkörning. Numera överlåter hon 
spillo, var det önskvärt att smeden .. 
tog ut till gårdarna, i stället för dock helt chaufforsysslan på maken. 
att arbetena utfördes i smedjan. Bilen är Andersson mycket· nöjd 

BRA I SNöDRIVOR 
med. "Den är botten bra", säger han, 

och efters.om den har vårdats ömt, 
Det var då Andersson började fun- är den i bästa skick. Nu har den 

dera på att sk<1ffa sig en bil, så att förstås inte. rullat så förfärligt många 
han skulle kunna ta verkstaden med mil, utan mätaren visar strax över 
sig ut till arbetsplatserna. Körkort 4.000 mil. Under kriget fick ju bilen 
och bil skaffade han sig 1926, och stå uppallad, och sedan Andersson 
det första fordonet var en begagnad flyttat till Skurup, har den endast 
Ford med hel- och halvfart. "Den använts för· nöjeskörning, besök hos 
bilen var härlig att köra i snö- sonen i Sövde och dottern i Lund, 
rivorna med", kommenterar Anders- samt för en del sjukbesök i Lund. 
son. 2 år senare bytte han till en Originaldäcken låg på ända tills för 
Dodge, och 1936 köpte han den nu- en tid sedan, då Andersson kom att 
varande bilen, en 48 hästkrafters ski- tänka på att slitna däck inte är rik
nande ny Willys Overland. Den bi- tigt trafiksäkra, varför han bytte. 
len blev en trägen besökare på går- Härom året var fru Andersson en 
darna runt omkring, fullastad med smula · krasslig och skulle allt som 
verktyg och hästskor och med en be- oftast åka in till lasarettet i Lund för 
låten chaufför vid ratten. behandling. Inte mindre än 32 turer 

Andersson var den siste smeden i fram och tillbaka gjordes i den ve
Sövdeborgssmedjan, där han stanna- van. Vid ett tillfälle stoppades bilen 
de i 21 år. Sedan lades vägen om, av polisen, som anmärkte: ·~Det är 
och smedjan miste sitt fina läge. Vi- en gammal bra bil, ni har". Det höll 
dare byggdes flygfältet, i samband Andersson med på och erbjöd en prov
därmed revs flera gårdar, och smed- tur för att kontrollera, att allt var i 
jan ansågs inte längre .lönal).de. ~Ef- skick. "Det tror jag inte behövs", 
ter 5 år i Dybeck, kom Andersson svarade polisen efter en titt på for
till Skurup, och här arbetade han donet, och efter kontroll av körkor
som smidare hos Hakers ända tills tet fick färden fortsättas. Riktigt sam
i fjor somras, då han slutade efter ma tilltro till vagnens fina egenska-
15 års tjänst. Men ännu känner han per tycks däremot inte alla de bil
sig inte gammal. "Jag skulle nog försäljare ha, som fått reda på dess 

årsmodell. Hittills har dock ingen 
försäljare lyckats med att övertyga 
familjen Andersson om att juSt hans 
bil skulle ha några större fördelar 
framför deras. Snarare då tvärtom. 
Andersson, som kört prickfritt under 
alla åren, håller fast vid sin bil och 
ämnar inte skiljas från den. 

Jb)i'',( 



Eleverna vid Skurups simsliola 

räds ei för niogradigt vatten 
Det är inte bara semesterfirarna, som haft anledning att beklaga sig över den väderlek sommaren 

hittills haft att bjuda på. Inom simskolorna..har det mindre lämpliga badvädret varit till stort avbräck 

för undervisningen. Vid ett besök hos Skurups simskola vid köpingens fritidsområf;le i Ringsmarken i 

fredags, berättade simlärarinnan, fru Ann-Marie Jönsson, Skurup, att den dagen var den bästa man 

hittills haft, sedan simskolan startade. 

För en gångs skull gick det inga 
höga våg01·, som annars varit till 
stort förfång för i synnerhet nybör· 
jarnas framfart i vattnet . . Tempera· 
turen höll sig kring 16 grader i vatt
net efter att ha varit en grad var
mare dagarna innan. Ar det nå
gon, som tycker att det är i sva
laste laget, så hindrar det åtminstone 

· inte ungar, som verkligen vill lära 
sig simma, att hoppa i plurret och 
göra sitt bästa för att nå resultat. 
Allra helst som man premiärdagen 
njöt av synnerligen uppfriskande 
simturer i 9-gradigt vatten. Bur.! 

Vt\GORNA TILL HINDERS 

Har inte temperaturen varit nå
got större problem, så har det upp· 
rörda vattnet varit ett så mycket 
större. Fru Jönsson berättar, att det 
så gott som var dag har gått för
färliga vågor. Det har varit mycket 
svårt för eleverena att avlägga sina 
olika prov, och nybörjarna kan tap
pa andan och orken för mindre. Om 
än dagarna hittills inte varit helt 
bortkastade, så har det i alla fall 
inte blivit de resultat, som man hop· 
pats på. "Men vill det bara bli hygg. 
ligt väder de dagar, som är kvar, 
så skall ni nog få se på resultat", 
säger fru Jönsson. 

"Det är mysiga ungar, vi har här, 
som gör sitt bästa, och några dis
ciplinproblem fi.nlls inte. Dessutom 
har jag ett par mycket duktiga med
hjälpare i fröken Gunvor Mårtens
son och fröken Jane Madsen, båda 
Skurupsflickor, som studerar vid lä
roverket i Ystad. Men som sagt, re
sultatet beror på vädret. De som har 
simskola i bassäng och slipper pro
blem med temperatur och vågor vet 
inte hur bra de har det!" 

MANG!}. BARN 
Det är omkring 160 barn i åldern 

10-13 år från Skurup, östra o~h 

Västra Vemmenhög, Lindby och från 
sommarstugorna i närheten av bad
platsen, som deltar i simundervis· 
ningen. Det betyder g;anska stora 
grupper, som skall vara i vattnet 
samtidigt, och det vimlar av ungar, 
som dyker och simmar av hjärtans 
lust. Det gäller att passa på med 
provtagnipgarna, när det är lugnt i 
vattnet. Men efter mycket simmande 
kan man bli trött också, och Kent 
Thomasson, Skurup, anförtror fröken : 
"Jag tar inte 600 m i dag - jag gi· 
der inte." 

Fröken skall vara med överallt. 
F rån alla håll ropas det: "Fröken, 
fröken", och man talar om att det 
eller det provet nu är avklarat, eller 
också vill man ha reda på vad man 
skall göra, och hur långt man skall 
simma. Kerstin Romner, Skurup, 
kommer fram och berättar, att hon 
tappat sin kjol vid avklädning i 
vattnet, och <1tt hon inte kunde hitta 
den, trots att hon djupdök efter den. 
Tid skall tagas på de olika sträckor
na, och andnings- och simteknik 
skall rättas till. 

BRA MATERIEL 

Fru Jönsson är ganska belåten med 
den simmateriel, simskolan förfogar 

Fröken Jane Madsen instruerar !rene Lind, Skurup. 

fru Jönsson. "Den har varit bra att med vattenombyte endera dag.en. 

kunna gå in i den här säsongen, och Man skall nämligen fara in till Trel· 

vi inte ställt och undervisningen mer leborgs simhall för att avlägga prov 

än två dagar trots dåligt väder." i hopp för magistern och kandidaten, 

Hon berättar vidare, att simborgar· eftersom trampolin saknas vid fri

tiden förlängts med ytterligare minst tidsområdets badstrand, och då sik

en vecka, och att hugade simmare ten i vattnet f. n. inte är den allra 

alltså fortfarande har sin chans. För l bästa, passar man på att klara av 

simsk0lans elever blir det aktuellt djupdykningen i samma veva. 

S t o r t i n t r e s s e i S k u r u pi 
f ö r s o m m a r r e a l i s· a t i o n e n 

Skurupsköprnännens första realisationsdag satte sin tydlig.a prägel 

på köpingens liv. Regnet på måndagsmorgonen avskräckte visserligen 

kunderna en smula men när det väl slutat regna frampå förmiddagen 

korn kommersen igång på allvar. Folk från omkringliggande orter 

samt sommargäster och turister utgjorde ett starkt inslag i gatubil

den. överlag synes köpmännen vara mycket nöjda med första dagens 

resultat. Den allmänna meningen var att handeln i år varit något 

livligare än under föregående år. 

över. Simfrämjandet har i år ut-1---~----~---------=---~--~..<
...~-~~ 

ökat materielen med l simstång och 
6 simdynor, och kommunen har bi-
dragit med 15 simdynor av ny prak-
tisk typ, som spänns fast runt mid• 
jan och mest liknar små röda rygg-
säckar. "Och så har vi ju stugan, 
som hör till fritidsområdet", säger 

-

....._ 
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Avslutning i Skurup 
vid folkhögskolan 

Vemmenhögs sommarflicka 

-
Från Folkhögskolans avslutning i Skurup. Ann Anderssons och Britt menhögsmetropolens sommarflicka J" Sk'' ' .. k .: .. l Slimminge bygdegård har Vem-,anne Magnusson Genarp och Anita 

A · k"d v lts p· b'ld · onsson, onabac • Hagsta roste-

kessons prem1er bes a as av kamrater. a · a 1 en syns asp1ranterna . . . 

till titeln fr. V. Karin Svensson ,.talet flCk B1rg1tta Andersson, vilken 

Den ft2:a sommarkursen vid SkuJups folkhögskola avslutades på Gyllebo, Birgitta Andersson, Sjöbo: tilldelades titel och ett presentkort 

måndagen, efter att ha pågått sedan d'en 21 mars. Efter fyra månaders Agneta Salomonsson, Skurup, Mari- på 100 kr. 

gott kamratskap kan det kännas en smula vemodigt att skiljas från ~---------------:.::_ __ .._~ _________ _,""""'=' 

nyförvärvade vänner, och det var många av fliclwrna, som efter 

avslutningshögtidligheten och sedan man sagt farväl till lärarna, för

stulet torkade bort en tår ur miss tänkt röda ögon. 

Efter gemensam morgonbön i gym- Stipendier a 50 kr.: Skurups spar- l 

nastiksalen ledd av rektor Stig Lund- banks stipendium: Henny Persson, 

gren vidtog förhör i skilda ämnen .Genarp, och Ingrid Hansson, Alstad. · 

med de olika avdelningarna. När Rektor Nils Buhres minnesfond: Gun

dessa väl klarats av, samlades man Britt J acobsson, Häggsjövik. Malmö

på nytt i gymnastiksalen för själva hus läns egnahemsförenings stipen

avslutningshögtidligheten. diefond: Tea Soting, Kvistbro. Hans 

Denna inleddes med ett mycket och Hanna Perssons stipendiefond: 

trevligt sångprogram under kantor Christina Tillberg, Ljusdal. Hans 

Alva Jönssons ledning. I det väl- Anderssons stipendiefond: Harriet 

komponerade och välsjungna pro- österlund, Norrköping. s tipendium 

grammet ingick också en solosång av av okänd givare: Elsie Gustafsson, 

Britt Akesson, Karlskoga. Så tog Algutsboda. 

rektor Lundgren till orda och läm

nade en redogörelse för kursen, var

efter premier och stipendier utdela

des av nämndeman Herman Trueds

son, Skurup. 
I sin redogörelse nämnde bl. a. 

rektor Lundgren att 78 elever qel

tagit i kursen. Första årskursens 

teoretiska avdelning har haft 23 ele

ver, första årskursens hushålls- och 

slöjdavdelning 22 elever, andra års-

Bokpremier, .skänkta av Lidbergs 

bokhandel, Skurup: Agneta Gustafs

son, ö sterfärnebo; Signe Hansson, 

Trunnerup ; Ing-Britt Johansson, 

Skönberga; Terttu Väätt i, Sandträsk; 

Siv Gulliksson, Boden; Birgitta Eriks

son, Vaxholm; Gudrun Wallen, 

Långebro; Ann Andersson, Skän

ninge; Elvy Andersson, Vattholma; 

Britt Akesson, Karlskoga. 

kursen 21 elever och tredje årskur- TACKTAL A V REKTOR 

sen 12 elever. Sedan rektor framfört sitt tack' till! 

Undervisningen har skett i stort skolstyrelsen samt till kolleger och 

sett efter samma linjer som vinter- personal vid skolan höll han ett litet 

kursen. Utom rektor, skolans tre avskedstal till eleverna. Han nämnde 

glada flickor, som fått premier: Ingrid Hansson, Han·iet Öl• 

te?·Zund och Gudrun Wallen. . -ord. lärare fil. mag. Erik Andersson, bl. a. att han i stället för att, som Tre 

pol mag. Birger Eriksson och fil. mag. vid kursens början, betrakta eleverna 

Bertil Järneström har tjänstgjort som ett kollektiv nu såg dem som 

pol. mag. Börje Norrman, fil. mag. en samling individer med helt olika1~---;M--~-{f---:;-y---//;---;---------~~=~,~-,--

Sven Rome, skolkökslärarinnan Elsa läggning. Vidare slog han fast att ( ' /;t/. ;t' _ / .. _.' .:11 

Lasson och slöjdlärarinnan Marga- kunskaper fordrar arbete och att l (, C:... ~~ 

reta Ohlin, alla med full tjänst- man aldrig kan leka sig till dem. Det 

göring. Timlärare i läsämnen har tjänar heller ingenting till att fly 

varit fil. kand. Carl G. Egard och undan svårigheterna. I den moder-

i sång kantor Alva Jönsson. Husmo- na unga människans säkerhet och 

der har varit internatföreståndarin- frimodighet ligger en fara att dessa 

nan Kersti Harrysson. egenskaper skall slå över till själv-

Utdelade studiebidrag och stipen- belåtenhet. Han lyckönskade elever

dier vid sommarkursen: Statens sär- na till att ha en framtid och sade 

skilda studiebidrag till 78 elever, kr. sig tro på denna, varefter han tacka-

16.490: -, statens allmänna studie- de för den tid som varit och önskade 

bidrag till 26 elever, kr. 2.771: -, och eleverna lycka och framgång. 

statens stipendier till 53 elever, kr. skolstyrelsens ordförande Herman 

19,889: 50. Stipendier från: Malmöhus Truedsson, Saritslöv, Skurup, tacka

läns landsting 5 elever kr. 545: 60, de kollegiet och övrig personal samt 

Kristianstads landsting 2 elever kr. önskade eleverna lycka till i kom-

110: -, Östergötlands landsting 2 ele- mande förehavanden . Elsy Gustafs

ver kr. 90: -, Kronobergs landsting son framförde elevernas tack till 

3 elever kr. 50: 25, Västmanlands läns rektor, lärare och personal samt över

landsting l elev kr. 100: -, Alvesta lämnade blommor till var och en av 

köping l elev kr. 140: -, Jokkmokks dessa. 

kommun l elev kl. 50: -. Dessutom l Rektor Lundgren tackade för 

har flera l~ndst!_ngs- och kommu- blomsterhyllninl:\arna, varefter han 

nala stipend1er sants drrekt till ele- avslutade hogt1dligheten med en j 

verna från resp. anslagsgivar e. l kort ·andaktsstund. 



Skurupshrandmän satte eld 

på huset i Sandåkrakorset 

Bra ndchefen Hjalmar Larsso n b eskåd ar branden. 

De bilister, som passerade Sandåkrakorset utanför Skurup strax efter kl 14 på onsdagen, såg en smula 

konfunderade ut inför den syn, som mötte dem. Ett hus stod i ljusan låga, och i små grupper framför 

detta stod poliser och brandmän med händerna i sidorna och tittade på utan att göra något försöl~ att 

stävja eldens framfart. 

Förklaringen till mysteriet var den, 
att det var Skurups brandkår, som 
själv tuttat på byggnaden på vägför
valtningel).S begäran. Det hus, som nu 
gick upp i lågor, var den för ofri
villiga påhälsningar av förbipasse
rande fordon välbekanta fastighet, 
där familjen Erik Hiitzel bott tills för 
ett par veckor sedan. På grund av de 
mänga olyckor som inträffat i Sand
åkra:korset, då bilar kört in i hus
gaveln eller in i hönshuset, köpte 
vägförvaltningen in fastigheten för 
att avlägsna den, och familjen Hut
zel bereddes bostad i ett av stiftelse
husen vid torget. 

Det var första gången skurups
brandkåren fått i uppdrag att anläg
ga i stället för att släcka en brand, 
och det var således ett stort ögon
blick, när brandchefen Hjalmar Lars
son, drog eld på tändstickan och ro
pade: "Tänt var det här!" Strax dess
förinnan hade han påpassligt nog 
sålt köksspisen till en förbipasseran
de skrothandlare och fått ihop medel 
till den fotogen, som skulle garantera 
att elden kom igång, som den sku.lle. 
Alla tecken tydde också på att det 
var fackmän, som stod för brasan. 
Inom en kvart var byggnaden helt 
övertänd, och efter ytterligare en 
kvart var det så gott som endast ~

murarna kvar. 
Med sig hade brandchefen 4 brand

män, som skulle övervaka, att elden l 
höll sig inom de uppdragna gränser
na. För att undvika större folksam
lingar med åtföljande svårigheter för 
polisen att hålla trafiken igång hade 
:man så gott sig göra lät hållit tyst 
om den förestående brasan. Ett 50-tal 
åskåda1~e hade i alla fall samlats och 
passade på att värma sig vid den 
ståtliga brasan, nog så behövligt 

kanske med den något svala sommar- kom han ihåg 7-8 trafikolyckor, som 

temperatur, som råder. inträffat här. I synnerhet vid halka 

Bland de poliser, som dirigeradehar tillbuden duggat tätt. Nu skall 

trafiken, träffade vi på konstapeldet emellertid bli ordning på torpet, ~ 
Stig Borgquist, som framhöll, att detsedan de murrester, som står kvar, 

var en välgärning, att denna trafik- jämnats med marken och lämnat 

:älla äntligen kom bort. För sin del bättre plats för bilar på villovägar. · 

Trafikvådligt hus blev 

objekt för brandövning 
Det s k Hötzelska huset i hörnet :mellan Slimminge och Ve berödsvägen 

som flera gånger varit avbildat i tidningen i samband med trafikolyc• 

kor har nu definitivt skattat åt för gängel~en. 

Vägförvaltningen köpte för en tid 

sedan huset i och för rivning men då 

denna visade sig rätt arbetskrävande 
beslöt man att låta Skurups brand

kår använda det som Övningsobjekt 

Vid 14-tiden i går ryckte Skurups 

brandkår ut dit och sedan man kon

staterat att vindriktningen var gynn

sam och ingen fara för närliggande 
byggnader var för handen, satte man 

fyr på kåken genom att anlägga bra
sor i de nedre rummen. 

Elden utbredde sig snabbt, slog 

igenom loften och snart var hela 
byggnaden övertänd. Enligt brand

chefen Hjalmar Larsson gick det he

la programenligt. 200 m slang var ut-

lagd till närmaste brandbrunn och 

man hade hela tiden elden under 

full kontroll. Sedan husets inre och 

takstolen avbränts satte man igång 

att riva ner de av lera uppförda väg

garna och gavlarna samt vräkte om

kull skorstenarna, så att ingen 
olyckshändelse sedan skulle kunna 

inträffa. 
Vägförvaltningen kommer på 

måndag att röja upp på brandplat

sen och planera tomten. Rätt mänga 
åskådare hade infunnit sig, polisbe

vakning var anordnad så att ingen 
trafil{stockning uppstod på de livligt 

trafikerade vägarna som leder tätt 

förbi det nu försvunna huset. 
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Brandchefen sl~ckte ej! 

Huset brinner: vad gör brandche
fen? Han vänder sig icke !bort i plöts
ligt påkommen leda över allt som 
skall släckas i denna värld, inte hel
ler har han vid en huvudstupa ut
rycknings allmänna tumult glömt 
sina motorsprutor hemma; det är inte 
heller så, att han står och svär över 
sitt senfärdiga folk som tagit av på 

väg i brådrasket. Nej, huset var 
gammalt, dess invånare utflyttade, 
det låg till hinder för vägtrafikan
ters spanande till höger och vänster: 
många bi}ar har bucklats i dess när
het. Det var i Sandåkrakorset utan
för ' Skurup; nu har huset brunnit 
ned och det var brandchef Hjalmar 
Larsson som höll i tändstickan. 

Det trafikfarliga huset står här i ljusan låga. 

Trafikvådligt hus blev 
objekt för brandövning 

Det s k Hötzelska huset i hörnet mellan Slimminge och VeberödsvägeD 
som flera gånger varit avbildat i tidningen i samband med trafikolyc• 
kor har nu definitivt skattat åt förgängelsen. 

Vägförvaltningen köpte för en tid 
sedan huset i och för rivning men då 
denna visade sig rätt arbetskrävande 
beslöt man att låta Skurups brand
kår använda det som övningsobjekt 
Vid 14-tiden i går ryckte Skurups 
brandkår ut dit och sedan man kon
staterat att vindriktningen var gynn
sam och ingen fara för närliggande 
byggnader var för handen, satte man 
fyr på kåken genom att anlägga bra
sor i de nedre rummen. 

Elden utbredde sig snabbt, slog 
igenom loften och snart var hela 
byggnaden övertänd. Enligt brand
chefen Hjalmar Larsson gick det he
la programenligt. 200 m slang var ut-

lagd till närmaste brandbrunn och 
man hade hela tiden elden under 
full kontroll. Sedan husets inre och 
takstolen avbränts satte man igång 
att riva ner de av lera uppförda väg
garna och gavlarna samt vräkte om· 
kull skorstenarna, så att ingen 
olyckshändelse sedan skulle kunna 
inträffa. 

Vägförvaltningen kommer på 
måndag att röja upp på brandplat
sen och planera tomten. Rätt många 
åskådare hade infunnit sig, polisbe· 
vakning var anordnad så att ingen 
trafikstockning uppstod på de livligt 
trafikerade vägarna som leder tätt 
förbi det nu försvunna huset. 
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Brandchef tuttade på skurupshus 
l 

Huset i Sandåkra, som ansetts vådligt för trafiksäkerheten, brinner här. 

De bilister sorn pas.~erade Sandåkrakorset utanför Sku.rup strax efter kl 14 på on8· 
dagen, .~åg en .~rnula konfr.uulerarle ut .inför den syn, sorn . rnötte dern. Ett . h~s stod .i 
ljusan låga, och i srnå grupper frarnför cletta stod poliser och brandrnän rned hän• 
derna i sidorna och tittade på utan att göra något försök att stävja eldens frarnfart. 

Förklaringen till mysteriet var 
elen att det var Skurups brandkår, 
som själv tuttat på byggnaden på 
vägförvaltningens begäran. Det hus, 
som nu gick upp i lågor, var den 
för ofrivilliga påhälsningar av för
bipasserande fordon välbekanta 
fastighet, där familjen Erik Hutzel 
bott tills för ett par veckor sedan. 
På grund av de många olyckor som 

inträffat i San'dåkrakorset, då bilar 'r=~----~-------
kört in i husgaveln eller in i höns.:. 
huset, köpte vägförvaltningen in 
fastigheten för att avlägsna den och 
familjen Hutzel bereddes bostad i 
ett av stiftelsehusen vid torget. 

Det var första gången skurups
brandkåren fått i uppdrag att an
lägga i stället för att släcka en 
brand, och det var således ett stort 
ögonblick, när brandchefen Hjal
mar Larsson, drog eld på tändstic
kan och ropade: "Tänt var det här!" , 
Strax dessförinnan hade han på
passligt nog sålt köksspisen till en 
förbipasserande skrothandlare och 
fått ihop medel till den fotogen, 
som skulle garantera att elden kom 
i gång, som den skulle. Alla tecken 
tydde också på att det var fack
män, som stod för brasan. Inom en 
kvart var byggnaden helt övertänd, 
och efter ytterligare en kvart var 
det så gott · som endast murarna 
kvar. 

Skurupspolisen är ·tacksam för att 
en svår trafikfälla kommit bort på 

l 
detta behändiga sätt. En mängd 
olycko'r har inträffat i Sandåkra- 1 

korset. V. ägförvaltningen hade köpt l 
j huset för att det skulle rivas. 

1\ 
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Turistens föreställning om Skåne: en flock snattran de gäss belande på slätten med den obligatoriska 

•';1~"·"· ~·;;";" "' ~·,·~.~~''"''"'""' ; ... lid. 

/ 

/'" ... 

Kyrkohistoria i V. Vemmenhög 

Det skrevs historia i V. Vemmenhögs kyrka över lördagen och 
söndagen. Det var nämligen första gången det hölls konfirmation 
i den vackra 1800-lalskyrkan. Vid konfirmationen som förrällades av 
kyrkoherde B i r g e r H o l m b e r g, ö. Vemmenhög, dellog nio 
flickor och sju pojkar som samtliga ses på bilden ovan. 



Sjöbomarknaden, som i år in
föll . före Kiviksmarknaden, hade 
lockat en jättepublik på cirka 
60.000. Del var som vanligt tjo 
och tjim och del började redan 
kvällen före stormarknaden i 
Färs. Fördyningarna till markna
den har svallat hela veckan och 
gycklarna och nakendansöserna 
frän "Hamburgs Reeperbahn" 
har varit verksamma i flera da-

t ,/ 

l 

gar. Marknadsplatsen föreledde 
en mäktig anblick - flera tun
land med idel fält och stånd ·och 
en uppsjö av varieleer. Det skul
le vara "lyst" marknad i är -
men aldrig tillförne har så många 
högtalare varit i gång: oväsen
det var öronbedövande. Alla 
skrek på en gång och det var 
omöjligt all urskilja vad var och 
en sa. 
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Men Sjöbomarknaden är inte 
bara en skånsk angelägenhet. 
Hit samlas folk från snart sagt 
hela landet och speciellt gäller 
delta hästhandlare. De kommer 
från Halland, Blekinge, S~åland 
och ända från Värmland. Den 
första hästaffären gjordes kl. 7 
i går morse av dalmasen Erik Jo-

. hansson, Ludvika, som köpte en 
märr av· en • säljare från Laholm. 

På bilden titlar den smilländ

ske hästhandlaren Filip Ekdahl 
friln Vrigstad på en 3-ilrig val

lack, som säljaren Henry Hå

kansson, Everöd, begärde 2.300 

kronor för. 

Mer om marknaden pit SIST A 

SIDAN. 
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Hans Nilsson, Kongsmarken, svänger Skurupsflickan Inga Olsson 
en träskodans. 

Det är inte särskilt roligt att stå som arrangör för utomhusfester 
i sommar på grund av den nyckfulla och blöta väderleken. I söndags 
hade Sku'rupsor:ens Folkdanslag oturen att möta en onådig vädergud 
vid sin hembygdsfest i Slimminge bygdegård och publiksiffran stan
nade därför vid blygsamma trehundra, varav de flesta anlände till 
dansen på kvällen när det klarna~e upp något. Vid lördagens dans
kväll med Wiennas orkester hade man litet bättre tur oeh kunde 

g;nskyarna stod hottande runt gammalt skånskt leverne. Det trev 
horisonten när Folkdanslagets liga framförandet präglades av in

.. rande Kjell Einar Jönsson häl- levelse och känsla. Publiken var vä 
välkommen och därvid särskilt med på noterna och skrattade a räkna in omkring sexhundra besökare. · hjärtans lust åt dråpligheterna. Väl t,.__.=._ _____ _:~----------------~-;-~~"--~~-~~narllinae sig till de gä$ter som skulle kände bygdespelemannen Assa 

:J '\ 1 medverka i programmet. Allt efter Bengtsson, Malmö, trakterade me 

' '//1
~1 . .' • / /-,. C' j 1 som programmet fortskred kom så e:n virtuos skicklighete såväl vanlig ' · R /,... J • regnskurarna tätare och kraftigare. fwl som träskofiol av den modell 

(,9--"V som användes litet varstans förh så 
, / ./, , Kyrkoherde Gunnar Wallin, Sku- där en sjuttiofem år sedan och 
(// (...,. rup, inledde programmet med ett skämtade dessemellan och berättade 

anförande inramat av psalmsång till roande episoder ur sitt spelmansliv. 
fiolmusik. Kyrkoherde . Wallin gav En lång rad stycken ur olika byg-

despelmäns repertoarer samt egna 
en rad intt·essanta glimtar ur byg- kompositioner passerade revy och 
dens historia och uppehöll sig där- belönades med rikliga applåder. 
vid skärskilt vid vad några gamla Om hur nänmdemannadrängen 
protokoll berättade om en process vann enda dottern i huset i ädel 
f.ör över tvåhundra år sedan mellan tävlan med den skenhelige predi-

kant Andersson handlade lustspelet 
Svaneholm och Brodda m. fl. gårdar "Ulv i fårakläder" som till publi
angående egendomarnas gränser. kens fulla belåtenhet framfördes av 
Han framhöll att det var mycket in- Kyrkheddinge-Esarps sångkör. Och 
tressant att följa med i och sätta så följde en folkdansuppvisning i 

som vanligt god och säker stil av 
sig tin i vad dessa gamla papper arrangörsföreningens duktiga dansö
berättade om händelser och män- rer, som tyvärr på grund av det 
niskor fr.ån en tid då kyrkan· och 
hembygdskänslan spelade en långt 

J större roll än nu. 

Uppläsning på bygdemål 
Mycket uppskattat blev också fru 

kraftiga regnet tvingades att korta 
ned sitt program. Kvällen avsluta
des med gammal och modern dans 
mellan skuramat till musik av Hans 
Nordströms orkester. 

Ethel Johannesdotter Eliassons, !==============:.! lb===========================J Kyrkheddmge, uppläsning på bygde-
mål av olika muntra episoder ur 
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.FÄSTFOLK r ·DANSEN 
l 

Skurups folkdanslag har haft fest i S!immingebys bygdegård. Här 

tar sig ordföranden Kjell Jönsson en svängom med fästmön Gertrud 

Isaksson, Skurup. 

. -~- -----·-~---

Nu råder det lugn och frid i Sjöbo 
igen, ty nu är den 96:e marknaden 
över, och samtliga marknadsliand~ 
!are har vänt kylaren mot Kivik. 
Det är endast träskeletten av stån
den som står kvar. På söndagsmor
gonen hade basen Sjöbäck sitt man
skaJp i gång för rengöring på mark
nadsplatsen, som såg ut som ett 
slagfält av papper och kartonger. 
Vid middagstiden var allt klart. 
Årets marknad blev ett rekord i 
alla hänseende. Polismakten i Sjö
bo kan rapporte-ra att trots att det 
kom så mycket folk och att mark
naden började tidigare i år, så har 
marknaden varit en av de lugnaste 
de senaste åren. Man hade inte ta
git någon fyllerist före kl 24 på 
marknadsaftonen. Efter detta klock

, slag blev det litet oroligare, ty då 
fick man fillika fyra och så följde 
ett slagsmål, där en malmöbo blev 
svårt misshandlad och fick föras till 
läkare. På marknadsdagen togs det 
sju fyllerister och två rattfylleris
ter, en bilist och en mopedförare. 
På lördagen, dagen efter s k, fick 
man bura in åtta och avstyra en 
del slagsmål. 

, . SK~RUP 
Blixten slog ned i Skurups kyrka. l 

Under ett kortvarigt men häftigt 
åskväder som vid 13-tiden i lördags 
drog fram äver skurupsorten slog 
blixten ned i Skurups kyrka. Som 
väl var anställdes ej några större 
skador på det vackra ooh ålder
domliga templet som nyligen un-

Blikrockar vid Skurup. En krock 

mellan två persanbilar inträffade 

vid 13.30-tiden på söndagen i väg
skälet vid Slimminge kyrka. En 
slimmingebilist kom söderifrån och 
skulle svänga åt höger. Åt detta 
håll är sikten skymd av ett hus och 
bilisten höll mycket låg fart. Mitt 
i korsPingen krockade han med en 
mötande malmöbilist. Endast ma
teriella skador uppstod och fordo
nen kunde själva ta sig från plat
sen. En krock inträffade vid 15.30-
tiden på söndagen vid Barkåkra 
södra skola. En bil från söveds
trakten var ös-terifrån på väg mot 
Charlottenlunds station och sam-

Söt svampplockerska 

l 
tidigt kom en ystadbil norrifrån på 
väg mot Svarte. Eftersom sikten är 
skymd, dels av skolan och dels av 
en häck observerade bilisterna inte 
varandra utan kolliderade mitt i 
korsningen. Söve~tadsbilen hade 
nästan kommit över korsningen då 
ystadbilen körde på den bakifrån 
oCh fick framvagnen intryckt, vil
ket renderade den körförbud av 
polisen. Det andra fordonet erhöll 
endast smärre materiella skador 
medan en passagerare fick sårska
dor i huvudet och med ambulans 
fördes till lasarettet i Y stad för att 
få dessa omsedda . . 

Det är svampplock ningstid, och här är det unga Ingrid Sernert i 

Skurup, som stolt visar upp en fjällskivling. Hon är hemlighetsfull 

och vill inte röja fyndplatsen. 
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SNÄLLPOSTEN 
Fredagen den 29 juli 1960 

MED GLUPANDE APTIT 

1 
D Skurups köping håller ,på med stora arbeten fö r nedläggande av 

\j~ f kloakledninga·r och man håller för närvarande på i Femkorsel, vii· 

!:'~~ ' ~~ ' L: -'-k-et- -me-d~lö_rl _a_tt - M- a-lm-öv-äg_e_n - m-å-st =a=vs-tä-ng-as- fö-r ~lra-fi-k.~Tra-fi-kll-n• tern11 får göra en omväg på ett par hundra meter med anledning 
därav. 
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Berit Nilsson, V. Vemmenhög, "räddas" av glada kamraterna Bir

gitta Larsson, V. Vemmenhög, Kerstin Mårtensson, V. Vemmenhög, 
och Ann-Mari Jönsson, Skurup. 

Skurups sintskola i Dingsmarken höll på söndagen avslutning och i 
samband dämted hölls en del simtävlingar samt livräddningsövning 
för magistrarna. Efter tävlingarna hölls prisutdehting och promotion 
samt bullfest för 192 simborgare. Promotor var rektor Ernst Jeppsson. 
Simlärarinna har varit frn Ann-Mari Jönsson. 

Märken har erövrats av följande: beth Nilsson. Stellan Ringström, Eva 
Järn 50 m bröst: Gun Roos, Ann Kensmar, Bibbi RönneJ.·falk, Carsten 

Christine Wickman, Ann Christine Håkansson Per Lennartsson Per Ola 
Lundgren, Eva Salomonsson, Bodil . ' ' 
Wennervall. Marianne Olsson, Ingrid N1lsson, Kenneth. Malm~org, ~na 
Sernert. Ingrid Jönsson. Gun-Britt Bengtsson, Eva HJorth, LISbeth Nils-
Håkansson, Christer Ljunggren, Ann- son, Birgitta Dahlberg, Lena Anders-
Marie Olsson, Beng~ Åke Cederholm, son, Jerker Akerberg, Ann Marie 
Ingvar Mars, Kers_tm Knutsson, ~- Jönsson, Lars Eric Ringberg, Eva 
ger Svensson, BertJI Andersson, J~r- Lindskog, Anders Lindskog. Bengt-
gen Persso~, Lott.a Sernert. Lrula Håkan Hellkvist, Tommy Rosengren, 
Persson, Bntt Ma~e Henn~sson, Bo Elisabeth Åkerberg, Birgitta Hansson. 
Mårtensson, Bo Enksson, Goran &;r- Brons : Gun-Britt Håkansson, Ann 
nert. Ann Margaret Johansson, Lis- Marie Ols~on . Marianne Olsson, Anne 

Pedersen. Göran Sernert, Jan Rahl
ston. Ingrid Jönsson. Gertrud Malm
kvist. Hans-Inge Hansson, Dick Nils
son, !rene Hellberg, Lennart Håkans
son, Anita Persson, Kru·l-Gunnar 
Holm, Kjell Åke Hellqvist, Inga-Lill 
Holm, Marianne Persson, Lars Wick
man. Marianne Hansson, Rose Marie 
Karlsson, Ingrid Hawenberg, Gun 
Roos. Anders Nilsson, Christina Roos, 
Anders Nilsson, Christina Roos, Maj
Lis Svensson, Ingemar Bokander, El
sy Andersson, Lisbeth Nilsson, Britt ! 
Marie Persson. Bodil Wennervall. 

Silver: Ger t Åke Johansson. Eva 
Lena Andersson , Gun Britt Hakans- · 
son, Göran Sernert. Jan Rahlston, 
Gunilla Jönsson. Dick Nilsson , !rene 
Hellberg, Lennart Håkansson, Ann 
Marie Olsson. Mariaru1e Olsson. Artita 
Persson. Kurt Håkansson . Ann Sofie 
Andersson Anita Lar sson. Marianne •---------------
Persson, Knut-Ingvar Perssor.., Hele- . 
ne Nilsson, An1ta Ringberg. Palmeha_g, Lennart Borg, KJell-Inge 

Kandidat: Anita Nilsson, Kerstin MalmkvlSt. 
Romner, Anna Karin Nilsson, Mar- Magistern: Kerstin Månsson, brons
gareta Jarl. Britt Saltin. lngar mag., Ann Marie Jönsson järnmag., 
Bengtsson. Ken t Thomasson. B~n C!t Berit Nilsson d :o , Kent 'fhomasson. 
Björnsson, Lars Se1nert. J an Akcld:o .. Birgitta Uårtcnsson, bron5mag., 
Svensson, Jörgen Axland, Göran Bod1l Andersson: d:o, Bn·g~tta Lru·s
Larsson, Göran Ekblad, Karl-Gustaf son silvermag. 
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Simlärarinnan fru Ann Marie Jönsson med sina bdda assistenter 
och barnen. 

Simskola i Bedinge avslutad 

fina resultat redovisades 
Simskolans avslutning vid badbryggan i Bingsmarken pä söndagen , 

ägde rum under idealiska väderleksförhållande. Havet låg blankt som en 

spegel och det enda man kunde anmärka på var att vattnet nära kusten 

var rätt grumligt och okla~rt'::.·-~------------

' 
t 

Konfirmation • Skurup 

Konf~·mation har ägt rum i Sku- som var vackert dekorerad 

rups kyrka med 34 flickor och 18 blommor. 
pojkar, vilka konfirmerades av kyr-
koherde Gunnar Wallin. Konfirman- Skurup5 Sagostunder ger konsert 

l 
derna samlades i prästgården och un- å kvarteret Solen (Stattena) i kväll 

der det att kyrkklockorna ringde tå- kl. 19.30 under ledning av musikfan-1 

l!:de de in i den fullsatta kyrkan, junkare Sven Strindberg. l 

-



MIX EDKLA SSEN I BEDINGE vanns av pa.Yet MaYgit Jönsson och tävlings- 1 ted.a.Yen Ebbe Alwen, vilket i finålen närmast utklassade den på. pa.ppeYet 
staYka kombinationen Kullenbe1'g/Nybe1'g 

V ann tre finaler och l 
förlorade knappt två 1 

sextonårig ystadspelare det stora namnet l 
i årets Bedingetennis 

"BEDINGESPELEN" AVSLUTADES I GAR med de åtta återståend~ finalerna. Tävlingarna har haft tur med vadret, då regnskurarna gått 
vld "sidan om" och har därför k unnat genomföras programenligt. Det 
stora namnet i årets spel har den 16-årige Jan-Erik Friberg från Ystad 
varit. Fram till semifinalerna gick den lovande ynglingen i inte mindre än fem klasser där han vann t re (samtliga i singel) medan det blev hår-
fina förluster i dubbel och mixed. ~~ ~ . ' De två huvudfinalerna i går såg f'\ . [,1 v 

båda Friberg som den ena par ten . , \ -1 / I open stod Helge Lötdahl som f inal- ..-- { opponent. Den stabile och ru tinerade 7 h MTK-aren körde lugnt på med sin för- J nämliga säkerhet från backhanden och r-junioren begick kardinalfelet att för- 1 -J v lägga spelet just på den, vilket ocksä 
blev hans öde. Spännande blev slut
spelet där Löfdahl tröst vid 7- 6 lyc 
kades avgöra matchen. 

Plåster på såren blev det inte för 
F riberg i handicapsingeln där han 
mötte sin klubbkamrat, den ett par 
Ar äldre Gert Holm, som kunde tri
umfera i två raka set. I sanningens 
namn måste framföras att det digra 
programmet varit för hårt för Friberg 
med fem ma tcher i går, vilket nog 
sög det mesta av spelglädje och kon
centration ur den unge talangen. 
Detta givetvis sagt utan att förringa 
den snyggt och klokt spelande Holm, 
som turneringen igenom spelat myc
ket bra. 

Resultat : mix ed, semifinal : Margit 
Jönsson/Ebbe Alwen SBTK- Lilian 
Tallroth, YTK, 7-5, 6:_8, 10-8. 

Final: Margit J önsson/Ebbe Alwen , 
SBTK- Karin Kullenberg, SBTK/ Jer 
ker Nyberg, MFF. 7-5, 6-1. 

Her rsingel, handicap : Gert Holm, 
E~.-Jan-Erik F riberg, YTK, 6-2, 

Herrsingel, open : Helge Löfdahl, 
MTK- Jan -Erik Friberg, YTK, 4-6, &-o; 8- 6. 

Herrsingel B : K. Malmgren , MTK
C.-E. Alwen, SBTK , 8-6, 8-6. 

Damsingel : Brita Lagerstedt , MTK
Göta Theding, ATL, 6-4, 6- 2. 

Herrdubbel : J erker Nyberg/ Carl-
Erik Cronholm, MFF-Thure Green , 
MTK/ Claes Nilsson , LTK, 6-4, 6-4. 

Oldboyssingel: Helge Löfdahl, MTK 
-Bror Arvelin. Nyköping, 6-4, 6-4. 

Oldboysdubbel : Helge Löfdahl, MTK/ 
Harald Bjurström, YTK-Nils J oha..ns -
60n, MFF/Bror Arvelin, Nyköping, 
6-2. 6-4. 

Pr islista : llerrsingel klass 1: l ) H. 
Löfdahl, MTK; 2) J.- E. Friberg, YTK; 
3) Nils Johansson och Zeth Mattsson, 
MFF. 

Herrsingel B: l) K. Malmgren, MTK· 
2) C.-E. Alwen, SBTK; 3) o. J ons: 
son och B. Möller. TTK. 

Herrsingel handicap : l ) G. Holm, 
YTK; 2) J .-E. Friberg, YTK; 3) J . 
Ekelund , TTK, och Z. Mattsson , MFF. 

Damsingel : l) B. Lagerstedt, MTK; 
2) G. Theding, ATL; 3) IC. J önsso.n, 
TTK, och M. J önsson, SBTK. 

J uniorsingel : l) J. -E. Friberg, YTK; 
2) L. Bergkvist, TTK. 

Oldboyssingel : l ) H . Löfdahl , MTK; 
2) B. Arvelin, Nyköping. 

Flicksingel: l) K . J önsson, TTK. 
Herrdubbel : l ) J . Nyberg/ C.-E. 

Cronholm, MFF; 2) C. Nilsson , LoTK/ 
T . Green, MTK; 3) J .-E. Fr iberg/ J . 
Sjören, YTK, och B. Knutsson/ S. 
Hellsten, KFUM . 

Mix ed: l ) M. Jönsson/ E. Alwen , 
SBTK; 2) K . Ku!lenberg/ J . Nyberg, 
MFF; 3) • L . Tallroth/ J .-E. Friberg, 
YTK, och S. Kemner, YTK/H. Lögdahl, 
MTK. 

Damdubbel : l ) L . Tall roth/ G. Bj ör 
ling, YTK; 2) S. Kemner, YTK/ I. Mill
quist , TTK. 

Oldboysdubbel : l ) Helge Löfdahl , 
MTK/ Harald Bjurström, YTK ; 2) Nils 
J ohansson, MFF/ Bror Arveli.n, Ny
köping. 

il 

Damsingeln slutade med en oväntat 
klar viktoria för MTK :s taktiska och 
säkra Brita Lagerstedt, som slog ut 
tidigare bedingemästarinnan Göta The 
d ing, Lund, i två raka set. ~ * ·.,,,·· · En svala gör ingen sommar. Men nu har det kommil flera :.," .: 

F rågan är om inte Margit Jönswn 
l par med tävlingsledaren Ebbe Al
w en stod för tävlingens prestation ge
nom att vinna mixeden. 

De mötte först Lilian Tallroth och 
Ja..11.-Erik Friberg och vann efter en 
maratonmatch. där siffrorna 7-5. 6-8, 
10-8 talar sitt tydliga språk, för att 
sed an närmast utklassa det p~ pappe
ret starka paret Karin Kullenberg och 
Jerker Nyberg med 7-5, 6-1. 

~~ 
~~ :*: singlande gel'\om den begynnande sommarrymden. Som sy- :4:;: 

~i*~ nes är det inte enbart människobarn som är bedårade och ~*~ 
•. •... rusig av klimatförändringen. Denna svalfamilj stämmer .. , .· ~... k Il d ·"•~. .. -.·.. glädjen upp en magnifik fyrslämmig kör, som vac er ona e :~~ över småländska skogar och skånska nejder. Något hög- +: ·~·i'·· .. . .. . ·~·::.· .··•~. slam! och lJuvt, far v1 anta. ..-•'·. ~ ~ ~~· ~,;"::.~ ·~ ·";,t,;." · ' .... ' .... ,~ ·-,~:;";,t,;."·,~<.:"::.~ ';;k·":.&":..~"w"·.,,· .. :..~r.;."~,· .. ;;...:;: ·:...~r.;."~.:.. .. :.~ .. :...;~ ... ~F-.:'!J.i. ... w. ....... ~ .. "??~ •. f~• ~ ~2~: m~, . .._, ='~'·· .... ~./l'· ·"•'· .. -~ .. ~,.~ .. -"'r .• /1~ .. ·"•'· .. ;--r .•• w. ... "~'· .. ;"~'·· • 

Tävlingens framgängsrikaste delta 
gare blev Helge Lötdahl med tre klass 
vinster varav två i oldboyskategoriema. 
Herrdubbelfinalen slutligen vanns som 
väntat av MFF-kombinationen .Terker /'A Nyberg och Carl-Erik Cronholm, men p-I.-- ' 
de fick dock en härd pärs av de 1 =============::::::~~~~~~~=::!~~=~===================~ k ämpastarka Claes Nilsson, Lomma, l= 
och Thure Green, MTK. 
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Stor baddag i Skurup 
69-åring tog simmärke 

Rektor Ernst J epsson var p11omotor. Hä1·- assisteras han av sim!iirar
innan fru Ann-Marie Jönsson. 

Skurups simskola vid fritidsområdet i Bingsmarken hade i gåt av
slutning med uppvisning. Det vackra vädret hade lockat många måls
män och andra intresserade till det vackra köpingsområdet För bad 
i allmänhet var vattnet i det kallaste laget, vid middagstiden endast 

14 grader. 

Skolan började den l juli och och Marianne Olsson samt Gun
simlär'arinnan fru Ann-Mari Jöns- Britt Håkansson som vid skolans 
son omtalade att det varit en svår start inte hade några färdigheter i 
månad med bottenlåga temperatu- simning men genom seg energi er
rer och vågor som i hög grad för- övrat järn- brons- och silver. Det 
svårat undervisningen. Det var är endast tiden som stått hindran
dock synliga resultat som uppnåtts. de i vägen för fler erövringar. 

Sedan eleverna med svenska fa- Samma goda prestationer har Ken
nan i täten marchera t ner till stran- net Thomasson svarat för genom 
den hälsade förste rektor Ernst att under månaden hunnit med att 
Jeppsson de tillstädskomna väl- avlägga samtliga prov för kandida
komna, varefter uppvisningen i det ten och magistern. 
våta elementet tog sin början. I Promotion till magistern förrät
grupper alltefter de färdighet som tades av rektor Jeppsson, som även 
kunnat inhämtas. övningarna av- utdelade övriga utmärkelserna. Till 
slutades med en livräddningsbragd, de som haft ansvaret för den ge
när samtliga från en kantrad rodd- digna utbildningen fru Ann-Marie 
båt åkte i vattnet, och en elev re- Jönsson och medhjälparna fröken 
alistiskt räddats till livet genom Gunvor Mårtensson och Jane Mad
tillämpning av mun mot mun me- sen frambar rektorn skoh;tyrelsens 
toden och ytterligare en genom tack. Efteråt bjöds på mjölk och 
konstgjord andning. bullar, skänkta av Skurups mej~- 1 

Simborgatmärket har avlagts av riförening och Skurups bagenfo- 1 
·192 personer där den äldste, Albin rening. 
Nydahl från Skurup, var,i 69 år. Vi- 1-----------~--~ 
dare har erövrats 46 järnmärken 30 
brons- och 20 silvermärken. Kan-
didaten har avlagts av 16 elever 
och magistern av sju elever. 

Kerstin Månsson, Ann-Marie 
Jönsson och Kenneth Thomasson 
samtliga från Skurup samt Berit 
Nilsson, Birgitta Mårtensson, Bo
delAndersson och Birgitta Larsson 
från Wemenhög var de som eröv- ~ 
rat magistern. 

I detta sammanhang kan ornnäm- ~ 
nas att tvillingsystrarna Annmari , 
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Skurupsscouter vid Sövdesjön 

Några Skurupsscouler vid lägret. Fr. v. Tore Hansson, Göran Karls

son, Ulf Kensmar, Lars Serneri och Lars Carmen samt vid grytan 

Johnny Ljunggren. 

Patrullerna Höken och Rådjuret in-j Pojkarna cyklade från Skurup på 
om Skurups scoutkår har haft ett söndagsmiddagen och under månda

läger vid Sövdesjön. Med på lägret gen hade man tävlingar under en 
llh-rnilsmarsch, varunder de bl. a. 

har varit avdelningschef Sture Pers- fick slå ett nytt läger vid Snoge-
son samt som tävlingsledare Johnny holmssjön, där nattens sovplats blev 

l Ljun~gren och Erik Mårtensson och i en wigwam. Kvällen avslutades 

-mren~··';nn~re";~; ~~:$f~ Hem efter fem år 

/ 

stora famnen var det i går efter
middag vid färjeläget i Malmö. Då 
kom nämligen missionärsparet 
Bengt och Edit Jönsson hem efter 
fem års vistelse i Indien, och de 
kom tillsammans med sina bant 
Ingrid, Rolf och Marianne. 

De har verkat intill Nepalgräu
sen och vidare i en svensk skola 
på Himalaya. Dessutom har de ti-

digare tjänstgjort sex år i Indien. 
Många vänner och släktingar tog 
emot dem vid färjeläget. 

Här ser vi den hemvändande fa
miljen: Från vänster mtsstonär 
Bengt Jönsson, fru Berta Nilsson 
- fru Jönssons syster som var med 
och mötte - Ingrid, Rolf, fru Edit 
och i korgen Marianne, 3 månader. 
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Hemma efter fem år 
möte med Dalai Lama 

Berta Nilsson fdm Skuru.p var och mötte systent Edit Jönsson med 

maken Bengt vid ankomsten till Malmö. Här hälsar systern för första. 

gången på Ma1·ia.nne, som är tre månader gammal och född på HinUL

layas sluttningar. Det är sto1·ebror Bengt som tittar på fotografen. 

Missionärsparet Bengt och Edit Jönsson har kommit hem till Sve

rige efter sin andra verksamhetsperiod i Indien. Denna gången har 

de varit ute i fem år. Just nu vilar paret och deras tre barn, alla 

födda i Indien, ut hos släktingar i Teckomatorp, där vi intervjuar 

Bengt Jönsson: 

- Min hustru och jag har haft den har vi upplevt tidigare år: det 

dubbelplacering där ute. Vi har regnar dag och natt utan uppehåll 

förestålt två missionsstationer i och är mycket deprimerande för 

norra Indien intill nepalska grän- själstillståndet. När det är som 

sen. Vi har också förestått det in- hetast har vi 45 grader. 

ternat omkring 100 mil från mis- Bengt och Edit Jönssons barn 

sionsstaden. I denna skola samlas är 13 och 11 år medan lilla Marl

missionärernas barn och ambas- anne kom till världen på Hime,.. 

sadtjänstemännens barn. Alv·a Myr- layas sluttningar för tre månader. 

dal är inspektor. Här kan jag be- Resan hem har gått över Bombay 

rätta att Alva Myrdal inrättat en -Genua med båt. I söndags höll 

verkligt representativ svensk am- paret missionsmöte i Hamburg. 

bassact i New Delhi. Ambassaden Närmast på programmet står väl

är mycket modern och visar på komstmöten i Kristuskyrkan 1 

ett utomordentligt sätt produkter Malmö och sedan bär det j väg 

från det industriella Sverige av i norrut. Familjen har för avsikt 

dag. Jag var med på invigningen att stanna i Sverige nu. 

på Gustaf Adolfsdagen förra året, 1-~-------~-------'

då Nehru och vår svenske justitie-
minister var hedersgäster. 

Dalai Lama, gudakungen, 
hade jag en pratstund med på 
hans tillflyktsort på HimaJ.ayas 
sluttning, Mussoorie med utsikt 
över den underbara Deh-Doon
dalen. Vi hade tillfälle att tillsam
mans diskutera religion . . 

- Nehru, Indiens starke man, . 
fick de · svenska barnen i Indien 
stifta bekantskap med under en 
skolresa till New Delhi. Vi var då 
inbjudna till hans privata hem där 
vi sjöng svenska sånger. 

- Första gången vi kom till In
dien var 1946. Men det Indien vi 
lämnade ser helt annorlunda ut. 
Man har gjort både kulturella och 
industriella framsteg av impone
rande mått. Så går t ex elektrifie
ringen framåt med stormsteg. 

- Klimatet är mycket hårt och 
tryckande. När vi lämnade Indien 
hade just regntiden börjat. Men 

Skurup blev 
illa hemsökt 

Det svåra regnet ställde även 

till betydande svårigheter i ·sku

l'Up. På lördagen föll 35 mm regn, 

som efter fredagens stora neder

börd ställde till ytterligare och 

ännu svårare översvämningar i 
källarvåningen i flera fastighete1· 
inom köpingen. 

I en fastighet i Per Henriksgatan 
steg vattnet till 70 cm och åstad
kom stor förödelse på där förva
rade ömtåliga textilier. Här läns
pumpade brandkåren. I Skurups by 
blev vägen mot Ystad ofarbar .un
der det ymniga vattenflödet. Hos 
en lantbrukare i Västra Vemmen
hög blev två ungtjurar dödade av 
blixten. Aven på de elektriska led
ningarna åstadkom åskvädret ska
degörelse i Vemmenhögsbygden. 

CAMPARE FICK 
ÖVERGE TÄLTEN 

I Trelleborg ställde ovädret till 
åtskillig förtret för campare på 
Dala badet. När A r b e t e t på lör
dagen gjorde ett besök på platsen 
hade många av camparna övergivit 
sina tält, vilka 'var genomsura. 
Man samlades vid sida!} av de stora 
insjö;1rna som bildats under sky
fallet. 

Vattn et stod som elefantöTon 

nmt bilanta. Den här bilden äT 

tagen i Skttn~p, p<l vägen till 
Ystad. 

· ri:r SKUR·up· ~- ' .. ," 
~.: •• • ~ • ~ ... ' - • • , • l 

Lantmannaskolorna. Till ämnes
lärare i företrädesvis maskinlära ' 
oc'h jordbr~~siära vid Skurups 
lan troannaskola föreslår lan•cbtuks
styre-lsen agronom Alf Munch Bjel
ke-Holtermann, Skurup, 
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Bilden visar. caterpillarn i färd med · all dra omkull trädet. 

SISTA TRAFIKHINDRET BORTA 
Pigg 85-åring i Skurup 

l BESVÄRLIGA SANDAKRAKORSET 
N u är röjningsarbetet efter det Hötzelska huset i Sandåkrakorset, 

med vilket Skur upsbrandmännen för en tid sedan eldade åt kråkorna, 

slutfört och som sista punkt på programmet drogs den tjugotvå meter 

höga pilen mitt i korsningen omkull med caterpillar på to:rsdagsmo1·· 

En pigg yngling på Södra ålder
domshemmet i Skurups by fyller 
på söndag 85 är. Det ä r f . lant
brukaren Sven Sven s• son, som 
då uppnår denna ålder. Minnet, 
synen och hörseln är det inget fel 
på - han läser varje dag SkD 
utan glasögon och följer väl med 
vad som hän~er genom radio. 

gouen. Sven Sven.5son är född i Mossby i 

Röjningsarbetet påbörjades· på ons- den skymmande pilen nu ~allit ha~ en syskonskara på 10 barn. Fadern 
dagsmorgonen och det är m annar m· han fått det ljust och skont samt 1 var lantbrukare och Svensson fick 
den arbetsstyrka som håller på meä en härlig u tsikt åt Slimminge- :tidigt r ycka in 'och hJ'äL:pa till med 
byggandet av den nya Malmövägen hållet. 
som efter semestern stuckit emellan .. skötseln av gården. Så småningom 

I sammanhanget kan också nam • 
med att eliminera denna farliga tra- nas oljegrusbeläggningen från Ster.- blev honom d~.ck st~gan fö·~· trång 
fikfälla. Två lastbilar har gått i sky~- b~rget och ner mot Skurup i\!llTI på- oc:?- ha~ tog tJanst vrd T?rSJ? gård. 
teltrafik för att forsla bort murres- borjades häromdagen och blir ett Här träffade han också sm tillkom
tema, först till mossen och sedan, välbehövligt komplement till den manlie, en trevlig Torsjöflicka, vid 
när väglaget ej blivit alltför blött, oljegrusbelagda sträckan stenberget namn Johanna, och de gifte sig 
till Dalaled. Nu när murarna kom- V b d 
mit bort och träd och buskar av- - e erö · Alla so~ ~ärda~ på .den- "utan att äga ett öre", som Svensson 
lägsnats slippe

1
.' trafik.anterna att ~a n~ håhga. oc~ elandrga ':'a~ hals.ar säger. Efter Torsjö t jänade han på 

säkert belaggnmgen, som tillater b il- . .. " 
hjärtat i halsgropen var gång kors- färder utan njurbälte, med tillfreds- en rad olika gårdar, bl. a. Hortegar-
niDgen skall passeras. Det är säker- ställelse. Erfarenheterna från andra den och Dylbecks gård. Dessemellan 
ligen många som är glada över den- oljegrusbelagda vägar visar att des- var han med om att bygga Skivarps 
na förbättring av trafikförhållan- sa blir nästan lika bra som penna- sockerbruk. 
dena. d 

Ell Som Också a
··r glad a" r bygg- ll:~tntnta e gat~lolr. ocVh bväl .. ddug~r som er- - Då var det liv och l'Örelse i . 

sa mg 1 s e era svagens offi -
nadsarbetare Alfred Blomdahl, byggnad blir aktuell om tidigast fem Skivarp, säger Svensson. Byggan-
som bor på andra si~an vägen. När år. det av nu nerlagda Ystad-Skiv-

_.__11_::....._ ___ __,_ __ .::_______ __________ arps(jämvägen pågick samtidigt, 

fl 
v 

och det var en brokig blandning 
av alla sorters människor i sam
hället. 

JORDBRUKARE 1911 

Sin egen blev Svensson när han 
1911 överrtog ett arrendejordbruk i 
Skivarp, och fyra å r senare köpte 
han ett lantbruk i Hylteberga, som 
han innehade i 22 år. Via V. Vem
menhög och Anderslöv kom han så 
småningom t ill Skurup, där han bott 
i 10 år. 

Nu njuter han av vilan på ålder 
domshemmet, där han stortrivs. Han 
·berömmer personalen, som alltid är 
snäll och vänlig. 

Här följer han med vad som hän
der ute i världen och läser sin SkD 

1- som han f. ö. haft ända sedan 
han gifte sig - från första sidan 
till den sista, med undantag av spor 
t -n. 

i /)\ 
~ 

F. lanlbr. Sven Svensson 
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Vår kyrka 

ATT VARA 

OBEROENDE 
SKURUPS KYRKA med absid Och ko1· 
från omkring år 1200 och valvmålningar 
därinne från senast år 13!)0. J)opfunten 
är jämnår·ig med kyrkan. Nattva•·dssil
ver ft·ån åt· 1600 och pt·edikstoJ från år 
1605. Torm•t UJipfiirdes antagligen på 
1580-talet. Gamla skeppet revs ner 1856 
och i dess ställe nybyggdes en tvlirky•·ka 
i nort·/söde•·· Ky•·kklockorna göts l Kli
penhamn å•· 15!15 O<:h har f'D sällsamt 
mäktig och fulltonig klang. 

Av KYRKOHERDE C. G. WALLIN 

K
ampen om ekonomiskt obe
Toende står het i denna tid. 

Länderna och folken är hårt 
sysselsatta. Den enskilde .und
går ej problemet utan nödgas 
ständigt stiga det allt närmare. 
Löneavtal och pt·issättningar 
upptar intresset. Målet är det
ta: Pengar, pengar, den kalla 
Mammons heta guld, så att alla 
mina behov och önskningar· bli1· 
tillfredsställda, och jag med 
den gode tjänaren Mammons 
hjälp blir .oberoende. 

Men Skriften talar om Mam
mon såsom endast orättrådig. 
Mammon lägger beslag på våra 
dagar och timmar och regerar 
strängeligen. Den hemvändan
de semesterfiraren känner till 
fullo, att friheten är kort. 

Oberoende blir vi först, när 
Mammons makt är förbf, när 
vårt h_järta ger oss råd att tän
ka på en lidande medmänniskas 
behov lika mycket som på våra 
egna. En gäng var förnöjsam
heten en väldig k1·aft i våt·t 
folk och ansvarskänslan dess 
trogne följebroder. Troheten i 
det lilla bodde hos de många, 
ej endast hos de få. Man levde 
närmare Gud och såg dagarnas 
verk bli välsignade av Gud till 
välsignelse i hans tjänst. 

•Gud känner edra hjä1·tan•, 
säger ordet. Gud vet vad för 
ett verk vi är. Han lever allt· 
jämt och är oss nära, väntar, 
väntar pä den som tigger om 
hjälp, och han är den ende som 
kan hjälpa. 

Om ändå den orättrådige 
Mammons vlågade slavar kun
de se vägen som går så nära 
dem! Vägen från beroendet av 
den onda makten, vägen till 
beroendet av Gud och till tjäns-
ten bos honom. · 

• Ingen som tjänar kan tjäna 
två herrar .• Vem skall jag väl
ja att älska? Är· ej det ena bero
endet lika hårt och livsfient
ligt som det andra? Kan jag 
verkligen fionna mig i något 
som helst beroende? 

Förund e1·liga ting kan de be
rätta ~om blivit helt beroende 
av Gud. Ju mera beroende av 
Gud desto mera oberoende av 
a llt annat. Under Guds skapan
de och välsignande händer 
blomstrar undren alltjämt. 



r -B r å Cia dagar i skurupstrakten 
"Skördedansen" är i full gång 

·' 

Lantbrukare Sture Larssons trespann - en lika tjusande som ovan
lig syn. 
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AMERIKAFRÄMMANDE l SKURUP 
Långväga främmande har i dagarna fabrikör Nils Persson, Skurup, 

haft. 1\frs K r i s t i n a J o h a n s s o n från Chicago, 81 år gammal 
men ' inte rädd för de besvärligheter en Sverigeresa kan bjuda på,t 
beslöt sig för att under ett par månaders tid tillsammans med sin son 
hälsa på i det 'gamla landet för att se om allt var sig likt och hur 
släkt och vänner hade det, och då besöktes naturligtvis också bror
sonen och hans familj. 

När SkD på tisdagen hade en li
ten pratstund med mrs Johansson, 
fann vi en pigg och rask dam med 
gott minne, som alls inte hade giömt 
bort sitt modersmål, trots att det inte 
bjudits några tillfällen att tala sven
ska i hemmet i Chicago. 

- Det ' var egentligen inte min ide 
att vi sku'le göra den här resan, sä
ger mrs Johansson, men min make 
dog för inte så länge sedan och jag 
blev ensam. Min son föreslog därför 
att vi ' skulle göra färden för att en
samheten 'inte skulle kännas så svår. 

På frågan om inte resan varit tröt
tande förnekar hon detta bestämt. 
Turen över Atlanten gjordes med 
flyg - f. ö. första gången mrs Jo
hansson suttit i en flygmaskin - och 
hon var myckj!t belåten med färden, 
som gick snabbt och var mycket be
kvämare än en båtresa. 

I Sverige har man sedan ·med so
Lil•som på övriga platser har lantlJr~a~;na i Skurupstrakten nu bräda nen, Karl Walter, som chaufför i bil 

·dagar med att få skörden ' bärgad. Visserligen började · en och annan åkt omkring litet varstans, sett sig 
lantbrukare köra med självbindare redån i början av månaden, men omkring och hälsat på anhöriga. När-

mast ställs nu färden till brodern 
sedan kom regnet och orsakade en veckas uppehåll, och det var egent- Nils Persson i Sjöbo, och så skall 
ligen först på söndagseftermiddagen och måndagen, som den stora skör- man naturligtvis också besöka en kär 
dedansen på allvar satte in med självbindare och skö):'detröskor. väninna från ungdomen, fru Johanna 

Persson i Flyinge, S. Sandby. 

Mrs Johansson studerar foto

albumet tillsammans med bror
sonen, fabrikör Nils Persson . 

Måndagen var första dagen man l Slimminge, närmare bestämt hos Mrs Johanssons föräldrahem var 
tog emot säd på Centralföreningen. lantbrukare S t u r e L a r s s o n, Omma nr 3, i Sjöbo;" och det var ge- garna har blivit riktigt bra, jordbru
Disponent T a g e ·O l s s o n medde- Slimminge 12, kan man få se en r:om en väninna som hon fick till- ket sköts på samma sätt som hemma 
lar, att det ä1mu är alltför ' tidigt att syn, som inte är alltför vanlig, näm- fa_lle a.tt. komma .över till A~erik?. kring Chicago och också Skurup har 
ge säkra utlåtanden, dm hur skör- ligen ~tt trespann framför självbin- Sa smanmgom traffade hon sm bh- .. . ' 
den artar sig. Hittills är det uteslu- daren. Larsson berättar, att nackde- vande man A u g u s t ·J o h a n s s 0 n, andrat ansikte med vackra gator, sti
tande korn man får in, men i slu- lar och fördelar för hans del väger också han skåning och kommen. från liga affärer och välskötta planterin
tet av veckan räknar man med att tämligen jämnt mellan traktor och Varan, Torekov. Nu bor hon hos so- gar. 
även få ta emot råg och vete. Hos hästar, och då föredrar han utan tve- nen och hans familj på South Black- Mrs Johansson ångrar alls inte 
de partier man tagit emot, har kva- kan hästarna, eftersom han bestämt stone Avenue i Chicago. den här resan . Hon har sett att 
liteten på själva kornet varit ganska anser att det skall vara djur på en Det är andra gången mrs Johans- man i Sverige har det lika bra sGm 
hyggligt, omtalar han, om det än gård. Och ekipaget erbjuder onekli- son besöker Sverige. Första gången i Amerika, oc:h det är hon .,.lad 
hållit en relativt hög vattenhalt. Ty- gen en tjusande anblick. var 1927, då hon reste tillsammans/ över. Nu blir det inte fler Sverlge
viirr har dock en mängd grönskott Den fuktiga marken har varit en med maken och sonen. Den här re- resor, utan i fortsättningen får kon
och ganska mycket snafs betydligt smula besvärande i synnerhet i svac- san har blivit ~n glad överraskning./ takten upprätthållas genom brev 
dragit ner kvaliteten på spannmålen. karna, omtalar Larsson, eftersom det Mycket har forandrats sedan sist, och och genom tidningen Svensk-Ame
Hittills har övertid inte varit aktuell, var nätt och jämt att det gick att l-f_o_lk_h_a_r_f_å_tt_d_e_t_m~y_c_k~e_t _b_a_·t_tr_·e_._v_ä_-_r_ik_an~a_r_e_:n_:·-'-'-~"--"'-----rr--~· 
men efterhand som leveranserna ökar köra med bindaren när han satte 1 
i omfång är man beredd att hålla igång. När det gäller skörden- räknar 
öppet fram mot 22-tiden eller så han med att den skall bli . medelmät-

I
länge det kommer leverantörer. tig. 

Lantbrukare E i n a r A n d e r s-
s o n, Lindesberg, hör till dem som 
satte igång på söndagseftermiddagen 
med korn och blandsäd. Kornet ser 

Ilavande ut och räntar bra. Trots 
torra juni och efterföljande myckna 
regnande med en hel del grönskott 
som följd, rälmar han med gott och 
väl med.elskörd. Om det blir uppe
hålsväder under en veckas tid bör 
det mesta klaras undan, och det är 
hög tid eftersom säden är hårt mo
gen. Sedan följer rapssådden under 
den kommande veckan. 

Systrarna 
fru SIV 

---



[ @ Skurupsbygden J 
MINDRE TROLIGT ATT DET BLIR 

FANGVARDSKOLONI l SVANEHOLM 

Svaneholms skola, sedd från norr. 

Den nerlagda Svaneholmsskolans i Skurup framtida öde är fort
farande lika ovisst. Sedan lokalerna utannonserades såsom lämpliga 
för industriändamål, har en del förfrågningar gjorts av eventuella 
spekulanter, men förda underhandlingar har hittills inte lett till nå
got positivt resultat. Inte heller det senaste projektet, enligt vilket 
skolan möjligen skulle kunna vara lämpligt för en fångvårdsanstalt, 
ty<;ks n\an kunna knyta några · större förhoppningar till, enligt vad 
som framgår av en del förfrågningar vi gjort. 

De aktuella byggnaderna är i gott Nämndens ordförande, · lantbrukare 
skick. Själva skolbyggnaden innehål- Gunnl)r Larsson, Hyltaslätt, framhål 
ler tre klassrum, en gymnastiksal ler att det är väloigt gott om skolor, 
och en slöjdsal. En intilliggande bo- som är till salu och att det därför 
stadsfastighet rymmer tre lägenhe- kan vara mycket svårt att finna 
ter om 2-4 rum och kök samt . en spekulant till Svaneholmsskolan. Till
annan lokal. Därtill kommer en lä- räckHg bärighet finns inte för tyng
rarbostad om 5 rum och kök. re industrier, och när det gäller lät-

Intresset för skollokalerna har inte tare industrier har det inte visats 
varit särskilt stort, omtalar kommu- större intresse. För sin egen del tror 
nalkamrer E r l i n g S i g f r i d s s o'n. han inte på industrialternativet och 
En del förfrågningar har visserligen knappast inte heller på att lokalerna 
gjorts, men spekulanterna har åra- räcker till för en anstalts behov. Tro
git sig tillbaka. I vissa fall har aet- !igen blir man tvungen att dela upp 
ta troligen berott på att läget ej lokalerna och sälja dem för bo
passat vederbörande. stadsändamåL Eventuellt skulle kan-

skyddskonsulent Ahlborg har en ske någon lättare industri kunna 
sommarvilla i Havberg, och vid ett bli intresserad. 
besök på kommunalkontoret fram- Även från skyddskonsulent Ahl
kastade han tanken på a~t skol~n borgs sida är tongångarna inför an
kanske skul~e kunna . an vandas tlll staltsalternativet pessimistiska. Vis
en anstalt for alkoholister och råd- serligen har naturligtvis ännu inte 
de köpingen att erbjuda fångvårds- något besked hunnit komma från 
styrelsen lokalerna samt sända iväg fångvårdstyrelsen. 
ritningar och beskrivningar över Generaldirektören, tr r 
dem. Detta har gjorts, och fång- 1 1 

som 0 rgen 
vårdsstyrelsen har nu att ta ställ- sjä v kommer att de av ärendet, är 
ning till frågan. · f. n. på kongress i England, och 

Kommunalkamrer Sigfridsson me- frågan lär få vila tills han kommer 
nar att samhället behöver få en tillbaka. Det har emellertid fram-

l 1 K kommit; att det är ganska gott om 
speku ant på oka!.erna. öpingens plats på de kolonier, som redan finns 
ekonomi är inte alltför god och om inom det här området och att be
anstalten kom till, skulle det betyda ho et a k 1 · · t ·· . å 
en del goda skattekronor för Sku- v v nya 0 omer m e ar s 
rup. Vilket ändamål skolan än kom- stort. By!(gnadema har h.-an funmt 
mer att användas för, blir det till ' gott skrek, men det kravs ganska 
fördel. Några egentliga protester mot stora 01.nbyggnader. 
att en fångvårdsanstalt eventuellt Ytterligare e~ na~kdel h~s Sva
skulle förläggas till Skurup, har in- neholmss~olan .~r narbeten tlll . sko
te hörts av förklarar kommunalkam- gen, som mnebar en del bevaknmgs
rer Sigfrid~son. problem. Här bör man dock hålla 

i minnet, att det är fråga om det 
bästa klientelet och att grannarna 
i t . ex. Tygelsjö aldrig framför någ
ra som helst klagomål över sina in-

KOMMUNALNÄMNDEN 
POSITIV 

Kommunalnämnden är positivt in- terner utan varit mycket positivt 
ställd till detta senare alt:.:e~r~n=a::.ti~v.:.. :.:i:::n::::st::::ä~'l:.:ld:.:a~.--~-"--'------~~ 

Blixt över torget i Skurup under 

d e t hältiga åskvädret natten mel

la·n lördagen och söndagen. 

// 
l ( 

~ ~Il ~~~=~· =~==============~ 
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Avloppsledningsarbetet . i Skurup 
har kommit in i spännande skede 

· Det stora avloppsledningsarbetet i Skurup har nu kommit in i det 
skede, sotn Skurupsbo1·na med spänning sett fram eornt. Strax efter 
middag på onsdagen satte man nämligen i gång med att på hydraulisk 
väg få de rör, som skall gå under järnvägsspåren, på plats. 

Man och man emellan har ivrigt ! Det är onekligen ett ansträngan
diskuterat hur det skulle kunna gå dc arbete att inne i det trånga rö
att trycka in långa cementrör rakt ret gräva ut och lasta de 20 kbm. 
genom banken under spåren utan att tung lera, som ·erfordras, innan 
på vanligt sätt först gräva och sedan passagen under järnvägen är klar 
lägga ner rören, och när första röret och denna "Operation Trähästen" 
så smått sattes i rörelse, hade en hel är slutförd. Därtill kornmer värmen 
del folk samlats för att studera till- och den inte allt för effektiva luft-
vägagångssättet. växlingen. 

Rören för det här avsnittet ser en Firman som svarar för detta arpetc 
smula annod~nda ut ä.n de, som ~- är Hydraulisk Rörtryckning från Sjö
vants. den tld1gare strackan. Dels ar vik utanför Alingsås, ·och arbetsstyr
~e lan?il'e - h el3: 5 m ... - och dels kan uppgår t ill tre man. Verkmäs
ar de ~a~nskodda 1 )Jåda .~n~ar . Innan tare Stig Ruthström, med hemvist i 
man boqade den med spannmg emot- Bohuslän ,berättar att man räknar 
se.dda arbetsoperatwnen. hade en del med att de 25 metrarna under spåren 
forb~redande arbe~en .. gJorts: En 4'12 skall ta c:a 14 dagar i anspråk om 
m. ~JUP grop hade gravts, oc!' 1. bort- allt går väl - och det har rrian .ingen 
re andan på denna hade . gJutits. ~n anledning att · betvivla. Han vet vad 
betongklack ,som den . h~~rauh~= han talar om _:_han har hållit på med1 
domkraften, en oansenlig Jarncylm - sådana här arbeten i 7 års tid och va
der omkrmg en h;~lvmeter lång och rit med· om åtskilligt besvärligare ! 
med ett par dec.1.meters diameter, jobb än det här. · 1 
skulle ha att ta spJarn mot. M bl' . k . d .. 1 

Sedan det första järnskodda röret an.. 11' gans a nnponera • nar l 
sänkts ner i gropen och noggrant ~1an hor .. att ?et t ryck den .hydran
riktats in sattes ·den hydraullska l~ska aolaggnmg~n, ~~m u tifrån ter 
pumpen vid gropens kant i gång, sig gausk;a aD:iPrak~lQs, arbetar. med 
kolvEm sköt ut ur cylindern och uppgår till hela 400 kg. 
tryckte sakta men säkert in röret ett P å frågan hur det går om man stö.- · 
stycke i jordvägen. Stycken av en ter på sten, sv·arar verkmastaJte Ruth
järnbalk placerades som mellanlägg ström, at tdet är ingen fara, så länge 
mellan domkraft och rör, och proce- det finns dynamit. Man kan utan vi
duren upprepades. Så var det dags dare spränga sig genom rena berg
för nästa fas i arbetet. Den hydrauli- grunden. Någon risk att riktningen 
ska pumpen stannades, och en man inte skulle kunna hållas, är det inte 
kröp in i röret med en kortskaftad heller. Bland fördelarna ' -'-++" 
skyffel för att gräva ut jorden lh- 1 tillvägagångssätt gentemc · 
m. framför röret, innan detta åter gare tillämpade pekar hm 
skulle tryckas in ett stycke. Den ut- fiken på järnvägen kan 
grävda jorden placerades inne i rö- att det inte blir .några 
ret i en liten vagn ,som så drogs ut eftersom skiktet ovanför 
ur röret för att tommas. orörda . 

l i/ _) 

c ~ 
j 

Ge rt Jarl, Skurup, som "gruvarbe tare" vid ledningsarbetel under 
järnvägsövergå ngen i Skurup . 
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Skurups lanthushdllsskola vzsas 
Silversmed Börje Johansson, Malmö, med maka Siv, född 

Helgesson, Skurup. Foto: Lidbergs. Skurup. 

Agronom Ernst MäLler demonst1·eTar för j1·uarna Ann~ Larsson och 

Karla Kvist hur den nya lanthushållsskolan skall te sig. 

Informationsmötet om lanthushållsskolan i Skurup samlade ett 

m~cket stort antal deltagare och övervägande Vl!r · det naturligtvis 

kvmnor, som sökte sig till informationsmötet som hade karaktären 

av en rundvandring med åtföljande förklaring. 

Tidigare har A r b e t e t u· 
berättat om lanthushållsskoh 
dess funktionella avdelninga1 
tar Gunnar Knutsson berätta 
tömmande om lokaliteterna f, 
församlade . 200-hövdade s 
Vid 19-tiden samlådes saml 
stora salen på Ian tmanna< 
där agronom Ernst Möller h 
välkommen i egenskap av 
nadskommittens ordförande. 
tor Gunnar Knutsson gav di 
en historik över Ianthm 
skolornas uppkomst och uf 
ling i Malmöhus län. Lanthus 
skolan i Skw·up väntas stå 
1962 och har då kostat 1,5 mi 
kronor. 

Heltidskurser i Skurup 

Fr v ULla Lindbe1·g, Skurup och Birgitta l:'e1·sson, Rydsgå1·d ha1· valt 

en handelskurs. Lisbeth Davidsson, VebeTöd, valde en husmoders

kurs, 

Skurups skolor för yt·kesimdervisning hade på lördagsmiddagen 

u~prop för heltidskurser. Det blir en i husmodersskolan med väv

ning och en kontorskurs. Det var endast flickor som anmälde sig. 

Kontorskursen kommer att starta med 14 elever och husmoderskur

sen med åtta anmälda. 

Skolan _börjar sin verksamhet på början, blir en ny milstolpe i sko
måndag och bägge kurserna förläg- lans utveckling, till gagn för ung-
>; ; till e· ~ .ctsskolans lokaler. dom och samhälle. 

Yrkesskolans rektor, Herlof Lind- Skohtyrelsens ordf, skräddar
ström, hälsade elever. lärare och mästare Julius Carlsson, avslutade 
målsmän välkomna och lämnade i uppropet med att uttala tillfreds
korta ordalag en historik om del- ställelse över att yrkesutbildningen 
tidsundervisningen inom Skurups är på så stark frammarsch och att 
yrkesskolor och det ökade intresse de kurser som nu tar sin början 
den rönt allt sedan starten 1947.\ger de ökade kunskaper som kö
Heltidskurserna, som nu tar sin pingens myndigheter avsett. 
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·Nytt publikrekord Skivarp 
·-as.OOO SÅG BLOMSTERTÅGET 

Arrangörerna för Blomsterfesten 
i Skivarp kunde !lå söndagen no
tera ett nytt publikrekord, trots 
att väderleken kanske inte var helt 
idealisk. Omkring 15 .. 000 besökare 
rälmades ill på idrotts. och fest
platsen, cirka tredjedelen mer än 
under fjoråret, och därtill kom aUa • 
de som nöjde sig med att se på 
det verkligt ståtliga och impone
rande blomstertåget. 

Årets blomstertåg, det ll:e i ord
ningen, var verkligen magnifikt, och 
som vanligt hade brottarklubbens 
ordförande R a g n ar A n d er s s o n, 
idrottsföreningens ordförande I v a n 
C h r i s t e Il, folkskollärare H a r r y 
F o r s t e n b e r g och alla de andra 
medlemmarna av hjärntrusten visat 
prov på en verklig ide- och fantasi
rikedom. Åtskilliga av åskådarna 
försäkrade att bloms~ertåget var det 
bästa hitti'lls ech det finns ingen an
ledning att opponera sig. 

I spetsen för tåget, föregånget av 
barnens eget blomstertåg, spelade 
ABF:s orkester från Trelleborg, och 
efter näpna pagen G u n i Il a ' P e r s

· S o n på ponny följde tågets maskot, 
den indiske elefanten. Vidare fick 
man se en mycket levande, jättestor 
påfågel och ~n alphydda med tyro
lermusikanter, innan det var dags för 
ekipaget med den söta blomster
drottningen Å s a J o n a s s o n, Mal
mö, och hennes tärnor B r i t t
M a r i e I s g r e n och A g n e t a 
C h r i s t e n s s o n . En prärieskonare 
med unga nybyggare och ett sjö
rövarskepp med blodtörstiga pirater, 
som vilt svängde sina blodiga svärd, 
var verkliga fullträffar. 

En vacker tavla med bl. a. Skiv
arps mölla och kyrka väckte berät
tigad beundran, och en annan vacker 
tavla var harpolekaren M a r g a r e t a 
P e r s s o n. Ett ekipage med verklig 
aktualitet var "Tor och hans boc
kar", och Asaguden Nils Nilsson 
domederade nästan mer än hans fö
rebild gjorde på lördagsnatten. 
Skurups folkdanslag och en kors
virkesstuga ingick också i proces
sionen, som avslutades med det hjär
teknipande brudparet Elsy Holman
der och Åke Holmström samt deras 
näpna uppvaktning Sylvia Hansson 
och Björn Andersson. 

När tåget nått fram till idrotts
·platsen, hälsade Ragnar Andersson 
välkommen och uttryckte sin glädje 
över de många besökarna. Fjorårets 
blomsterdrottning, Malmöflickan 
Gudrun Håkansson överlämnade 

fr.- l 

Margareta Persson, söt harpo lekare . 

halsband, som skulle vara ett minne 
av värdigheten till årets drottning. 
Trädgårdsmästaren och dekoratören 
Malte Mårtensson, Malmö, S'om de 
föregående åren varit rådgivare och 
haft överinsynen över blomstertågen, 
berömde sina lärjungar för det goda 
resultat de nått, och överlämnade ett 
fång gula rosor till blomsterdrott
ningen. 

Programmet fortsatte så med kon-

.orkester och en som vanligt tjusig 
uppvisning av Skurups ':l)olkdanslag. 
Sigvard Wallenberg drog ner en 
mängd applåder med sin sång 
sina ypperliga imitationer, och så 
var det dags för den välkände Osby~ 
herden Gunnar Rosendal att fram
träda och hålla ett livligt uppskattat 
kåseri om ungdomen och vägen till 
glädje. 

Kvällen avslutades med dans, upp
trädande av balansakrobaten Mr Gil-
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skoltrafikpoliser i Skurup 

Vid Skurups enhetsskola håller man på med alf utbilda skoltrafik

poliser under ledning <!IV poliskonstapel Slig Borgquisl, vilken syns 

" på bilden tillsammans med Ma·rie Holierman, Lars . Nilsson, Dan 
Nilsson och Birgilla Larsson. 

"Skånes konfettiflicka" korad 

"T illa del snöar" kunde sälfas som text till den här bilden av aspiran- · 

ferna i el! regn a·v konfetti. Flickorna är från vänsler Lisefolie Olsson, 

Brodda, Skurup, Ulla Håkansson, Veberöd, vinnliren Birgilla Nilsson, 

Slimmingeby, Ulla Rosenkvisf, Veberöd, !rene Olsson, Börringe, och 

Majvi Nilsson, Hassle-Bösarp. 

Skurup 

Polisanmälan i Skurup 
, i leslamenisaffären · 

I vintras upprördes sinnena ·i SkuJ 
rup genom den mycket omtalade s.'l 
k. testamentsaffären, där högst de
lade meningar rådde. Denna fråga 
har nu kommit in i ett nytt skede. 
Den av kommunen tillsatta utred
ningskommitten inlämnade. nä~.gen
i -början av augusti en polisanmalan 
sedan det konstaterats att ett visst 
ibelopp saknades i kvarlåtenskapen. 
' Polisanmälan har gjorts därför att 
man vill ha reda på hur det ligger 
till med den konstaterade bristen. 
Den kommunala utredningen som 
enligt uppgift blev klar med _sitt 
arbete redan i juli månad har mte 
kunnat ge något bestämt svar på 
denna punkt, och det fanns då ing
et . annfl-t att göra än att överlämna 
~aken tiii· polisutredning. 
J:n mängd rykten har ci:k_ulerat 

kring denna fråga som omg1v1ts ~v 
djup sekretess av berörda or~an. S1_n 
alldeles speciella prägel har JU affa
ren fått genom att den i ett ~d_igt \ 
:skede blev till · en kommunalpohtlsk 

fråga. 

l 
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Samlarvurm gör Slimmingekate 
"annorlunda" 

Fru Klara Anderssons kafe i 
Slimminge är inte ett kafe vilket 
som helst. Det är inte bara det, att 
fru Andersson är en av de få, 
som fortfarande känner till och 
svartsjukt bevarar ett garnmalt re
cept på äkta skånsk spettkaka och 
således har kombinerat kalerörel
sen med spettl,aksbagerl, eller att 
hon genom de många rum, hon har 
till sitt förfogande, kan ta emot och 
betjäna verkligt stora sällskap an
tingen det nu gäller någon famil-

jehögtid, en utflyktsgrupp eller dy-, jiiliilrll/iil;llllll'll likt, utan i än större grad att inne-
havarinnans samlarhobby satt sin 
stora prägel på kafelokalema. 
När SkD gjorde ett besök hos fru 

Andersson, höll hon som bäst på att 
baka spettkakor över ugnen i köket, 
Hon berättade, att hon hade fullt 
upp med beställningar över hela 
Sverige, och att hon dessutom hade 
leveranser till en mängd olika hörn 
av världen. Under tiden hon höll 
på med de läckra bakverken, berät
tade hon hur det kom sig, att hon 
började samla på gamla saker. 

FAMILJEN SKEPTISK 

"Det var egentligen farmor, som l l'l .li·!J!.mJ:!i[j[ij!':i:i.~·~~!~~ väckte mitt intresse för gamla före-
mål", berättar fru Andersson. Jag 
var väl i 6-7 årsåldern då. Farmor 
hade åtskilliga gamla ting, och för 
att stimulera mitt intresse, skänkte 
hon mig några småsaker. Av andra 
gamla personer fick jag åtskilliga 
andra småföremål som belöning för 
någon tjänst jag gjort dem, och så 
steg intresset för sådana föremål, som 
alltmer försvann ur hemmen. När 
jag sedan för 23 år sedan satte upp 
den här rörelsen, beslöt jag på allv,ar 
försöka få upp ögonen på folk för 
de värden, som låg i dessa ting, trots Fru Andersson visar fram en gammal brandspruta av koppar och en 
att mina föräldrar och bröder tyck- . . . .. " . 
te att det var vansinnigt att samla del av sma sfrykJarn ovanpa den gamla ugnen. , 
på sådant garnmalt skräp. Jag har . . · 
placerat sakerna i mina lokaler för av skilda former, och samlingen av l med gamla fotogenlampor hänganda 
att besökarna skall se hur dekora- handsmidda sockertänger omfattar i taket. En 130-årig spiiU}l'ock, eU 
tivt det är och själv leta igenom ett otal nummer. Av porslin finns emblem som suttit på orgeln till 
sina vindar efter liknande saker, allt möjligt från Malmöporslin från 

1 

Slimminge kyrka före r~U!'urationen 
som kanske legat bortglömda. åren 1874-76, koppar, vaser och tall- 1905, då orgeln slängdes ut, en sam-

l 
En hel del av föremålen har fru rikar, som pryder väggarna och till ling hornskedar, ett tvättbräde med 

Andersson fått från släkt och vän- en komplett toalettservis av rör- antikt utseende, ·en. handmangel, mas
ner, och så har hon goda förbin- strandsporslin i en kommod. I en sor av lergods och ett bröllopssäta 
delser med skrothandlare, som hon samling glasföremål lägger man mär- från 1854, som var avsedd, 7att pla
bett säga ifrån, när något, som kan ke till olika brännvinsflaskor och ceras i arbetsvagnen vid f~~iga till
intressera, dyker upp. Särskilt in- -glas samt sockerskålar i varierande fällen finns också ed ; blan:d inven
tressant är det, att hon själv i hem- modeller. Här finns också en be- tarierna. På en vägg hänger tavlor 
met använt de flesta av föremålen synnerlig historia. Den liknar sna- över mannens och kvinnans åldrar 
och således väl vet, vad de skall rast en ostkupa, som liksom gamla och på en annan en del• skjutvapen. 
vara till. "När jag tittar på dom här buteljer är försedd med en "kinne- En sällsynt tranlampa på · lampblock 
grejorna", säger fru Andersson, "ser kulle" i botten. I toppen av denna av trä pryder väl sin : plats, och i 
jag ofta framför mig ägarna och kulle finns ett häl och hela anord- ett hörn tronar den kista fjärdings
hur de använt dessa ibland ganska ningen står på små fötter. "Det är man Lindblad använde, när han var 
otympliga redskap." en flugfångare", förklarar fru An- korpral på Tvedöra . 

. FIFFIG FLUGFANGARE dersson. En sockerbit lä.?ges på bor- Det är en hopplös 'uppg\rt att re-
d_et under apparaten for att locka dogöra för alla de ting som fyller 
till s1g flugorna, som sedan kommer rummen. Om man lägger till en vac
upp genom hålet ~ bottnen och _där- ker tennsarnling, en ·myntsamling, 
efter . dr~knar 1 den svagdncka, en samling stiliga sättughar och ett 
s~m fmns 1 flugfångaren. F1ff1gt ut- skjul fyllt med gamla verktyg och 
tänkt - eller hur? redskap, finns ändå en massa saker 

Det är tusentals saker av de mest 
skiftande slag, som passerar revy, 
när fru Andersson visar oss om
kring i de båda sidor om vägen 
belägna båda husens tiotal rum, som 
alla är fyllda med saker, som hon 
under årens lopp samlat ihop. En MASSOR AV SAKER 
jättestor samling kopparsaker blän- Man känner sig förflyttad till ett 
ker välputsad och fin, och här finns annat århundrade, när man passe
formar, bunkar, kaffekittlar och rar genom rum, möblerade med möb· 
brandsprutor m . m. i olika storlekar ler, som har åtskilliga år på nacken, 

kvar att beskriva. Och om än takten 
i smlandet något saktat av lägges 
ändå en del nya föremäl till de 
övriga. Annars är det nu främst 
ett önskemål, som fru Andersson 
har: A t t få alla dessa saker kata
lo iserade och ordnade. På en spiselkrans finns strykjärn med stili a s e lar å vä arna och 
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OR och BARN-~ 

sonen HAKAN, 2 m å-

Sk ~r_upsyngling till . Schweiz 

.PÅ 1'UMMEN! 
En initiativrik och företagsam 

ung man är studerande A k e' O I s
s o n, Skurup. Härom kvällen kom 
han tillbaka till Skurup efter en 10 
dagars liftarfärd på kontinenten, 
under vilken han hunnit besöka 
Tyskland, Österrike och Schweiz. 
270 mil har han åkt på tummen och 
med sig hem efter denna trevliga 
semesterutflykt hade han en fast 

1lll'e-sats att göra om färden ett 
kommande år då han ämnar för
länga rutten söderut och ha litet 
mer tid till sitt förfogande. 

Under juli månad arbetade Ols
son i Beddinge, men så tyckte han 
att han ville ut och se sig omkring 
en smula innan han den 30 augusti 
börjar i ring RP vid läroverket } 
Ystad. Sagt och gjor t. Han packade 
ner det nödvändigaste i en liten bag, 
tog .färjan över till Travemiinde och 
åkte sedan på tummen rutten Frank
furt, Basel, Lichtenstein, Innsbruck, 
Miinchen, Köln, Liibeck och så hem 
igen. 

VÄL BEMöTT ,. 

överallt säger sig Olsson ha blivit . 
väl bemött, och några svårigheter 
att få lift har det inte varit. Fär
den blev en stor upplevelse med stor
slagna naturscenerier , intressanta 
byggnadsverk och sist men inte minst 
genom att han fått komma i kon
takt med en massa andra ungdomar 
från olika länder- också de på lif
tarfärd. Bland de upplevelser och 
minnen han hade med sig hem näm
ner han öl. a . ett möte med en ja
pansk liftare, sammanträffande med 

1 ett östtyskt flyktimm ·· 

Åke Olsson demonstrerar sin lif

tarteknik väl hemkommen igen till 

Skurup. 

Olsson rekommenderar gärna sam
ma .färdsätt för andra ungdomar, som 
för en billig penning vill komma ut 
och se sig om en smula och kanske 

Gesällprov som 
hårfrisörskor 

Skurupsllickan Eja Sjöberg lägger 

en fin frisyr på Gun-Britt Hans

son, Skurup. 

Sex unga damer med 4 års utbild
ning inom hårfrisörskeyrket bakom 
sig avlade på onsdagen sina gesäll
prov i yrkesskolans lokaler i Y stad. 
Flickorna skulle under normal B
timmars arbetsdag utföra två klipp
ningar, en tångondulering, vatten
ondulering, lägga en festfrisyr, per
manenta, färga, göra en uppsättning 
av långt hår, klä en brud, göra ma
nikyr samt lägga make-up. "Försöks
kaniner" var flickornas gamla van
liga kunder, och de blivande hår
frisörskorna visade tydligt att de lärt 
åtskilligt under sina 4 år. 

Examensnämnden utgjordes av 
Kerstin Ingemarson, Dagmar Broms 
Göransson, Margit W estergaard och 
Irma Nilsson. De flickor som avlade 
sina gesällprov var (mästarens namn 
inom parentes): Eja Sjöberg (Gud
run Semert, Skurup), Anna-Greta 
Lööv (Arla Larsson, Löderup), Ing
rid Möller Nilsson (Karin Jönsson, 
Simrishamn), Inga Karin Persson 
(Siv Borg, Borrby), Elsa Karlsson 
(Hildur Halling, Ystad), samt Karin 
J önsson (Ernst Andersson, Ryds
gård). 
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Fn~ BRITA KRJSTENSSON, Slcurup, m ecl ·scm en MATs, l 
na.der. (Lindbergs foto , Sku'l'up). 

Skurups fottakår firade 
högtidligt 25-årsjubileum 

En trafikolycka 
inträffade vid 16-tiden på· lördagen 
i _Skurup. En .brandbil från Sjöbo 
kom på Järnvägsgatan och . .skulle 
svänga norrut på Kyrkogatan. Sam
tidigt kom en personbil söderifrån 
på Kyrkogatan och de båda fordonen 
krockade. Endast smärre material
skador uppstod. 

Skurupspolisen grep 
vid 15-tiden på lördagen en man
från Trelleborgstrakten såsom miss
tänkt för rattfylleri. Några personer 
hade sett mannen sittande spritpå
verkad i sin bil och· larmade polisen 
som tog hand om honom. Då man 
misstänkte att han framfört bilen l 
berusat tillstånd, fördes han tui · lä
kare för blodprovstagnil)g. 

Posten i Skurup. 
Till stationsmästare vid. postexpe

ditionen i Skurup har förordnats 
postexpeditör I. P. L. Nordin, .S.ttick
holm. 

Från Skurups lottakårs · jubileum på Svaneholms slott. Fr. v. fruarna 
Sally Jönsson, Märla Sjöla~der, Doris Larsson och Berta Larsson. 

Skurups lottakår högtidlighöll på söndagen sitt 25-årsjubileum med 
en vacker och stilfull friluftsgudstjänst på Svanehol71ts slotts borggård. 
Bland det 70-tal lottor, hemvärna?·e och övriga. intresserade märkte& 
bland annat ordf. i Malmöhus läns lottaförbund, fru Sara Lundborg, 
förbundskassör frk Carli Olsson, Lund, Skivarps och Rydsgårds kår
chefer, fru Markbarn och fru Barchan, Skurups hemvärnschef Hugo 
Roas samt representanter från Fo. 

Gudstjänsten förrättades av kyrko- kokören. Scdan lottorna och hemvär
herde Gunnar Wallin, Skurup, under nets fanor förts fram till altaret där 
medverkan av den välsjungande kyr- de bildade fanbor-g sjöngs. 'som inled

ning Vår Gud är 65s' en väldig ' 'borg, 
varefter kyrkoherde Wallin talade 

med utgång från psalmens Jnlednings
ord. Vidare talade kyrkoherde Wallin 
om den stora uppgift som lottarörel
sen har att fylla. _Efter predikan 
sjöngs Fädernas kyrka. Därefter läs
te fru Sara Lundborg Lottaerirtran, 
varpå de inbjudna gästerna samlades 
kring kaffebordet. Här fick den ju
bilerande kåren mottaga en rad gra
tulationer, välgångsönskningar och 
minnesgåvor. 



f 

95 

Rosanders i Skurup h.~r fåt~ 

nya bilutställningslokaler , 
Firma· Rosanders nya bilutställningsloltaler vid Svaneholmsvägen i Skurup, strax intill ·Femk{)rset, står 

nu helt klara. I samband härmed visar firman sina lokaler för allmänheten · i dag till kl. 18 och i morgon 

kl. 9-18. Man utställer då också Fords största försäljningsframgångar under året; Anglia, Taunus 17 M, Kom 

bi, Falcon och Fordson Dexta dieseltraktor, samt demonstrerar ett antal av sina FF-plussade bytesbilar. 

Det var 1957, som Trelleborgsik-
man Rosanders startade Skurupsfili
alen i lokalerna vid Skolgatan. Ef
ter hand som tiden gick, ökade kra
vet på större plats, och man började 
se sig om efter lämpliga lokaler, som 
dess utom hade ett litet mindre · un
danskymt läge. Verkmästare A. 
Lundmark erbjöd sina ledigblivna 
lokaler, och eftersom firman fann 
dessa lämpliga, slog man till. Hyres
värd och hyresgäst diskuterade de 
nödvändiga ombyggnaderna, i mars 
månad i år var ritningarna klara, 
och bygget sattes igång. För om
kring tre veckor sedan var de egent
liga byggnadsarbetena färdiga, och 
sedan dess har man hållit på med 
en del kompletteringsarbeten och 
målningsarbeten m. ·m. 

Försäljare Rolf Persson i den nya utställningslokalen. 

Den lyckade ombyggnaden har ut- ljusa och tevliga lokaler med · en 

förts av byggmästare Egon Olsson. glad och lyckad färgsättning. Rolf 
Persson, fi•rmans Skurupsrepresentant 

Den byggnad som lokalerna inryms sedan 2 år tillbaka, förklarar sig 

i har en tämligen skiftande historia mycket nöid med de nya lokalerna. 

bakom sig. Ursprungligen har det Utställningslokalen om ca 80 kvm 
varit ett gammalt .stall, som senare rymmer 4-5 bilar mot den tidigare 
ändrades om till slakteri, för att så lokalens 2. Dessutom har han till 
bli till snickeriverkstad. På senare sitt förfogande fått en trevlig kon
tid har den använts som lagerutrym· tarslokal på ca 13· kvm. Andra ny
me, innan den nu slutligen upphöjts heter är ett tvättrum och en fullt 
till rang och värdighet av bilut- tillräcklig lokal för tvättning och 
ställningslokaL polering av bilarna. Sist men inte l 

Den omfattande ombyggnaden in- minst är det så ~äget, som har bh
nebär att hela kvarteret Erik avse- vit bra mycket bättre. Det är säle
värt har · snyggats upp. Exteriören · des med berättigad stolthet, som Ro
har blivit mycket tilltalande, och sanders· ·ser fram emot att få visa 
gråstensfoten gör ett mycket dekora- gamla och nya kunder sin fina an

tivt intryck. Invändigt finner man läggning. 
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Arbetet måndag 12 september 1960- 9 

Lotta,·ubileum i Skurup 

Lottajubileet på Svaneholm. Fr v fruarna Berta Larsson, Sally Jöns-. 
son, Inga Lars_son 'och Birgit Becklund. 

Skurups lottakår högtidlighöll på söndagen sitt 25-årsjubileum med · 
en vacker och stilfull friluftsgudstjänst på SvanehoJ)Ds slotts borg
gård . Bland ett 70-tal lottor, hemvärnare och övriga ilitresserade 
märktes ordf i Malmöhus läns Iottaförbund, fru Sara Lundborg, för
bundskassör frk Carli Olsson, Lund, Ski~ar'ps och ' Rydsgårds kår
chefer, fru Markhorn och fru Barchan, Skurups hemvärnschef Hugo 
Roos samt representanter från Fo. 

Gudstjänsten förrättades av kyrko· kyrkoherde Wallin om den stora 
herde Gmmar Wallin, Skurup, un- uppgift som lottarörelsen har att 
der medverkan av den välsjungan- fylla. Efter predikan sjöngs "Fäder
de kyrkokören. Sedan lottornas och nas kyrka". Därefter läste fru Sara 
hemvärnets fanor förts fram till al- Lundborg Lottaerinran, varpå de 
taret där de bildade fanborg sjöngs inbjudna gästerna samlades kring 
som inledning "Vår Gud är oss en kaffebordet. Här fick den jubileran
väldig borg". varefter kyrkoherde de kåren mottaga en rad gratula
Wallin talade med utgång från psal- tioner, välgångsönskningar och mitl
mens inledningsord. Vidare talade nesgåvor. 

., 
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( ~ Sk~upsbygden 
Skurups folkhögskola har 

börjat utökade .vinterkursen 

Q 

J 

På torsdagseftermiddagen - kom många av eleverna me-d tåget 

Skurup. Ovan ses en kvarlett med fr. v. Nina Roswold, Are, Siina 

Fredriksson, Öland, Pavii Köppii, Slockholm, och Lena Danielsson, 
. Öland. 

En mängd ungdomar belamrade m~d res'väskor och annat bagage 
anlände under torsdagseftermiddagen till järnvägsstationen i Skurup 
f. v. b. till Skurups folkhögskola. Där hölls nämligen på kvällen upp
rop med årets vinterkurs. Just detta upprop var smått historiskt ef
tersom det var premiär för den utökade vinterkursen samt för en 
tredje årskurs. 

Skurups folkets park har fått 
en genomgripande uppsnyggning 

Arets vinterkurs kommer att pågå är skåningar kommer dock en hel 
till den 29 april, d. v. s. 30 läsveckor del från Mellansverige men också ele

Skurups Folkets park inleder höstsäsongen på söndag, och lik· 
som i fjor, då man firade 50-årsjubileum, kommer man premiär
dagen i år inte att tillämpa någon entre- , eller dansavgift. Trots 
detta kommer man att bjuda på ett förnämligt familjeprogram, be· 
rättar Skurups nöjespappa, köpman Börje Linden, medan han med 
berättigad stoltbet visar upp danspaviljongen, som under sommar
uppehållet fått en genomgripande make-up invändigt. 

mot tidigare 21. Skurups folkhögsko- ver från t. ex. Sandträsk, Junosuando Det man givetvis först lägger mär
la hör nämligen till den utvalda ska- och Gällivare. Vid uppropet i gym- ke till, när man kommer in i loka
ra som fått skolöverstyrelsens till- nastiksalen hälsade rektor Lundgren len, är att den helt målats om i 
stånd att anordna dessa längre kur- Välkommen och vände sig särskilt till ljusa och tilltalande färger. Tidigare 

/'""'. ser. Dessutom är för första gången skolans nya lärare fil. mag. Mirja var den hållen i en enda färg. Den
f en tredje årskurs anordnad och plat- Malmberg och fil. mag. Bengt Eng- na färg går fortfarande igen i en 

serna till denna har varit livligt ef- lund och hoppades att deskulle fin- betydligt ljusare och gladare nyans, 
terfrågade av såväl manliga som na sig väl tillrätta. men så~ar kortväggarna målats i 
framför allt kvinnliga elever. Skä- Sedan han presenterat lärarna ro- en läcker röd färg liksom garde
let till dessa förändringar har varit pade han upp eleverna av vilka 55 roberna. Takets mittfält har gjorts 
den skärpta konkurrens som . råder va.r nyko~lingar. Rek~?r L~ndgren 1 svart och skjutbanans ena vägg vac
bland ungdomarna och det v1dgade ermrade v1dare om .skalen tlll .for- kert grön. Väggarna båda sidor om 
kravet på större och mera djupgåen- ändringarna i kur.serna .. och de oka- scenen har fått pigga mönster - den 
de kunskaper. de kraven, bl. a. SJukskoterskeskolan, ena breda ränder i rött och gulvitt 

En titt på elevförteckningen avslö- där minimikraven höjts från 42 till med runda fält och den andra 
jar att det är 112 elever som nu har 60 veckors utbildning vid folkhög- triangulära fält i mörkblått och gul
ett läsår framför sig. De är förde- skola. Han visade också på att pro- vitt. Fönsterna har fått tunna en
lade med 32 elev~r. på första årskur- cen~en kvinnliga elever. al;!rig förr färgade gardiner i färgerna gult, 
sens teoretiska ll~J": och 23. på den yant så ;5tor ocJ:t g~adde s1g at. 1!-tt den grönt, rött och blått, och ovanför 
hushållsbetonade lmJen, 28 v1d andra okade tiden gJorde det moJllgt att dessa sitter lysrör i samma färger. 
årskursen och vid den tredje 29. Vi- hinna m~d allt det som tidigare ej Parkpubliken kommer att få dansa 
dare framgår att Skurup fått en hel medhu~mts. Uppropet avslutades på ett förstklassigt golv denna sä
del långväga gäster. Om än flertalet med bon och psalmsång. song, eftersom man också lagt in 

förändringarna vid prem1aren på 
söndag. Programmet börjar kl. 15.30, 
då Skurups sagostunders hornorkes
ter bjuder på en timmes konsert
musik. Så kommer Hector el Neco 
att visa sina förnämliga trollerikons
ter. Dansen inledes med två tim· 
mars gammaldans, varefter man 
övergår till modern dans. För mu
siken svarar Krassows orkester och 
Cacka Israelsson är kvällens gäst. 

Fyraårig flicka 
sprang e~ot bil 
vid Torsjö gård 
En dotter till en lantarbetare på 

Torsjö gård, 4-åriga Solbritt, ska
dades på onsdagen mycket allvar
ligt, då hon blev pågård av en bil 
på vägen mellan Skivarp och Sku-

parkettgolv på· dansbanan. Det gam
la golvet var ganska slitet, och det 
är kanske inte att undra på då det 
legat sedan paviljongen byggdes 1933 
efter det att den gamla brunnit ner. 
Räcket kring banan har fått ett änd
rat utseende, vilket avsevärt kommer 
att underlätta städningen. Därtill rup. 
kommer en del smärre detaljer, som En bil kom från Skivarpshållet i 
alla hjälper till att göra lokalen triv- en hastighet av ca 50 km/tim och 
sammare, trevligare och gladare. hade just i ett backkrön möte med 

l 
I sin helhet har resultatet av denna tre fordon. Skivarpsbilens förare oh

uppiffning blivit mycket gott, inte serverade vid sm vägkant en dam 
minst genom de lyckade färgeffek- och ett barn. Just som han passerat 
terna såväl i~?mh~ som utifrån. den sista av de mötande bilarna såg 
Arbetena, som aven 1nnefattar 5 nya . 
belysningsstolpar ute i parken har han ett annat barn, som kom sprmg-
i runt tal gått löst på 15.000 kr. l ande ut på vägen från höger. 

Alhnänheten får tillfälle att bese Bilisten hade ingen möjlighet att 
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i Skurups Folkets park-----~~---~- --------~-====--~-=~!!;....-. 
Skurups Folkets pa.;t står nu 

färdigrustat inför säsongspremiä
ren söndagen den 18 september. 
Liksom under de närmast före
gående åren har parkledningen 
använt sommaruppehållet till 
restaureringsarbeten. I år är det 
i huvudsak dansbanan som fått 
genomgå en .ordentlig make-up 
invändigt. 
Dansgolvet, som under 2!7 år stått 

emot den månghövdade dansanta 
publikens fotarbete, har nu ersatts 
med en vacker stavparkettbekläd
nad. Även på det ljustekniska om
d.det har det sörjts för att lampet
ter kan uppmonteras i serverings
avdelningen. I den del av utomhus
anläggningen, som tidigare saknade 
ljus, har stilfulla kandelaberljus
punkter utplacerats, Som gör att 
hela området är fullt upplyst. 

Det ·som dock blir mest iögon
fallande för publiken när den nu 
på söndag samlas · till den första 
pårk- och danskvällen för säsongen 
är att hela danspalatset invändigt 
nymålats i -mycket tilltalande och 
vackra färgkombinationer. Ett mid
nattsblått takfält sträcker sig fram 
över - musikestraden, som· i svag 
kvällsbelysning ger ett behagligt 
intryck. Väggama är i huvudsak 
smultronröda, på tvenne väggpar
tier kombinerat med fria fantasi
mönster. övriga tak-, vägg-, och 
konstruktionssnickerier är hållna i 
en benfärgad sättning med en myc

' ket svag dragning i · rött, som inger 
värme och trivsel. 

Ä ven den gamla gardinuppsätt
ningen har fått ge vika för nyare 
och luftigare saker, där färgsätt- Välkomna till Skurups foLkpar/i 
ningen på lysrören över fönster- säger parkföreståndaren BörjE 
partiema varit vägledande för valet Linden. 
av gardinfärg. ' Kostnadema för • • t'll 'd tt. G" t r· k ··11 
denna restaurering har gått till pa.gar l mi na . as or va e 
15 000 kr me f t ·gh t f" . bhr Cacka Israelsson. . , n as 1 e s oreningens 1 
ordförande, skräddarmästare B. 
Linden, som tillika under flera år 
varit nöjesbas .vid detta etablisse-
mang, anser att parken frekvente:. 1. l) 
ras av en ungdom som det mycket 

1 
vfu _ U · 

väl går att göra snyggt och hem- -, 
trevligt åt. Någon onormal förslit-
ning eller förstöring_ av den nu yt-
terst trivsamma anläggningen räk-
nar inte ledningen med. 

Byggnadsarbetena har utförts av 
byggnadsfirman Egon Isgren, Sku
rup, parkettgolven har inlagts av 
Erik Magnussons golvfirma i Sku
rup, målningen av målerifirma K. 
E. Adolfsson, Genarp. Färgkombi
nationema har målarmästare Y. 
Knutsson, Skurup, svarat för. Ryds
gårds möbelaffär har utfört gardin
och textilinredningen och Wiek
ströms el-& kyl de elektriska ar-
betena. · • 

FINT ÖPPNINGS
PROGRAM 

Från Charterfeslen på Svaneholm. 
jur. kand. Torsten Truedsson, ing. Nils Hammar, Veberöd, folkskol

lär. Per Sjödin och ing. Ragnar Nilsson. 

12 "Y" medlemmar' Bohlin, och dessutom fanns också fil U representanter ft·ån en dansk klubb 
· i Naksskov. 

togs· in i Skurups 
Round ·Table-club 

Round Table 75 i Skurup hade 
på lördagen sin trevliga charterfest 

på Svaneholms slott. Ett 60-tal in
b;judna gäster hade kommit för att 
närvara vid det stora ögonblick i 
klubbens historia, då dess 12 med
lemmar upptogs i de övriga Round 
Table-klubbarnas krets. 
Bland gästerna märktes bl.a. di

striktssekreteraren, advokat Bertil 
Bäckström, Angelhobn, och riksord
föranden, brandchef Olle Arvidsson, 
Hälsingborg. Lions Club i · Skurup 
representerades av folkskollärare Lars 

Sedan man samlats nere i de me
deltida källarvalven, där ett cock
tailbord stod dukat och levande ljus 
svarade för belysningen, hi;ilsade 
Skurupsklubbens ordförande, folk
skollärare Per Sjödin, välkommen 
och redogjorde för kvällens program. 
När gästerna så hade bekantat sig 
med varandra, begav sig hen-arna till 
ll,iddarsalen för själva charterceremo
nin, medan damerna besåg ,slottet 
och. dess samlingar. 

Riksordföranden , hälsade. välkom
men till Rou!ld Table Sveriges sam
manträde, och överlfH -så ordet till 
doktor Per Erik Ringberg, som erin
rade om de vardagens hjältar, som 
kämpade mot sjukdom och fattig
dom m.m., samt yttrade att nu skulle 
Skurupsklubbens kamp mot intole
rans, fördomar samt klasstänkande 
och för kamratskap börja. Riksord-

l~ 

- _ _ _ · _ _ -, föranden tackade för anförandet och "" 
... 1 vände sig .. så. till värdklu'l?ben, som 1 '( . nu ansetts vardig upptagas l kretsen . ....__ 

l Han framhöll nödväildigheten av att · 
f/Cii • . ge sig själv samt få till stånd gemen-
·~ l Jagar VI skap inom klubben, för att så vidga 

J •n?i:''::L med 

BER !ETT A HAGELGEVÄR 
automat för 2-s!l:ott 625:-

och H'O~TEN jaqar vi med 
1-lUSIHf A~"~ A SYUDSARIE 

390:-

l denna gemensakp till övriga svenska 
klubbar och ut över landets gränser. 

l Charterbrevet upplästes, varefter , _........... 
medlemmarna en och en fick gå f-ram ' 
och mottaga beviset på att de upp-l tagits i de stora gemenskapen. Slut- --

. ligen överlämnade riksordföranden 
1 Round Tables standar och hoppades 

att medlemskapet skulle skänka sam-

l ma glädje åt Skurupsklubben som åt 
de övriga klubbarna. 

Vid middagsbordet i festsalen vänl de sig folkskollärare Per Sjödin i siU 
välkomsttal särskilt till brandchef 

l Arviclsson, advokat Bäckström och 
de främsta drivkrafterna bakom Sltu-

1 rupsklubbens bildande, förre di-
m. fl. märken • Byten tages 1 striktsordföranden, advokat ' Ake l •• Holmberg, Ystad, och doktor Ring-

l W l( K '"'ROM l' l g~kg. o~å t~:ldre;~;!~=~~~fk! 
.Il .l skollärare Bohlin, samt de danska 

u::m~•l•"'·" SKURUP l gästei;1a;. som saluterades på "dansk''. !. - - _ _ - Vid middagsbordet föUde så ea 1IDI 

På söndag har allmänheten fritt 
tillträde till festlighetema, och även 
blir det fri dans för såväl gammal 
som ung. Pr~miiirprogrammet in
led~ kl 15.30 .med en . timmas kon.,. 
settmusik av de nu välspelande 
Sagostundemas homorkester. . Ef
t.ermiddagskaffe serveras. Kl17 drar 
trollerikonstnär Hector El Neco 
publiken med till mystikens värld. 
Vid 18-tiden bjudes till gammal
dans, som efter ett par timmar 
övergår till modemare toner och ========================================================================================~ 
takter -efter Krassows orkester och l 
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Kursver~sam eten var l ivlig 
vid Skurups lantmanoaskola 

- . ·)' 

ar avslutning för tre kur-~ Från dessa hade f. ö. eleverna fått 
Skurups lantmannaskola på mottaga ett anslag som använts till 
. Utom för fortsättningskur- en, studieresa till Köpenhamn. Isam
den praktisk-teoretiska som- manhanget nämnde rektor Knutsson 
en hölls nämligen också den också den trevliga studieresan till 
.' avslutningen för helårs- Österrike, som lantmannaskolan 
oamtidigt, trots att dess ele- gjorde i somras. 
lämnar skolan förrän om en Premieutdelning förrättades av 

rektor samt skolstyrelsens v. ordf., 
dessa tre kursers 50 elever lantbrukare ' Teodor Mårtensson, 

·äldrar och övriga intresse- Syenstorp; varefter rektorn tackade 
tmit för att övervaka avslut- skolstyrelsen för · det gångna året 

Från avslutningen · vid Lantmannas~olan i Skurup. Avgående lä- .ch i allt kunde rektor Gun- samt erinrade om de stora föränd-
ra·ren agronom Elof Persson flankerad av skolans nye lärare agr. ~tsson, som också uttryckte ringar, som försiggått inom lärar-

Alf BJ'elke Holterman (t. v.) samt agr. Albin Jönsson. e över att se så många för- kollegiet under 
0
d
1
etf sBi~ta årdet. AgrAo-

L"""-----~__:, ________ _:. ___ ~-~------~~~:e;-, hälsa c:a 125 personer väl- nomerna Bernt- o Jerste t och . 
Persson hade avgått - den senare 

komna. lämnar dock skolan först den 31 ok
Agronom Ragn~r Persson inledde tober - och i stället hade skolan~ 

f!led att hålla en mtres.~an~. oc.h V!;rk- fått· två nya ordinarie lärare, agro- l 
l1gt trevligt upplagd forelasnmg over nonierna Alf Bielke-Holterman 
ämnet: "Aktuella skattefrågor för och Albin ·Jönsson 
jordbrukare". Han påp~kade, att · de~ Sedan rektor önskat eleverna lyc
dag kunde komma. ganska snart, da ka till framförde lantbr Mårtensson 
också de,, :;om nu. deklarerar efter skolstyrelsens tack till ·lärarna och 
~ontar:tpnc1pen, b_h: . tv~~a att gå personalen vid skolan, och gav ele-
oyer. tJll den bokformgsmass1~~ redo- verna sina välgångsönskningar. Elev
VISnmgen. Han drog fram fordelar- kårens ordf. Ingvar Lunderot, Ve
na och nackdelarna med de båda beröd framförde sitt och kamrater
pri~ciperna, o~h fr!IIJlhö~!, att det nas ~ck, pstod att skolan började 
behovs ordentlig upplysnmg om vad bli berömd ute i bygderna för sin 
d~t nya systemet inneb~r •. _innan det gqda mat, och menade att de flesta 
bhr lag, att det skall .~1llan;pa~! ef- av eleverna säkert vände tillbaka 
tersom ett fel, som gors v1d over- till skolan - inte bara för lanthus
gången, aldr.ig gå.r att rätta till se- hållsskolans .skull utan för det goda 
nare ... Han v~lle rada ?e lantbrukll!e, kamratskapet och trivselns skull. 
s?m annu holl fast v~d. kontantprn:~- .slutligen överlämnade han blommor 
c1pen, at~ ordna bokfor_mgen oc;h fo- tHl lärarna och till skolans personal 
ra kassaJournal samt mventar1ebok. samt en insamlad penningsumma till 
Vidare borde de sätta .~ig in i det prydande av skolan. 
n~a systemet, fundera over, det och Kyrkoherde Gunnar Wallin avslu
dlskutera det med grannarna tade med en betraktelse över orden 
f~r yndv~kande av panikstämni~.g "Mina bröder, varen ingen något 
v.1d overgangen. Dem, som så beslot skyldiga, utom när det gäller kär
sig. for att byt~ .system, rå?de .. han le;k", varp sjöngs "Härlig är jor
anhta en bokformgsman v1d over- den". Efteråt bjöd skolan på roid
gången för undvikande av oreparer- dag. 
bara fel. Följande premier utdelades: Fort-

Efter de~ vackra färgfilmen: "Ars- sättningskursen: Husdjurslinjen: Al
tiderna", som skildrade årets väx- bert Johansson, Grums 100 kr ur 
lingar, tog rektor Knutsson till or- Huldbergs fond plus boken Avel och 
da. Han omtalade, att det var det avelsmetoder. Ingvar Lunderot, Ve-
52:a läsåret, som nu avslutades. Kurs- beröd 100 kr ur Toftebos fond. Bengt
verl,tsa~Uheten hade varit omfattan~ Erik Andersson, Skurup 50 kr från 
de med 5 huvudkurser om minst Skurups Sparbank. Torsten Engdahl, 
12 . veckor, vilka samlat 70 elever, Kalmar boken Avel och avelsme
samt 1.0 korta kurser på mellan 6 och toder. 
30· dagar och med sammanlagt 175 . Växtodlings - maskinlinjen: Gert 
elever, 25.700 kr hade erhållits i bi- Andersson, Ystad 100 kr östra Skå
drag från det allmänna. Han berät- nes Andelsslakteriförening, Sten
tade, att fortsättningskursen, som Thore Ahlgren, Klagstorp: 50 
varit delad i en maskinlinje och en kr Skytts Sparbank. Lars-Eric An
husdjurslinje, haft 13 elever i som- dersson, Skivarp 50 kr Skytts Spar
mar, och framhöll fördelen med att bank, E!.tut. Dalin, Sved:da boken 
en sådan kurs kunde anordnas · på Skådeiasekter, Svenska Shell 
sommaren, då eleverna fick komma Praktisk-teoretiska sommarkursen: 

. i verklig kontakt med arbetet .. Vin- Christer Andersson, Jordholmen 25 
terkursen hade haft 26 elever, av kr från Skytts h~radsgille, Öyvind 
vilka '12. gick kvar över sommaren. Pettersson, Harplinge 25 kr från Sku-
5 elever hade deltagit i den prak- rU.ps Sparbank. 
tisk-teoretiska sommarkursen, som 
var den tredje i ordningen och var 
avsedd att ge unga pojkar i ls'-17-
årsåldern en förberedande yrkesut
bildning. Pr;~ktiken hade i stor om
fattning varit förlagd till de närlig
gande gårdarna, och rektor tackade 
prakttkvärdarna för deras välvilja. 

' Posten i Skurup. 
Poststyrelsen har på ansökan åter

kallat sitt beslut att förordna post
expeditör I. P. L. Nordin, Stockholm, 
till . stationsmästare vid postexpedi
tionen i Skurup. 



"Döda~~ mejerier ger slätten liv 
lndustrier håller 
ungdomen hemma 

Mot väster drages vatten från 
skånska bygder till Malmö stad, 
och åt samma håll förmärkes en 
ström av unga, arbetsföra män
niskor. Skurup har inte äJmu märk
bart drabbats av företeelsen, men 
det finns en pendliug av arbets
kraft mellan samhätlet och stor
staden. Mer än 100 i Skurup bo
fasta personer har sitt dagliga ar
bete i Malmö, Trelleborg eller ami
ra orter västerut och tar sig dit 
på tåg, buss, i bilnr osv. Både för 
Skurup och bygderna runt omkring 
är det av vital betydelse att kun
na hålla de unga kvar i hemor
ten. Det kan ske, om befintliga in
dustdföretag blir kvar och 'nya 
grundas. 
I dessa dagar är trafiken livligare 

och den industriella anspänningen 
större än under någon annan del 
av året i h ela området från Ramele
åsen till Östersjön. Det är leveran
serna av sockerbetor och kampanjen 
vid Skivarps och Jordberga socker
fabriker, som driver upp tempot. Dag 
och natt arbetar man i skift vid 
dessa fabriker under några hektis
ka veckor. I de mörka november
kvällarna lyser himlen långväga av 
återskenet från hundratals lampor i 
fabriksområdena. 

Sylten förpackas i prydliga plåt
burkar av olika storlek. Allehan
da granna och smakliga frukt
strimlor i olika färger, kanderade 
frukter, apelsin- och citronskal som 
en yrkeskunnig och skicklig kon
ditor kan åstadkomma läckra och 
vackra ting av, fums i rik sorte
ring. 
I anläggningen har man kunnat 

använda mejeriels ångpanna, men 
filter för avjärning · och rening av 
vatten har utbyggts flerdubbelt. 
Bra vatten måste man ha i ett så
dant företag. 

ETT PAR KM NORR om Skivarp 
ligger Tåne gamla mejeri. Fler vä
gar löper samman där. Både platsen 
och lokalerna visade sig lämpliga 
och användbara för ett företag i bil
branschen. Ar 1954 övertogs mejeriet 
i Tåne av Skurups Mejeriförening, 

Verkmästare Erik Persson vid blandaren rör till en finfin mandelmassa. 

som koncentrerade driften till sin FABRIKöR NILSSON har i över passera asbestfilter. Innan den tap
egen anläggning och överlämnade de 20 år sysslat med tillverkning av pas på flaskor pastöriseras den till 
lediga lokalerna till firman Sigvalds- äpplemust i mindre skala i Sjöbo. 72 gr. Alla flaskor och korkar steri
son & Wall, som omändrat Tåne me- I febr. 1957 övertog han Sövde ned- liseras. På en säsong kan tillverkas 
jeri till Bil- och motorverkstad. Stor lagda mejeri och fick därmed möj- omkr. , 30.000 l äpplemust. Vanligen 
plats finns och rymligt parkerings- lighet att driva sin rörelse i större levererar kunderna äpplen och fias
område. Företagsledningen är också skala. Tillverkningen är säsongbe- kor samt får äpplemust i utbyte, var
belåten med att för sin rörelse få tonad och pågår från sept. till jul. vid de betalar 80-90 öre pr l för äpp
disponera lokaler, som efter omänd- Från olika håll i Skåne kommer lemust. Alla tycker om denna här
ringar blivit så pass bra för alla villaägare, trädgårdsodlare, jordbru- liga dryck och särskilt barn älskar 
arbeten med reparationer och servi- kare med korgar och säckar fulla den. För dem är den också värde-

sA LEVER SLATTEN i åt·ets iu- ce i bil- och motorbranschen. av äpplen till musteriet i Sövde. Det full genom de vitaminer den inne-
tensivaste period. Men det finns UPPE I ROMELEASENs region fina är att man kan använda fall- håller. 
också i byarna och vid vägcentra vackert beläget intill Sövdesjön frukt. Denna som ofta .förr kastades 
företag som stagnerat och upphört. ligger också ett mejeri, som fått bort, kan användas och förvandlas MAN KANNER GLÄDJE och 
Mejerifusioner har på sina håll nya uppgifter sedan mjölken föres i musteriet till härligt klar, upp- tacksamhet över den företagsam
berövat småorter deras enda imlu- andra vägar. Det är Sövde mejeri, friskande och välsmakande äppel- het, som filmer nya utvägar och 
stri. Tysta och tomma stod loka- numera fruktmusteri och till ytter- must, som tappas på flaskor, vilka möjligheter att tillvarata produk
lerna till ingen nytta. Men det mera i dagens läge länets enda i förses med prydlig etikett. tionsmöjlighetcr och skapa arbets

ljusnade. Nya produktionsgrenar sitt slag. Här har fabrikör Erik FRUKTEN SKöLJES och tvättas tillfällen, så att skånsk landsbygd 

kunde . använda dc bortrationalisc- Nilsson fått en utmärkt fabrik för l väl, allt ruttet sorteras bort och se-~ alltjämt förblir en levande lands
rade mejeriernas byggnader. Det är tillverkning av sin specialitet, ren dan går äpplena till kvarn och press. 
dyrt att bygga, och mejerierna ha- äppelsaft utan tillsats av vatten, Äpplemassan pressas i dukar, saften bygd med befolkning, som har en 

e.ÄltPrlaJL -R:rul..a ~ill:bindelseil.l:.. _ __l_so_c_k_e_r_e_n_e_r_k_o_ns_e_r:..:v_e:..:r:..:il:..:t:::::g:..:s•:..:n....:e..:.d....:e.:...l. __ :...:b::.::eh_an_ dl_as_ ':"_ed_ klarmed_ e_l _ o_c_h __ får_:.......:g:...o_d_b_al_a_n_s_i_å_l_d_ers_._f_ö_rd.....:.el:...J_u_n.:::g:...e_n_. _ 

Folkparken i Skurup 50 år 
Öppnas efter upprustning 

.. Johan F1·itz och Emil Sandström flyttar Karl XII sadel, ett minnes-
märke frå.n 1914. 

Då Skurups Folkets park på söndag öppnar för vintersäsongen, har 

en hel del inom detta ni)jesetablissemang vuxit till sig under somma- 1 

ren och en del investeringar har gjorts på den vackra parkanlägg

ningen, som nu fyller 50 år. 
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Trettioåtta stycken vackra åringar 
· under klubban på Brodda-stuteriet 

Brodda-stuteriets årligen åter

kommande auktion på l %-åriga 

travwtgdomar äger rwn måndagen 

den 26 september, dagen efter Upp
födningsloppet på Jägersro. Inte 
mindre än 38 stycken ungdomar 
går under klubban. Argängen är 
av sedvanligt god kvalitet och 
samtliga hästar är anmälda till 
Amagcrs Jubilewnslöpning, doterad 
med 100.000 kr, Svensitt Travkrite
rium, ca 30.000 kr, och Svensitt 
Trav-Derby, ca 60.000 kr. 

Många klassiska travare har ut
gått från Broddastuteriet under 
årens lopp, och mycket tänkbart är 
att det även inom denva år~ång 
finns ämnen till blivande stortrav are. 

Fibber har ganska sensationellt 
med sin första lilla årgång givit 
upphov till både en Kriterie- och 

! Derbyvinnare, Clementz. Clementz 
är dessutom redan nu mitt i sä
songen uppe i en prissumma på 
93.000 kr, så Adepts rekord 114.000 
kr för en 4-åring är i fara. Flera 
storlopp återstår. Janus Fibber i 
samma årgång står inte Clementz 
mycket efter, men han har aldrig 
matchats för storlopp. Hans för kort 
tid sedan 3 segrar på 10 dagar och 
någon månad tidigare 3 segrar pi\ 
en vecka vittnar om hög klass. 
Annu bara ungdomar är hans bästa: 
bl a Ann Fibber, Clementz, Janus 
Fibber, Bouquet, Ferrona Fibber. 
Speed~ Kings avkomma har hi:ir 

och i USA sprungit in tillsammans 
över 5 miljoner kr. 61 st (mera iin 
var 3:e häst) har uppnått rek 1.25 
eller bättre, vilket visar hans goda 
nedärvningsförmåga. !!ans 122-

Brodda-stute1·iets avelshingst Fibbe·r, 1·ekord 2:03, ejte1· Dean Hanover 1:58 112-LiLlc Lie 2: 01 1/4 efter 

Mr McElwyn 1:59 %. Den på Hanover Shoe Fm·m uppstmllade Dean Hanover (book closed) anses vam 

en av världens bästa avelshingstar. 

hästar är bl. a: Vietory King, King skap följer även hans söner i av.eln, 16) King Mustang e .Musette. 
French, Speed Duc~ess, In Spee, Lord Peter, Optimist etc. Han.s 17) Etta .Fibber e Jean. · 
Perhaps samt ytterligare ett fem- 122 h" t .. bl T ·k L d 18) Ch1'istie Rutherford e De!!la t t l . - as ar ar a: amp1 o, or ~ 
0

~:t~r Rutherford har sin sista Peter, Lagu_n, Leopard! Peter Young Christ. 
årgång. Bland svenskfödda hingstar samt yttel:hgare ,et.t tiotal . 19) Eiw.yn F~bber e Lill McElwyn. 
är han nog oöverträffad som för- . !ifeda~staende. ~rmgar s~lub)udes 20) Vw1an Ft.bber e M1ss Speed. 
ärvare och denna värdefulla egen- l .ar. Da namnet ,l .regel s?.ger efter ~l) Palema Ftbber e Kmgs Palema. 
==;;====~----y--=::: Vilken hmgst armgen ar fallen 22) Janova Ruthe1·jord "' Brodda 

efter medtages endast moderns Speed. 

namn: 23) Kings Lemomite e Lalla Will. 
l) Connie Fibber e Ann Scovere 24) King Abbey e Lilian Will. 
2) Jana Rutherford e Jana. 25) Kings Holiday e Holy. 
3) Rips Fibber e Rips. 26) Domina Rutherford e Kings 

4) Zinta Fibber ·e Zinta Speed. Donna. 
5) Kings Ophelia e Lady Pine-ro. 27). Fanny Rutherford e Fisbing 
6) Jack Fibber e Jetta. Girl. 
7) Truax Ruthe1·f01·d e Lady 28) ·Fylgia Fibber e Full Speed. 

Brodda. 29) Leone Fibber e Zita Pinero. 
8) Betty Rutherfo1·d e Oka. 30) Belwin Rttthe7"fD7·d e Lady 
9) Pinera Ruthe1·ford e Betty · Belwin. 
· Pinero. 31) Ruther Brodde e Miss Ruther-

10) Dean Fibber e Jane Speed. ford. 
11) Vera Rutherfo1·d e Lady 32) King Tide e Jeanne Ford. 

Verona. 33) Kings R1~by Will e Ruby Will. 
12) J allovina Fibber e J allovin a. 34) King A1·ion e Donna .Pinero. 
13) @under Rutherford e Syster 35) Sandy Fibber e Bettina. 

Gun. - 36) Fe1·ro Fibber e Kings Miss 3. 
14) King Ferro e Miss Pinero. 37) General Fibber e Blossom Speed. 
15) Anna Rutherford e Ann Brodda. 38) Vo lo Brodde e Zora Christ. 
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storslakt på •• manovern 
Bokrökt korv delikatess 

Någonstans i Västergötland (Från Allt restkött användes till korv - 30 liter vatten, 5 kg sirap, 3 hg 
vär utsände.) medisterkorv - som i den sena af- salt, l hg kummin, 50 kg rågsikt, 

De civilister som kan tänkas ha tonstunden, då vi ganska hungriga och 25 kg vetemjöl. Varsågod, är det 
dubier mot kött och korv i fält och frusna hälsade på, smakade som någon som vill försöka sig på att 
borde vara med på västgötaman- gudaspis. Men så var korvarna ock- göra 170 limpor på det här receptet, 
övern. Knappast kan slakt och be- så rökta enligt konstens al~a regler. så går det för sig. Så här bakas det 
redning av köttet försiggå under Numera används inte naturligl\ fjäls- nämligen bröd för mannarna på väst
mer hygieniska förhållanden än ter utan man har konsttarmar till götamanövern. 
här. Här finns både veterinär och korven, som rökes i stora ugnar. Denna bageripluton som gör bröd 
laboratorium och av slakteripluto- Längd efter längd av k,orvar inne i mörka skogen åt ena hälften 
nens 63 mannar är tre fjärdedelar ställes in för torkning och rök,ning. av de bägge · stridande sidorna 
charkuterister i det civila. Här talas så ofta om erinsrökt. Men åstadkanuner i rw1t tal 4.100 limpor 

Varje dag slaktar vi ·25 nöt- hår ni någon gång .smakat korv rökt om dagen. Och vilka limpor! Doften 
kreatur och 25 grisar, berättar basen på bokspån? Två, timmar ta~ en S.å- av barrskog och varmt, nybakat 
för slakteriplutonen, sergeant R u n e d:;m I>rocedur. Nar k?rven rakts 1 fa~:- bröd borde få den argaste fiende 
P e r s s 0 n, Båstad. Allt kött klassi- d1g san~s den ner 1 .!{all vatten . for på fredliga tankar. 
ficeras och här finns särskild per- kr~pnm~. och .seda~ ar. det faktiskt De flesta av bagarna i skogarna 
sonal som sköter om uppvägningen. baxa att satta tandema 1 den. utanför Hallsberg är yrkesmän även 
Inne i styckningscentralen står tio Att vara slaktare i fält är san- i det civila. Korpralerna Artur Svens
fackuth,ilda~e ~tyckmästare - riktiga neriigen ingen sinekur. I 16 tim- son, Vingåker, som s~öter om att plå
konstnarer 1 s1tt slag. mar höll glada skånska slaktare på tarna räddas ur ugnen i rätt tid och 

Det som man ute i fältslakteriet häromdagen och var och en hann Georg Karlsson från Flen, som sving
är särskilt stolt över är de två fält- med att skära ned 75 kg kött - ar den jättestora bakspaden som vo
kylrummen, som håller ett kon- ett normalt dagsverke rör sig an- re den en tesked, tycker båda att det-
stant gradtal av 5 plusgrader. Var- nars om cirka 55 kg. t~ är livet, även om det bakas bröd 
je sådant kylrum rymmer 200 bac- .. . . . .. • for hela slanten . . Om . några dagar kar av lättmetall med 19 k kött l - Allt ax bxa, men aptiten ax det Iskall det emellertid bh fest i sko
i vardera. Ett dygn förvaras gköttet sämre beställt med. Att vara omgi- gen under de väl kamouflerade 
i dessa kylrum innan de forslas vi- ven av så mycket mat sätter inte ugnarna och förrådstält~n. Då .skall 
dare i kyltranSportbilar med sam- fart på papiller och sma~erver ... Me~ Idet bakas flera tusen. w1enerbro~ ... 
ma temperatur. Bägge dessa enhe- J vi lovar att ta skadan 1gen nar Vl . Det .man kansk~ VIll kla!l:a pa ar 
ter i fältslakteriet är helt nya. kommer hem till Skåne. n~te vadret utan 1 någon man Isole-

Försäljare Torsten Wallin, Ystad, och fotograf · ,Hans-Uno Sernert, 
Skurup, på markspaningsuppdrag med kameran. 

rmgen. Och många granna VR-lim-
por skall se dagens ljus i skogen ) 
innan signal "eld upphör" blåses den 
8 oktober. 

BILKÄ.RIST KöR 
40 MIL OM DAN 

Ingenting får strängt taget göra en : 
bilkårist rådlös. Men vad är att göra 
när Volkswagenbussen helt enkelt 
kärvar ihop och absolut nekar att 
gå? Platsen är rikssexan någonstans 
mellan Skara och Laxå. Och man \ 
undrar verkligen om den lilla späda 
bilkåristen skall klara situationen. ' 

Den första åtgärden blir en dyk
ning under motorhuven. Till synes 
inget fel. Hon fyller på "soppa". 
Dunken väger sina modiga 20 kg. Fe
let ligger inte där heller. Motorn är 
helt enkelt sliten. Bilen tillhör en 
av dessa rekvirerade, som man inom 
armen inte vet så mycket om. 

- Det är väldigt roligt och om
växlande att vara bilkårist, säger fru 
Ulla Björkeroth, Skövde, med ett' 
strålande leende trots prövningarna. l 
Det är växlingsrikt även om jobbet 
består av två tredjedelar väntan. 

30 till 40 mil är ingen ovanlig dags-

etapp ·för en bilkårist. Det är en 
dryg tjänstgöring för en summa av 
10 kronor plus kost och logi. Men 
det har många andra fördelar. I syn
nerhet om man är hemmafru och 
mamma och har möjlighet att ord
na så att två små pojkar, sex och 
tre o. ett halvt år gamla, kan tas om 
1and av vänliga släktingar och vän
ler under de tio dagar som västgöta
nanövern varar .. 
Det är inte litet som fordras av en 

•ilkårist i tjänst. Hon skall klara 
kötseln av bilen, tankning, kollning 
•ch byten av tändstift och hjul. Och 
1on skall kunna byta säkringar och 
•lycket annat. Dessutom skall hon 
tara kapabel att framföra lastbil -

.. 1Ur tung som helst - jeepar, trak
torer, truckar och terränggående for
don. Även motorcykel . ingår i "par
ken". Vid sidan av detta skall hon 
besitta en viss skjutskicklighet ha 
en del sjukvårdskWlSkaper samt helst 
inneha trafikkort. 

Comelin 
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F~·u Gudrun SeTnert får hjälp av tapetseraremästare E E"kdahl. 

Skurupsdamer 
själva klä om 

trivs med att 
sina möbl~r 

Dagens husmor får inte vara främmande för någonting. Hon skall 

inte bara kunna laga mat och lappa kläder. Helst av allt bör hon oclt-

så kunna klä om stolar och madrasser. 

Så tycker i varje fall de fem sku- som dock tycker att de kunde bli 
rupsdamer som på tisdagskvällen några fler på kursen. Ytterligare 
samlades på tapetserare Elvir Ekdahl två damer är välkomna att lära sig 
för att under fem på varandra föl- klä om möbler och för dem som fun
jande tisdagar lära sig en smula om derar på att delta kan vi nämna att 
konsten att på fackmässigt sätt klä kurserna pågår varje tisdag mellan 
om sina bolster. Där var fruar - kl 19 och 22. 

( na Gudrun Sernert, Karin Lindgren,. _ Naturligtvis blir man inte fack
, Solvig Almkvist, Lilly Svensson och man på detta område, säger hr Ek

Ebba Nyström. De hade var och en dahl, som lett fyra tidigare kurser. 
tagit med sig någon fåtölj eller vii- Han tycker dock det är roligt om 
stol, som behövde repareras och det han får förmedla litet av sin yrkes
var inte utan att damerna, som alla kunskap. ~ Det måste ju bli enkla 
är med i Skurups husmoders- saker man arbetar med, :f.·Jrtsätter 
förening, som står som arrangör för han, men i och med att man får in-

l
kursen, förstod· sig på att handskas blick i jobbet kan man ju klara 
med hammare IJCh mejsel. en del själv sedermera. 

- Jag tycker att kursverksamhet Och det är just precis vad sku
är det roligaste som finns och skall cupsdamerna ämnar göra när k].lrsen 
sanningen fram så har jag reparerat om fem veckor är slut. Eller, som fru 
rätt mån~a stolar därhemma, berättar Almkvist uttryckte saken: _ Det ska 
fl:u Solv1g Almkvist meda~ hon av- väl vara någon glädje med vad man 
lags~ar g~.rm~~alt stoltyg. Lika entu- lär sig. Och det är ju så roligt att 
s~:sbska ar aven de . andra damerna j kunna göra något när någonting där-
,. 1 hemma är skamfilat eller har gått 

sönder. MARCO 
' 

Tio k.r•onor• för--·"·- ~! 

er,; fiol 
JUskilliga fioler såldes för omkring 

10 kr. styck till spelsugna pojkar, och 
vid det här laget har Oskar J önsson 
byggt ett 20-tal. Från början pröva
de han sig fram och lärde av er
farenheterna, hur han skulle gå till- · 
väga, men för omkring 10 år sedan 
började han bedriva litteraturstudier 
i ämnet. Sedan dess har h~n byggt 
ett halvt dussin fioler i Stradiva
riusmodell och i de träslag de skall 
byggas i. 

De träslag, som kommer till an
vändning är tysk eller ungersk lönn 
till sarg, botten och hals, finådrig 
gran till locket, ebenholtz till grepp
bräda och sadel samt lind till stöd
klotsar och ;fästanordningar för sarg 
och lock. Materialet går på nära 100-
lappen, och det blir således ingen 

l 
stor timpeng för de ca 100 byggtim
marna när han säljer den fä~iga 
f1olen. :-• 

l 
Det är utmärkt ljud i Oskar Jåns

sons fioler - det kan vi kons~,t~. ra, 
när ·han plockar ner en av dein ,och 
med trots det dagliga arbetet p'ä '!·sin 
7-tunnlandsgård ffu:vå.nansvärt smidi
ga fingrar framför "Jöns Spelmans 
vals", en låt som är väl värd att 
upptecknas och som det vore synd 
att låta falla i glömska. Annars är 
det inte ofta som Oskar Jönsson spe
lar sedan han för fyra år sedan blev 

l 
änkeman. 

Trots att dottem Agda, som bor 
strax intill, kommer och ser om sin 
far allt som oftast, och trots att han 
har sina tre kor samt de tama v:f.ld
änderna utanför fönstret som · sli.ll
skap blir det nog ändå en smula en
samt för Oskar Jönsson ibland, och 
då är det skönt att ha hobbyn. se
dan i somras har hobbYR utökats' till 
att även omfatta s. k. "pigtittare" -

l de där speglarna, som är upphängda 
l över en liten låda för toalettartiklar 
l o. dyl. Vackert snidade och väl gjor
da har dessa speglar i mahognyfaner 
rönt stor efterfrågan. Arbetstiden på 
dem håller sig kring en vecka, och 
han har hittills tillverkat 5-6 styc
ken av dem. 

Bengt Nilsson 

/01 
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Åttioåring i Slimmingeby 
gör pigtittare och fioler 

_j 

Snickaren och fiolbyggaren Oskar Jönsson visar ~pp en fiol av egen tillverkning. 

"När man har blivit ensam, är det gott att ha en trevlig hobby att ägna sig åt", säger 80-årige snickaren 
och jordbrukaren Oskar Jönsson, Ekarp 9, Slimmingeby. Hans stora hobby är att tillverka s. k. "pigtittare" 
och bygga fioler. Att det är utmärkt ljud i fiolerna kan SkD intyga efter ett besök hos mäster. 

Snickaryrket lärde Oskar Jönsson Isaksson i Slimminge. Han tog den det och spelandet jämsides mE<d 
av far sin, och det har han i sin tur med hem och reparerade den och på sni~krandet och senare också jord
lämnat i arv till sonen Ernst Jöns- denna lärde sig vår fiolbyggare spe- bruket. Många är de logdanser och 
son, byggmästare i Slimminge. Av la tillsammans med en bror och en kalas, där han trakterat fiolen, men 
fadern lärde han sig tillverka möb- farbror. "Det var en bra fiol med roligast var det ändå vid festema 
ler och bygga hus men också att ett härligt ljud och jag undrar på godtemplarlogen "Macleans min
tycka om musik, eftersom denne väl om det inte var en amatifiol. Den ne" i Sandåkra. Det var spel så gott 
visste, hur,en ,"Magdeburgare" skul- skulle det vara roligt att ha nu, men som varje lördag och lönen för mö
le trakteras. tyvärr är den förstörd säger han. dan var tämligen blygsamma 3 kr. 

Harmonikan blev emellertid inte Mycket lärde han om fiolspelande per kväll. Vid dansbanan på bagare
det instrument Oskar Jönsson skulle av fiskaren Frans Lorentzson, Ab- mästare · N. O. Lindbergs tomt vid 
komma att intressera sig för - men bekås, som ofta kom på besök. Skurups torg har Oskar Jönsson spe
väl fiolen. På en arbetsplats fick fa-~ Oskar Jönsson var 14-15 år, när Ilat. många marknadsdagar för en lön 
dem en gammal, sprucken och illa han lärde sig spela, och ett par år av 5 kr. 
medfaren fiol, som tillhört byaskräd- senare byggde han sin första fiol. '-~-------------'"

daren och byaspelmannen Måns Han fortsatte både med fiolbyggan-

~,J, ~~ If ~~O 



Strålande hemmakväll med 
husmodersföreningen 

l över 60-talet av husmodersföre
ningens medlemmar hade i onsdags 

l 
kväll hörsammat kommendör och fru 
Granströms inbjudan att fira hem-
maafton i makarnas vackra och gäst
fria hem på Brodda Borg. Sedan gäs
terna välkomnats av · värdfolket, 
samlades man i stora matsalen, som 
för dagen omändrats till biosalong. 
Här visade fotograf H U Sernert en 
lång serie vackra färgbilder. Dessa 
inleddes med bilder, som tagits från 
föreningens verksamhet de senare 
åren, främst de vackra och dekora
tiva borddukningsutställningarna, 
som framkallade en lång rad intres
serade kommentarer från åhörarna. 
Därpå följde andra interiörer från 
föreningslivet, slädpartier, tablå
er och amatörteaterföreställnin
gar, vilka alla väckte glada minnen 
hos auditoriet. Den därpå följande 
bildserien bjöd på många vackra 
och färgglada motiv från olika plat-
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ser i Sydskåne, särskilt skall nämnas 
några vältagna bilder från Svane
holmssjön i vacker aftonbelysning. 

Föreningens ordf. fru Margareta 
Sylvan frambar åhörarnas tack 
för den alltigenom lyckade förevis
ningen. Sedan några föreningsären
den behandlats under fru Sylvans 
ledning, . sjöng Skurups välkän
da konsertsångerska Margareta Lind
blad (Marja Lind) några dels vemo
diga och dE!ls glada sånger till eget 
gitarrackompanjemang. Sedan följde 
vacker och stämningsfull pianomu
sik av fru Solvig Almkvist, 
medan damerna bänkade. sig vid de 
vackert dekorerade kaffeborden. Un
der kvällens lopp visade även före
ningens sångkör under sin rutinera
de dirigent kantor Hanna Leions 
ledning prov på vacker och vällju
dande körsång. 

Fru Sylvan tolkade gästernas tack
samhet till värdfolket för en utom
ordentligt trevlig och väl arrange
rad hemmaafton på den gamla 
skånska herrgården. D-L 

SKURUPSPENSIONIRERNA 
FIRADE 15-ARSJUBILEUM 

Trelleborg, flankerad av fruarna 
·Lagergren, Skurup. 

Omkring 125 pensionärer satt bän- mötet avlidna medlemmarna,Jru Ida 
kade kring de blomstersmyckade bor- Olsson och f. små~.ruka_ren ..Jons ()Is-

. · .. son, gav ordf. en overs1kt over fore-
den 1 Skurups Folkets hus, nar ordf. ningens verksamhet varefter de när- ~ 
i folkpensionärsföreningen, nämnde- varande bjöds på kaffe. Hr Linderl 
man .Emil Ekdahl, . på fredagsefter- höll ett intressant anförande om folk
middagen hälsade välkommen till för- pensioneringens utveckling i Sverige.~ 
eningens 15-årsjubileum. En speciell Efter föredraget följde filmförevis- j 
välkomsthälsning riktade han till ord- ning från Sydafrika, natur och folkliv j 
föranden i folkpensionärernas riksor- och "Singendes Deutschland" illu
ganisation Olof Linder, Trelleborg, strerade den tyska folkmusiken. 
liksom till Skurupssångerskan Marga :t:-rämndeman Ekdahl avslutade sam
Lund samt arbetarkommunens ordf. manträdet med att tacka personalen, 
Stig Hansson och ordf. i fastighets- de medverkande samt alla som ställt 
ägareföreningen· Börje Linden. Efter 1 sig, välvilliga till pensionärsföreningen 
parentation över de båda sedan förra på jubileumsdagen. 

L ==========--=-~-~~=-.==========================================~ 
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}estligt skurupsj·ubileum 

,Fr :v Iv'agnus Pe_rsso?J. .. som v.arit f med "'f~åitt början, dagens glist 
Linders, TreLleborg ordf i Sveriges FoLkpensionärers Riksorganisa

tion samt Emil E.kdal, föreningens ordf. 

Skurups folkpensionärsföre~ing, som på hedagen högtidlfghöll sina 
femton år, kunde göra detta med exakt lika många nyingångna 
medlemmar. Föreningens ordf, nämndeman Emil Ekdal, hälsade 
dessa, Riksorganisationens ordf Olof Linders, Trelleborg och övriga 
inbjudna hjärtligt välkomna. Han föredrog också en historik över 
föreningens verksamhet, som. tidigare har redogjorts för i tidningen 
Arbetet. 

Arbetarekommunen ihågkom ju
bilaren med l;>lomster och en pen
ningsumma, arbetarnas fastighets
förening likaså med en ståtlig 
blomsteruppsats. Trädgårdsmästare · 
Tage Lövgren hade dagen till ära · 
blomstersmyckat de många , kaffe- • 
borden. 

Efter kaffedrickningen underhöll 
Skurups egen uppskattade sångerska 
fru Margareta Lindblad med en 
repertoar väl utvalda sånger. Det 
flitigt . applåderade framträdandet 
belönades med en vacker blomster
bukett. 

Riksorganisationens ordförande 
Linders inledde sitt högtidstal med 
en lyckönskan från distrikts- och 
riksorganisation. Han gjorde en till
bakablick på förhållanden, som va
rit rådande i slutet av förra seklet 
och uppehöll sig vid för pensionä
rerna viktiga data fram till våra 
dagar. Hr Linders kom även in på 
pensionsorganisationen och dess 
stora betydelse när det gäller att 
utreda och framlägga förslag till 
statsmakterna om förbättrade för
hållanden för de sämst ekonomiskt 
ställda i samhället. . 

Som sista punkt för dagen visa-
des två filmer, den ena om Afrikas 
befolkning och dess levnadsförhål
landen och den andra en sångfilm 
inspelad i Tyskland. Innan de 135 
medlemmarna vände hemåt ut
bringades ett fyrfaldigt leve för den 
jubilerande organisationen. 



Skurups Lions Club fick ta emot sitt cha~terbrev inför ett 12S-Ial 
personer vid en stilfull och högtidlig ceremoni i Skurups kyrka pi 
lördagseflermicldagen. Efter stiftelseceremonin samlades man på Sva· 
neholms slott till charterfest med ett 90-lal middagsgäster, under 
vilken Skurupskiubben fick mottaga ·hyllningar och välgångsönsk

ningar i mängd. 

Eskil Sjöstedt från Ystadklubben 
samt bankdirektör Per-Einar Wall
torp och tjänsteman Arne Runner
ström från Trelleborgsklubben, samt 
till distriktsguvernör Karl A. Nou, 
Hultsfred. 

De 19 stiftelsemedlemmarna tågade 
in i kyrkan föregångna av två scou
ter med fanor, varpå fabrikör Malte 
Larsson, Trelleborgs Lions club, sjöng 
solo Einar Eklövs "Lovsång" till •kan
tor Svea Stenbäcks orgelackompanje
mang. Distriktsguvernör Karl A. Nou, 
Hultsfred, överlämnade charterbrevet MINNESGÅ VOR 
till värdklubbens president advokat Högtidstalet hölls av distriktsguver
Gunnar Gottfries. I sitt anförande be- nör Nou, som redogjorde för Lianis
rättade han om vad Lianismen är och mens syfte och ideal. Så följde en 
om dess syften, och nämnde bl. a . att lång rad tal. De olika klubbarnas rep
c:a 15.000 klubbar är verksamma i resentanter lämnade i samband med 
110 länder. Advokat Gottfries försäk - sina tal minnesgåvor. Ystad uppvak
rade att Skurupsklubben anammat tade med en uppsättning flaggor frän 
Lions humanitära ideal, och att den olika länder, där Eonismen är verk
skulle göra sitt bästa för att nå Lions sam, Trelleborg och Malmö med pre• 
syften, om än målet kunde förefalla sidentklubbor, Svedala med ett lä
ouppnåeligt. Komminister Lion Hel- derinbundet minnesalbum, Limhamn 
mer Hansson, Svedala, höll en kort med sitt standar, lergökstaden Angel
betraktelse över apg. 1G: "Far över holm med en lergök åt presidenten 
och hjälp oss", varvid han bl. a. fram - Rtt öva på, Höör med 19 originella 
höll att alla människor är bröder, små lejonstatyetter i amalgam, till- ' 
och att man måste vara lyhörd för de verkade av en tandläkare och en ha
nödställdas böner. F'abrikör Larsson gare inom klubben, och var och en 
avslutade med att sjunga "Stora och försedd med träsockel, på vilken en 
underbara är dina verk" av Josef av stiftelsemedlemmarnas förnamn 
Eriksson. var ingraverat, och Round Table, 

Vägen fram till Svaneholms slotts- Skurup, med en gong-gong i mässing. 
port var festligt upplyst med flarn~ Distriktsguvernör Nou uppvaktade 
mande marschaller, och gästerna häl- med en plakett av myrmalm från 
sades med trumpetfanfarer inifrån sjön Hyllingen utanför Hultsl'fed och 
borggården, innan damerpa togs om överlämnade därjämte en - ~sonlig 
hand av tre pager i rokokodräkt från gåva åt fru Siv Gottfries, vilken även 
1700-talet, och av dessa blev förda hyllades med en mängd blommor av 
till stensalen, där förfriskningar klubbarna. Bland de 17 talen märktes 
skulle intagas. Vid dörren sköttes bl. a . ett synnerligen spirituellt tal , 
presentationen av klubbens Tall till kvirman av folkskollärare Lars 
Twister eller rolighetsminister ingen- Bolin och ett med poetisk elegans 
jör Knut Nyström iförd rokokodräkt framfört svarstal till mannen av fru 
och festlig peruk, samt med nödiga Lisa Jönsson. Rektor Holger Holm-
regalier försedd. gren framförde gästernas tack. 

Vid middagsbordet i Stora festsalen Ett 15-tal telegram anlände under 
läste klubbmästare Göte Nygren upp kvällens lopp. Förutom Konungens 
Konungens telegramsvar på det tele- telegram märktes bl. a. ett från pre
gram, han i egenskap av Lions i sidenten i Lions International mr 
Sverige högste beskyddaTe fått mot- Finis E. Davis, Chikago, ett från f. 
taga av klubben, varpå en Konungens presidenten i Ystadklubben, Gun ·.ar 
skål utbringades, och Kungssången Harnesk, som f. n. befili.ner sig i Lon
sjöngs. ,President Gottfries vände sig don, ett från generalsekreteraren i 
i sitt välkomsttal särskilt till kö- Svenska Lionisrnen, Hadar Wahrenby, 
pingens representant, rektor Holger Stockholm, samt från ett flertal klub
Holmgren, polischefen, landsfiskal bar i södra Sverige. 
Einar Ahnström, Round Ta.bles, Sku- Festlighetema avslutades med dans 
rup, ordforande, folkskollarare Per .. . 
Sjödin, fadderklubbarnas represen- och nattsexa. For dansmusiken sva-
tanter, presidenten, överstelöjtnant rade "Affes orkester", Skurup, som 
Bertel Brock, och representant Carl- även konserterade under middagen. 

Stiltelsebrevet överlämnas i Skurups kyrka av distriktsguvernör Karl 
A. Nou till , president Gunnar Gottfries. 
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( S kurupsbygden J 
vid 

Skurup 

Fr. v. tvillingbröderna Lars, Olle Nilsson från Hovmantorp som cir

kusakrobater och Dick Andersson . från Vanslad som lejontämjare. 

Teaterintresset lever starkt vid Folkhögskolan i Skurup och man 
förfogar över en lång rad fina förmågor och däribland en utmärkt 
kvartett i toppklass och en fin flicktrio. 

Detta kunde alla, som var närva-jlades en parodi på "Rysansvärt cir
r8nde vid torsdagskvällens samkväm kusdrama" med festliga dräk ter och 
för elever och lärare på skolan kon- med en rad förnämliga sångnummer. 
statera. Sällan har man sett ett glät- Skolan är verkligen at t gratulera 
tigare spelhumör eller ett så trevligt till denna fina teatertrupp, som vore 
program bland unga teateramatörer . värd en ännu större åhörarskara. Ef
De applåder som efter varje nummer ter r evyn blev det kaffe och däret 
fick tak och golv att gå i vågor var ter spelade Bengt Ames trio upp till 
sannerligen välförtjänta. 1 .d:a:n:s:·--~---~--;~--~-" 

Det var elever ur tredje år skursen , 1- l 
som tillsammans med skolans teater- .Q/ / (y0 
entusiaster regissören fil. mag. Ber- J /J 'l b O -
til Järneström och Lundaspexaren /'" 
pol. I)'lag. Börje Norrman svarade för if/h 1 
det revyprogram, som inledde sam- J ! J. 
kvämet. Man måste onekligen instäm- J, r • 
ma i vad rektor Lundgren sade ef-
teråt, när han framhöll iderikedomen 
och fantasin i programmet, som spe-
lade på de mest omväxlande strängar. 
Bland de saker man fäste sig vid var 
bl. a. Kristianstadsflickan Birgitta 
Bjurmans "De fattigas piano" , · histo-
rien om "Det verkliga ägget" och 
"Bilskolan", som väckte stort jubel. 
Främst står dock den h ögklassiga och 
välsjungande kvintetten Nils Bravet 
från Hovmantorp med tvillingarna 
Olle och Lars Nilsson, Evert Ohlsberg 
och Torgny Arvidsson följd av ·den 
duktiga flicktrion Inga-Märta och 
Laila Olsen samt Päivi Köppä med 
bl. a . ett utmärkt parodiskt vispot-
purri. Som final och hö· d punkt spe-
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Skurupsbygden 

Skurups lantmannuskola 

Pi mAndagen var det upprop vid Skurups lanlmannaskola, vilket vi 
meddel1de i gArdagens tidning. Genom ett beklagligt missöde hade 
del blivit en felaktig bild av de nya eleverna, varför vi passar på 
all ovan visa den rätta bilden som föreställer rektor Gunnar Knutsson 
omgiven av fr. v. Inger Nilsson, Varmlösa, Marianne Södermalm, Ystad, 
Gun Jönsson, Ystad, Sonja Freij, Beddinge, Barbro Mårtensson, Bed-

dinge, Lars Å. Perlrici, Beddinge, och Ulf Nilsson, Alslad. 

SOS-DAGEH POPULÄR l SKURUP 

Yrkesinspektör Herbert Anderberg, Malmö, talar om arbetsskydd för 
skolans elever (fr. v.) Berfil Beckström, Beddinge, Bengt Malmgren, 

Vallby, och Bo Helliclrius, Krageholm. 

En s. k . SOS-dag var på torsdagen anordnad för eleverna vid Sku
rups lantrnannaskola. SOS är uttytt sk ydd, omtanke, tsäkerhet och det 
var således fråga om information i arbetsskydd. JUF-distriktet hade 
anordnat dagen i samarbete med lant annas olan. 

Il 

Skurupsborna 
-erbjuds trevliga 

kurser i vinter 
Vemmenhögs härads medborgar

skola erbjuder i vinter Skurupsbor
na en lång rad trevliga kurser i 
olika ämnen. Bl. a. står en tennis
kurs för nybörjare på programmet, 
och den kommer att börja kort efter 
j ul. Initiativet till denna kurs har 
tagits av fru Karin Kullenberg, se
dan mänga år en av de drivande 
krafterna bakom Skurups-Bedding
es tennisklubb, som ansåg det vara 
lämpligt med en dylik kurs när nu 
Skurup skall få sin fina gymna
stikhall. 
Bland övriga kurser kan nämnas 

en hembygdskurs, som skall börja 
den 23 november på Svaneholms slott. 
En lämpligare plats för kursen kan 
väl näppeligen tänkas. Ledare blir 
kyrkoherde Gunnar Wallin. Fotograf 
Hans Uno Sernert, Skurup, kommer 
att leda en fotokurs, som börjar den 
28 november och pågår varannan 
måndag. I Skandinaviska bankens lo
kaler börjar den 15 november en kurs 
i aktiekunskap med bankkamrer 
Björnsson som ledare. För en knypp
lingskurs, som skall hållas i hem
värnsgården, har ledare ännu inte 
utsetts. 

Medborgarskolans representant i 
Skurup, fabrikschef Knut Madsen, 
kan glädja sig åt att ha en del re
dan fulltecknade kurser, såsom en 
kurs i blomstervård och en hemkurs 
om litteraturens mästerverk. Nämnas 
kan slutligen, att till våren är en 
ridkurs för nybörjare planerad. Den
na anordnas av Sydslättens ryttar
förening och kommer att hållas på 
Jordberga gods. 

;O i 
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Skurupsbygden 

Galaaftonen· blev stor 
, 

succe 
för spetälskeaktion Skurup 

D 

l 
Gala-aftonen på Skurups folk

högskola på onsdagsvällen blev som 
i korthet omnämndes i gårdagens 
tidning en stor succe och inbringa
de inte mindre än S50 kr år Rädda 
Barnens spetälskeaktion. 

De omkring 300 personer, som helt 
fyllde gymnastiksalen, gav sig på nåd 
och onåd inför de duktiga amatörer
nas fina prestationer, om man skall 
dömda efter applådåskorna, och i 
synnerhet vann den ypperliga Hov
mantorpkvartetten "Nils Brothers" 
helt publikens hjärtan genom sina 
förnämliga sångnummer. Det är ab
solut ingen överdrift att påstå, att 
den underhållning, som bjöds hörde 

·till de allra bästa, som getts i Sku
rup med omnejd. 
· En finstämd prolog inledde, där 

duktiga Päivi Köppä, som var den 
av flickorna som var flitigast i elden, 
med verklig inlevelse berättade om 
brodern, som dör i spetälska medan 
bättre lottade ungdomar diskuterar 
vad de skall göra åt kvällen - om 
man skall gå på bio eller kondis. Så 
följde utan longörer ett mycket om
växlande program, där alla nummer 
var bra och många var ännu bättre. 
Publiken skrattade hjärtligt åt Bertil 
Anderssons Martin Ljung-monolog 
om krasslige Viking hos doktor Bi
den, åt Inga-Märta Ohlsens försök 
att förklara för Evert Ohlsberg vad 
en atom är för något, åt bilskole
eleven Lillemor Olssons körlektion 
med läraren Evert Ohlsberg, åt Ber
til Alsens snälla pappa och åt en rad 
andra dråpliga nummer. Dick An
derssons historia i crazy-stil om ett 
högst egendomligt ägg var en fin sak, 
som gjorde stort intryck på åhörarna, 

Lars Nilsson, Hovmanlorp, pol. mag. Börje Norrma~ och Olle Nilsson, 

Hovmanlorp, sjunger sin svanesång i "Morens sista suck" medan 

Evert Ohlsberg, Hovmanlorp, ännu kan slå på benen. 

liksom Ingrid Hillers verkligt för- "Cirkus Baraskojsky", där lejontäm- även Päivi Köppä, Inga-Märta Olsen 

nämliga uppläsning "Kyssen". På ett jaren Dick Andersson, primadonnan och Laila Olsen belönades med kral

ypperligt sätt framförde Inger Ols- Christina Tillberg, ormmänniskorna tiga applåder för sin "Alla har vi 1 

son en monolog "Frieriet" som vim- och tvilingarna LauritZ' och Mauritz varit små" liksom tvillingarna Nils

lade av ordstäv. Till de verkliga samt clownep Evert Ohlsson fram- son och Christina Tillberg för sitt 

toppnumren hörde spexet "Morens fördes i full frihet av cirkusdirektör Povel Ramel-potpurri "När schlagern 

sista suck", en historia med verklig C. A. Hervidsson och presterade en dog". Det är t~·värr inte möjligt att ' 

. passion och dramatik, där lunda- rad toppklassiga sångnummer. gå in på alla de fina saker, som bjöds 

spexaren Börje Norrman, tvillingar- Bland de många utomordentligt en mycket nöjd och beläten publik 

na Nilsson och Evert Ohlsberg slut- fina sångnumren stod givetvis "Nils innan det var dags för den pampiga 

ligen dog till sista man, samt parodin 1 B~:others" kvartettsång främst, men finalen i klassisk stil. med hela en

. semblen, utan man får nöja sig med 
att säga att det var ett program, som 
folkhögskolan hade all heder av. 

Och att det var synd om de Sku
rupsbor, som inte hade tillfälle att 
komma till Galafqreställningen. Men 
det kanske inte vore alldeles omöj-
ligt att ge ännu en föreställning, 
trots att den skulle medföra ytter
ligare merarbete och inkräkta på 
skolarbetet? Någon svårighet att få 
publik ~orde det inte vara med det 
programmet. 

Efter föreställningen samlades man 
till ett kaffesamkväm, där kvartetten 
bjöd på ytterligare underhållning in
för en begeistrad publik. Rektor Stig 
Lundgren tackade publiken för att 
de velat komma och hjälpa till att 
nå ett gott resultat. Vidar& tackade 
han de medverkande och då särskilt 
magistrama Bertil Järneström och 
Börje Norrman samt husmor. Rädda 
Barnens i Skurup tack framfördes av 
dess ordförande fru Selma Hervids-
son. 
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Arets studieämne för RLF-arna 
presenterades på Skurups skola 

Krelssiudieledaren, fru Elsa Persson, Börringe SLS, flanke ras av fr. v. 
rektor Gunnar Knutsson och kvällens föredrag shållare, agr. Ingvar 

Lindström, Slockholm. 

Årets stora studieämne för RLF -arna heter "Jordbrukets fram
tid" och för att presentera kursen hade SLS' skånedistrikt kallat 

' till kontalddag för RLF-are på Skurups lantmannas!<ola. Eli 40-ial 

lantbrukare samt elever på sltolan hade samlats. 

stordrift, lösdrift, kontraktsodling 
och ökad specialisering och uppehöll 
sig vidare vid hur företagsformerna 
kan komma att te sig, ett problem 
med vida perspektiv. Efter Lind
ströms föredrag blev det diskussion. 
Kvällen avslutades med kaffcsam

Rekto~· Knutsson hälsade välkom
men och hoppades att kvällen skulle 
blien upptakt till ett intensivt stu
diearbete under vintern, varefter 
SLS' kretsordf . Sone Nilsson väl 
komnade och presenterade kvällens 
talare fru Elsa Persson, Börringe 
och agr. Ingvar Lindström, Jordbru
kets utredningsinstitut, Stockholm.I---------'-------__J. 
Fru Persson presenterade studieny
heterna och framhöll de skärpta 
kunskapskraven. Det var ett digert 
program hon lade fram. Agronom 
Lindström redogjorde för kursen 
"Jordbrukets fram1id" och vad den 
behandlade samt skisser&de upp de 
tendenser om jordbrukets J.Jtveck
ling, som visat sig, varvid han fram 
höll den snabba utvecklingen . Han 
framhöll den befolkningsminskning, 
som gjort sig gällande, minskningen 
av brukningsdelarna samt den myc
ket starka pr9duktionsökningen. 
Jordbruket måste följa med övriga 
näringsgrenar vad det gäller arbets
tidsförkortning och lönehöjningar. 
Han visade bl. a . på tendenserna till 

kväm. 

/s11' / (o) [ ~ Sk J l_ ~ · • urupsbygden 
j;-4~-___:,___.,J_ 

Festlig årsavslutning i Skurup 
fina priser till goda skyttar 

?i.sp~nenl Nils G. Jönsson förrätlade prisuJdelning till bl. a. segraren 
l JUniorklassen Kjell Arne Olsson samt veleranskytten Valdemar Jo

hansson, som vunnit höstfälltävlingen i Slimminge. 
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Skurups l O O-åring· hyllad 

Skurups församlings äldste f. lantbr gratulationer från Pensionsstyrelsen 
Lars Bengtsson, Kungsgatan, blev i Stockholm. I övrigt uppvaktade 
livligt hyllad när han på tisdagen släkt, många vänner samt hyresgäs
fyllde 100 år. Bland gratulanterna tema. Bland gratulanterna .befann 
märktes Röda korskretsens ordf. fru sig även jubilarens broder Per 
Selma Hervidsson samt fru Margareta Bengtsson, Oskarsgatan, som fyller 
Larsson, som överräckte blommor. En 90 år i december. Ett flertal tele
stilig blomsteruppsats från Skurups gram anlände, varav märktes ett 
församling och från kyrkorådet över- från en gammal Skurupsbo, f. lantbr. 
lämnades av kyrkoherde Gunnar Ola Pettersson, Landskrona, vilken 
Wallin, nämndeman fru Olga Hans- fyller 100 år nästa år. På bilden ses 
son, köpman Helge Johansson och fr. v. kyrkoherde Gunnar Wallin, 
Johan Dahlgren. Pensionsnämndens pensionsnämndens ordförande, Julius 
i Skurup ordf. köpman Julius Hans- Hansson och hyllningsföremålet, Lars 
son överlämnade en skrivelse med !Bengtsson. 

Mdnga VC19" det som hyllade 100-d?·ige Lars B engtsson i Sku1·up. 
Här är det kyr"Roherde Gunnar Wallin som g1·atulera1· den pigge 
jubila1·en medan pensionsnämndens o?·dförande Julius Hansson 

v äntar på sin tur. 



Skurups äldste hyllad 
. . .. .. ' 

F tantbn<kit1·Qn Lars Bengtsson, Skuntp, gmt·nleras ltiil' piL sin 

100-tirsda.g av kyrkoherde Gtmnar Wallin. i 
- Skurups ~örsamlinogJs äldste f köpman Julius Riansson öve<.rl>äm

lailltbr Lars Bengtsson, blev livligt n.ad<e en skrivelse med g~ratulaltio

liyllad när han på tisdagen fylldie n.er nrån Pensionsstyrel'sen i Stock-

100 år. Bland g~ratularnterna märk- hoilm. I övrigt uppvaktade släkt, 

tes Röda korskxetsens O<l'df fru Sel- många vänmer samt hyresgästerna. 

ma Hervidsson samt fru Margareta Bland gratulairi~erna befann sig 

La•rsson, som öv·e?.Täck.te blommor. även jubihwens broder Per Bengts

En stilig blomsteruppsats från Sku- son, Oskarsgatan, som fyller 90 år 

rups församling och från kyrkorå- .i december. Ett fle-rt al telegram an·

clet öve•rlämnades av kyrkoherd•e lände varav märktes ett från en 

Gwmar Wallin, nämndeman fru ' 
Olga Rai[J.55on, köpman Helge Jo- gammal skurupsbo, f lantbr Ola 

h.muon och Johan Dahlgren. Pen-l Pette<.rsson, Lanmskrona, vilk.en fyl-

l.iOll!ll'l.ämrldi:na i Skurup ordf ler 100 år nästa år. 

/I JJ B[1G 1 rw(v&J! 

Välbesökt FA-auktion i Skurup 

• Ft1r vi presente1·a en 15-tlrig 

• sldl.nsl~ karlakarl! Han hete1· 

• Yngve Holmkvis-t, Sillesjögt1rd, 

• Näsbyholm. Härom dan kunde 

• han hämta ut 3.134 riksdaler 

• hos godsägare Knut Alven pt1 

• Silesjögt1r:d, en välförtjänt lön 

• för ett styvt jobb. Under hös-

• tens betsäsong har Yngve kla-

• rat av hela 13 tunnland pt1 Si!-

• lesjögå?'d. Han började den 1!9 

• september, och jobbet var tär-

• digt i tisdags. Yngve har san-

• ne1·ligen inte legat pt1 latsidan: 

• tran 7 på morgonen till 18.30 

• på kvällen har varit hans ar-

• betstid - mat hade han med 

• . sig, sel att han klarade sig ute 

• på fältet hela dagen. Och vad 

• skall den d1~ktige 15-å?·ingen 

• göTa med alla pengarna -

• gTundplåt till en bil, kanske r 
• Nej, han sparar till en egen 

• gå?'d! 

Frälsningsarmen i Skurup hade på son med en andaktsstund och .erinra

torsdagskvällen sin höstauktion på de samtidigt om 50-årsjubileet. K väl- · 

'handarbeten. Som vanligt var auk- !ens värdinna, fanjunkare Agnes 

tionen mycket välbesökt med om- Mohlin hälsade välkommen och be- ! 
kr.ing 100-talet personer. Efter unison rättade kårens historia. Efter solo

säng ?.ch duettsång av ,soldate;rl;la vid.,så,ng_ av .Irma Jonsson berättade Do-

. Malm<;> l :sta kår Bengt och Irma r-othy Sjösten, som för 15 år sedan 

Jonsson inledde origadör Helge Lars- var stationerad i Skurup, minnen 

Fanjunkare Agnes Mohlin och ungdomssergeant Gunvor· Jönsson 

(t. h.) har båda nedlegl mycket erbete för Skurupskåren. 

från gamla tider. Därefter blev det 

dragning på under kvällen sålda lot

ter varefter man övergick till auk

tionen, vilken leddes av brigadör 
Larsson. Frälsningsarmen i Skurup 
är väl känd för att ha fina saker att 
erbjuda oc\ buden kom raskt och 
det dröjde inte länge förrän alla de 
fina arbetena funnit köpare. 

(({ 
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51 lantbrukare Ingvar Olsson c;rn vänder mest pennkniven, när h an snidar ,;oo Ho o dj"rl;g,,~: l 
Konstnar naed·pennhniv 

MED EN PENNKNIV kan mät·kliga ting utföras, om rätter man hanterat· den. 65-årige lantbrukaren 
Ingvar Olsson i Hönsinge omkring 11/2 mil nordöst orp ·Trelleborg är onekligen 1·ätter man. Under 
månadema januari-april, när han har litet ledigt fl-ån jordbruksarbetet, ägnar han sig åt sin stora 
hobby, träsniderier . . 

* Det är fina saker Olsson 
skurit ut under årens lopp, och 
i ett av'\l·ummen på den triv

~ samma gården, har han en sam
§ ling på 100-talet figurer och 
~ grupper. I synnerhet hans djur
§ figurer är verkliga konstverk. 
~ Olsson är lantbrukareson och 
§ en sann djurälskare. Detta kom
§ mer tydligt fram i den omsorg 
§ och varsamhet med vilken han 
§. formar sina mästerverk.· Han 
§ har dessutom en er)astående 
~ förmåga att skänka liv och rö
§ relse åt sina figurer. 
§ * Olsson är en ypperlig teck
~ nare, något som han har god 
§ hjälp av, när han på ämnet skis
~ serar upp motivet. Under skol
: tiden var hans ritbök alltid fö
~ remål för stort iptresse vid års= examen. Redan då ägnade han 
~ sig åt den hobby, han sedan i hållit fast vid, och han var inte 

~ ~. ~ 

l \ 

mer än 5 år gammal, när han 
skar sin första .. figur. Några fi
gurer från skoltiden har han 
emellertid inte kvar nu. Trots 
att det kunde kännas nog så 
smärtsamt att skiljas från sina 
skapelser, som han lärt sig hålla 
av under tiden han sysslat med 
dem, kunde han inte säga nej 
till släktingars och vänners bö
ner om en liten figur som min
ne. Den äldst bevarade gruppen 
ä'r från 1915, och då hade han 
format ett 20-tal djurfigurer, 
främst hästar. * Själva grovarbetet gör den 
skicklige snidaren med hjälp av 
såg och stämjärn, men det vik
tigaste verktyget är i alla fall 
pennkniven. Det blir. inte frå
ga om några hastverk, eftersom 
allt skall vara precis, som det 
från början var tänkt, in i 
minsta detalj. Men så är också 

resultatet något att verkligen 
vara stolt över. En grupp om 
året blir det i allmänhet. * Hela Olssons produktion 
vittnar om humor, jderikedom 
och skicklighet samt kärlek till 
och förståelse för djur och män
niskor. Ideerna till sina grup
per har Olsson fått under arbe
tet på åker och äng. Sedan har 

' han funderat på sitt uppslag och 
i tankarna format ut det, tills 
han varit klar att sätta sig vid -
arbetsbordet. Faller andan på, 
och han får en ide, lär nog sam-

. lingen ha ännu en grupp fram 
på vårkanten. Olsson framhål
ler att "livet går lätt för den 
som har en hobby", och man 
behöver säkerligen inte tvivla 
på, att träsnideriet ger sin ut
övare mer än de flesta andra 
hobbies. 

'l 
: ~ 

Li:::=======JR=~== av mannen i mitten, som tutor i byehor net. 
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Intressant ut.ställning i Skurup 

Hur dukru; du ditt julbord är föremäl för r:1 utställning, som Sku
rups livaktiga husmodersförening anordnar på Skurups hotell under lör
dagen och söndagen. På fredagseftermiddagen var medlemmarna ffi- · 
tigt sysselsatta med att ställa i ordning sin trevliga expo och framåt 
kvällen kunde man _göra sig en föreställning om resultatet, SOJll mås- . 

::m:et:::t:~Il:
0s:e:

0::t a~;:aat~å- riör sammansatt UT Sva l•---~-. -.~·· ~..-"'v:.,;·.-- --;,.;;;;..o;;.;;.;;;;-.;;..;..;,.;.;;;;,;-;..;;--·-;;;;· -._.--.,----------=•·•••--•]" l 
ningen är utställningslokaler och här samlingar i samråd n • fi!...,11-.---.-:••h, .e;JJ't,I_:· .. O ,J.-., 
får man se fina prov på hur trevligt Arne Persson vid Ku' • J~tn~i.J:'OC1Jl)urtf 
ett bord kan dukas antingen det gäl- med ett stilfullt julb · , 
ler julmiddag, kaffebord, elle-r got- neholm har även det · · 
tebord. Medlemmarna har ur göm- ning, som dukats me 
morna plockat fram sina dyrgripar porslin fröken Ma·ria · B dd k • , • Sk . , 
~~~i:i~\ta~~:~1dciu~~~er~~;~at~tolf:a ~k~line~a;!1~k j~~:ldJ; or u nlngsexpose l urup succe 

ltidsstilar från början av 1800-talet bordet i eget bo, hm 
och fram till modern tid. Stora sa- bjuder på ottekaffe m 
lens kortvägg dörnineras av en inte- ningsfull bild, · julevan 

ker julkrubba och ei 

Vid söndagsdansen 
träbockar på vakt u 
kompletterar bilden. SJ 

i . Skurups Folkets park kommer te glömmas hörnet rn 
"S~ny Stars" orkester att svara för av trevligt och piggt j 
musiken. mån för lekskolan i S 

Filadelfiaförsamlingen i Skurup 
har denna vecka sångarparet Siv 

och Robert Pellen som gäster . . De 
sjunger och vittnar om sin frälsnings{/ 
upplevelse. Lördag kl. 19.30 tala 
fru Siv Pellen över ämnet . "F·rf 
pperettscenen till pingstestrader 
Söndag kl. 11 och 19 är det sista t' 
fället denna gång att lyssna till så 

la rna. 

förnämliga vinsterna 

r 

Så här ser ett äkta skånskt julbord från början av 1800-talet ut och 

"servitriser" i Wemmenhögsdräkter är fr. v. fru Astrid Andersson, 

Skurup, och frk Olga Jönsson, Skurup. 

Skuru11s Husmodersförenings 
borddukningsexpose på Skurups ho
tell gjorde stor succe, och bortät 
500 skurupsbor tog under lördagen 
och söndagen tillfället i akt att 
bese utställningen och få många 
trevliga tips om hur ett julbord 
kan se ut. 
Att framhålla något av de smak

fullt dukade borden framför de and
ra vore att göra dessa orätt. Åtskil
liga smakriktningar var represente
rade bland 20-talet bord, på vilka 
en mängd praktfullt porslin och sil
ver i olika stilar var uppdukade. 
Förtjusningen var inte heller att ta 
fel på, när besö}tarna stannade inför 
"Julmiddag i Vemmenhögsbygden" 
från början av 1800-talet, där inte
riören sammansatts ur Svaneholms 
samlingarna, grevinnan Manon Lo
veleases engelska julmiddag på Näs-

byholm, eller "Mellandagsmiddagen", 
dukad med det vackra porslin, frö
ken Maria Nilsson donerat till Sva
neholm. Fru Klara Anderssons, Slim
minge, "Julafton i föräldrahemmet" 
väckte säkerligen många minnen till 
liv, medan fru Töre Anderssons, 
Svenstorp, "Knutsvickning" och fru 
Lisa Jönssons, Skurup "Första julen 
i eget bo" visade modern, enkel vär
dighet. Bland alla middags-, kaffe
och gotteborden, som samtliga for
tjänar en blomma; må slutligen näm
nas en liten pärla, fru Stina Gran
ströms, Broddaborg, "Kamrerns jul
afton", som i det sällskap bordet 
hamnat utmärkt belyste andemening
en i uttrycket. Tilläggas kan, att så
väl lottförsäljningen som försäljning
en av julpynt till förmån för lek
skolan gick utmärkt till de duktiga 
husmödrarnas stora belåtenhet. 



* FöRST A ADVENTSLJUSET. l dap är det precis lyra veckor kvar tJll juldagen - och alltså 27 dagar till julafton. Det behövdes verkl~gen ett ~evan~fl 
ljus i morse. Det var så grått och j) inget var riktigt roligt inna~ mamma tände. Nu har jag lovat att inte röra ljuset. Mamma hoppas Jag kan lala bh ... 

\ ""'\ S'"l!:\_., l -



Skurupselever deltar 
INKASKATT LETAS UPP 
P A T E C K N l N G S T l M M A R' N A 

Vad skulle ni säga om att få följa med på en skattsöka1·expedition 
in i den ecuadorianska och peruanska djungeln för att leta efter en 
inkaskatt på 70.000 mansbördor guld till ett beräknat metallvärde av 
35-40 miljarder kr förutom konstvärdet hos de olika föremålen? Låter 
inte det fantasieggande? Högstadieeleverna vid Skurups och Svedala 
enhetsskolor följer med på den färden, tillsammans med sin teck
ningslärare, konstnär Björn Kruuse. 

• 

Nu finns det ingen anledning för kornmer på ritpapper lika långa som 
elevernas anhöriga att bli oroliga. teckningssalen att illustreras färden 

et är inte fråga om någon våg- över till Sydamerika i storm, inkö
halsig skolresa, och det , är bara un- pet av vapen och utrustning i Quito 
der teckningstimmarna man söker samt starten in i djungeln och alla 
efter den kolossala skatte~ Resan fö- upplevelserna där. Dessutom får var-

je elev sina individuella uppgifter. 
retages dessutom uteslu nde i re- Ytterligare inspiration och nödiga 
spektive teckningssalar. sakuppgifter hämtas ur musikillu

Konstnär Kruuse berättar, att en strationer och ur litteraturen. Ele
svensk expedition utrustats för att verna får vidare god användning 
söka efter den enorma inkaskatten. f~r s~na kunskaper i geografi och 

dT 1 d .. . T ... histona. 
xpe I 10n~ e a:·e ar CIVI mgenJor Om än denna uppgift är elevernas 

Stell~n M~:ner, oc~ hans kamrater hittills största, så är den inte den 
på farden ar fo:sknmgsre~ande R?lf enda i · sitt slag. Efter Agadir-kata

lomberg, :!(Odsagare Chnster Mo.r- strofen illustrerades denna, och som 
ner ?ch socialstuderande ~yen Tottie. hjälpmedel använde man sig bl.a. 

_rE_lsidenten I Ecuador sto?er expe- av landets musik. Man hör nämligen 
i:htionen, o~J;l lande~s arme skyd~ar ofta musik i de båda skolomas teck
den. Exf>edrtw:nen ~aste vara slutford ningssalar, både som avkopplande 
1960, .vrlket Innebar a~t man ~ar "musik under arbetet" och som bak
~gefar en månad på srg att _utfara grund till någon speciell uppgift. 
foretaget: En svensk-amer:~kans~ Dessa uppgifter kan förutom något i 
plantageagare - ':n av de storsta 1 stil med de redan nämnda vara att 
Sydamerrka. - _ _vrd namn. J?hnson illustrera just ett musikstycke, en 
~ar l?vat sr~t stod. I den r1~hga ut: dikt eller en saga m.m. Grupparbete 
mstnmgen . '?går bl:a. 4 helikoptrar. förekommer ofta. Gruppen kan be
Om expedrtwnen fm.:r:er skatten - stå av 5-6 elever, som själv väljer en 
och man tycks. bedoma ~hanser~a ledare. Någon kan få i uppgift att 
som ganska stora - går halften trll hålla ett litet föredrag, en annan att 
peruanska staten, medan man får visa bilder, och så hjälps man åt att 
behålla .:esten . illustrera ämnet. På så sätt lär ele-

Detta ~ bakgrunden till den m~- vema samarbete och tolerans utan 
mutupp~rft .elev~rna och. deras lara- att någon blir tillbakasatt ·eftersom 
re åtagrt srg for tecknmgstrmmar- . . ' 

a. Skolorna i Skurup och Svedala var och en har sm menmg och man 
kommer med ensamrätt att få fortlö- diskuterar sig fram till den bästa 

ande rapporter m~d fotog~~fier från lösningen. 
pressagenten, godsagare Momer, om . 

skattsökareexpedition 

Några av skallsökarna i Skurups enhetsskola, Tommy Larsson, Bengt 

Åstrand och Göran Engström tillsammans med teckningsläraren Björn 

Kruuse. 

hlll' det går för expeditionen, och Bland de många trevliga saker man .. . .. 
på grundval av dess'i kommer elever- under teckningslektionerna sysslar ter: For~lagen trll monster får ele-1 på. Mag~ster Kruuse tycks bland ele-

na så att illustrera sökandet efter med i Skurups enhetsskola bör fram- verna tavla om. verna narmast betra~tas ~om en kam-
skatten varvid hela teckningssalen . . . . .. rat, som . man kan .,å trll med alla 
så småningom kommer att förvand- hållas en annan ongmell rde, nam- KONSTHANTVERK. bekymmer~. ~en som m~. samtidigt 

1 las till djungel. ligen sandmålningarna. Konstnär Det är inte bara teckning man har en valdrg respekt .~or. Rekt?r 
Kruuse berättar att man lär vara sysslar med. Ibland övergår man till J;ppsson och rektor Goransso~ ar 

ensam i Eur~pa om den iden. I en rena konsthantverket: med läderplas- bada ffi:YC~et belåtna ml_l_d teckmngs-[ 
tik, koppararbeten, framställning av u~der~rsnmgen, och_ de !.amn~r konst

cirkelrund "sandlåda'' med 5-6 m:s emaljsmycken, keramikarbeten och nar Kruuse ~elt fn~ hander. Rektor 

Palmer och lianer kommer att ut- diameter utanför teckningssalen "må- mosaikarbeten m.m. Verktygsutrust- Jeppsson berattar f.o., att en konsu; 
föras i nät och papier-mache, och 1 , d dbl d d f"rg st' ningen är riklig och möjlighet finns lent_ frä.n skoloverstyrelsen var pa 
expeditionsmedlemmarna avbildas i ar man ~e san an. a_ a I- . ~- 1 M 'k besok for tre veckor sedan och blev 

TECKNINGSSAL 
BLIR D.JUNGEL. 

t l . t l k S b t l' d b lder och kubrstrska möns att dreJa och branna eran. osar en k t f" t' t .. d h f' k 
na ur rg s or e . om gruppar e e rsera e 1 - tillverkar man själv. Man tigger ihop myc e or JUS over va an !C ' 

L--n-------------------------------1 glas, som man sedan skär till och se. Bengt Nilsson. 
målar med lackfärg. Ett par aktuella 
uppgifter är att svara för omslaget 1===------------.,...--' 

Konstnär ;Kruuse pekar på den sto
ra plats konsten fyller i vårt liv så
väl näi det gäller rena konstföremål, 
som skall göra livet lättare och lju
sare, som när det gäller rena bruks
föremål. överallt ser man konstnä
rens betydelse. Trots detta har teck
ningsundervisningen haft en oför
svarbart undanskymd plats hittills i 
vårt skolväsende. Nu ser det emeller
tid ut att börja röra på sig. skol
överstyrelsen har i dagarna sänt ut 
ett frågeformulär till skolorna, vari 
de frågas i vilken mån man anser 
att teckningsundervisningen bör upp
höjas i paritet med de s.k. läroäm
nena. Vad konstnär Kruuse anser 
råder det ingen tvekan om. 

Elevernas entusiasm inför teck-~ 
ningstimmarna är inte att ta miste 

till den tidning skolan i dagarna 

l 

ger ut till förmån för de spetälska 
och för ' kulisser och dekorationer till 
spex och spel vid skolans gemensam
ma julfest. Tillvägagångssättet för 

l omslagsbilden är silkescreen, varvid 
man använder sig av inte mindre 
l än 7. färger. 

l Konstnär Björn Kruuse är som sy
nes en man med många ideer. Han 
ä!· av den bestämda uppfattningen 
att undervisningen skall vara lust
betonad, eftersom eleverna arbetar 
bäst då och eleverna skall också ha 
möjlighet att avreagera sig under 
teckningslektionerna. Sambandet 
med övriga ämnen är oakså viktigt. 
Konstnär Kr'uuse framhåller sin sto
ra glädjy över allt det stöd han får 
av rektor Jeppsson i Skurup och rek-

.. n i Svedala 

J /v: 

/l~ 

.~l 
l 

l 
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Den som spar han far till 
Ca 30 minuters bilväg på vackra, fina vägar genom ett höstfagert Skåne - en stunds härlig 
avkoppling-en halv timmes samvaro med hela familjen ·- och Ni är framme ·hos oss i Skurup. 

Auktoriserad försäljare för Bra Bohag 

Fler och fler har upptäckt att det går utmärkt att kombinera en kort utflykt 

ined ett mycket förmånligt möbelinköp -att åka till Nygrens i Skurup betyder 

höga kvaliteter, låga priser och alltså en sparad slant. Välkomna till oss_:_ gör 

pengarna drygare. 

Söndagsöppet dag kl 14-17. Måndagsöppet till kl 20.00 

Fria transporter 

Utmärkta parke
ringsmöjligheter 
i direkt anslutning 
till affären 

//C, 

i Skurup 
TELEFON (0411) 401 26- 403 56 SKURUP 

l 

'· 

Soffgrupp "FaT.ster" Vår 
senaste skapelse, en 
verkligt välgjord mö
bel, helt stoppad i 
skumgummi och klädd 
i ett prima ylletyg. 
Soffan är den riktiga 
bassoffan, 2,15 m lång 
och priset hel t enkelt 
en sensation. 
Soffa ink! tyg a 34: -

· pr m, nettopris endast 

······ ······ 654:
Fåtölj ink!. tyg a 34:
pr m, nettopris endast 
............ 381:-

Matsalsmöbel "Visingsö" en utsökt vacker ~motsals
möbel, ritad av Svante Skogh. Svensk formgivning 
när den är som vackrast. Skåpen är invändigt må
lade i behagliga färger, hyllorna belagda med randig 
plast i samma färgton, alla lådorna klädda med grön 
filt. Priset för denna kvaL-möbel är för 
Skåp 470: _ Buffe 470: _ 
Bord 288; - Stol 92; _ 

Soffgrupp "Basel" en elegant soffgrupp, en modell som aldrig blir omodern. Klädd 
i Epingle a 34: -- pr m kostar soffan 662; _ Fåtölj 324; _ (nettopris). 

Sku~up 

"Continenta.l" kungl. komfort till vardags i marknadens 
billigaste kvalitetssäng med 15 års garanti, försedd med 
spiralkärna. Priset är otroligt lågt, 2 resårmltdrasser, 2 
bäddmadrasser l gavel i teak eller mahogny. Endast .... 
. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 ; _(nettopris) 

Soffgrupp "Fyn" F.legant soffgrupp i modern formgivning 
m. lösa resårkärnor i sitsarna. Armstöden har infällda teak
plattor, en vacker, praktisk anordning för att skydda tyget. 
Klädd i ett bra ylletyg a 30:- pr m. 
Soffa 654; _ Fåtölj 341 : _ (nettopris). 
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Mångsysslare i Skurup 
bygger spansk .caravelle 

En verklig mingsyssiare har Sku-
rup i elektriker Arne Iwarsson på 
nr 20. Han nöjer sig inte med en 
hobby, som de flesta människo r gör, 
utan han prövar på litet av varje. 
Modellbygge, foto, . teckning och 
DX-ing - inget av detta är ho
nom främmande, och dessutom h~ 
han en del ·andra intressen. 

När Sk. D. hälsade på Arne Iwars~ 
son i hans trivsamma lya, höll han 
som bäst på med ett magnifikt ' mo

' dellbygge. Det är en •ca meterlång 
skalamodell av en spansk caoravelle 
- närmare bestämt Columbus flagg• 
skepp "Santa Maria", et t ,av de tre 
fartyg denne använde vid upptäck 
ten av Amerika. Bygget är en form 
av spantbygge, och hittills har Iwars
son hunnit så långt 'med tlen prakt
' fulla modellen att sjäiva stommen är 
i det närmaste färdig. Skrovet skall 
kläs ytterligare en gång med "minia,
tyrplank", och så kommer · alla de 
100-tals smådetaljer , som skall göra 
modellen till en trogen avbild av det 
stolta flaggskeppet. Hur lång tid det 
dröjer, innan modellen blir· klar , vill 

1 Iwarsson inte uttala sig om. Någon 
brådska gör han sig inte med byg
get, utan han tar itu med det, när 
han känner sig riktigt upplagd. Dess
emellan kopp:ar han av med något 
av sina många andra intressen. 

"Den första hobby jag skaffade 
mig var väl egentligen frimärkssam
landet", säger Arne Iwarsson. "Den 
hobbyn höll jag på med i ett par år, 
men den riktiga gnistan sa-knades 
visst, och så. småningom tröttnade 
jag". Dessförinnan hade han emel
lertid fått ihop en liten vacker sam
ling. 

MODELLFLYG. 

Så vaknade intresset för mo
dellbygge, till en början flygplans
modeller. Arne Iwarsson har varit 
engagerad i NTO i 14 år, och för ett 
dussin år sedan deltog han i en mo
dellflygkur s på Alleberg, segelflygar
nas Mecka, för att utbilda sig till 
,lEl<'!are för en hobbygrtipp inom 
NTO. Främst sysslade vår mång-
frestare vid den tiden med segelflyg- Elektriker Arne lwarsson håller här på med si tt caravellebygge. modeller, men också en ~el del gum-
mimotormodeller och skalamodeller 'av. flygvapnets olika plan såg dagens TECKNING. eftersom han också är mycket mu-
~~b· Iwab?d inty~~r gä~a. att .!å Arne Iwarsson nöjer sig inte med {ik:fe~~!~~~~d~!~:M.Jl~nl~:i~!~ ' .o 1es er JU er st.?rre iJUS_?m~ an att fotografera sina offer, utan många som är under utbyggnad klar till l 
l
Just modellflyget. Forutom händ1ghet av hans vänner har även fått sitta nästa år. och noggrannhet ~täller hobbyn sto- modell för tecknade porträtt. Han är 
ra krav på tekmskt ~unnande o~h mimiigen även livligt intresserad av SL:i\.KTFORSKNING. . fordrar god k~kap 1 aerodynam1k målning och teckning - helst por- J och metereologJ.. Under årens ldpp trätt. Han har prövat på både olja Den senaste flugan är släktforsk- 1 har Iwarsson även byggt båtmodeller, och akvaorell men helst arbetar han n ing, som Arne Iwarsson sysslat med J och han har också pr~vat på pl.asten med blyerts ~ch färgpennor. Näst por- i l 1!2 års tid. Han håller på med , som byggnadsmatenal. Pr1cken trätt är det landskap han helst syss- att följa sin egen släkt tillbaka i tiöver i:et vad gäll~r det Iv.;arssonska lar med, och mängder av teckning- den och har f.n. hunnit till slutet modellbyggandet lar dock. 1 alla fall ar i hans lya vittnar om goda anlag. av 1700-talet, eller så långt kyrkböcden spanska caravell~ ~h. . Teckningsintresset härrör sig från kerna i Skurup kan ge upplysning i Som ungdo~- och J.uruorledare m- skoltiden, och av de 100-tals teckning- ärendet. Nu står landsarkivet i Lund om N.fO och aven pnvat .har lwars- ar han gjort sedan dess, har åtskil- i tur. Intresset för just släktforskning son mort en. hel del s~ud1e- oc~ se- ligt hamnat som uppskattade pre- tycks vara ganska stort, och det är mesterresor mom Sver1ge och l Eu- senter hos vänner och bekanta. många, som bett Iwarsson om tips ropa. Här har han fått god an- En annan av Iwarssons .hobbies inför egna forskarmödoor. 
vändning för en annan av sina fri- är DX-ing, och många är de timmar Som synes förefallel' det inte som tidssysselsättningar, nämligen foto- han suttit framför sin mott~ga.~e och Arne Iwarsson skulle ha några som 
h bb F .. t ll bild . art letat efter svå;rfångade r adwsandare helst fritidsproblem efter arbetet hos , o yn. oru om a a erna 1 sv • på andra sidan jordklotet för att Håkanssons elektriska i Rydsgård. ! vitt och i färg, som han tagit, har sedan söka identifiera dem och sän- Skulle han någon gång inte veta l han en vacker samling på omkring ~a lyssn.117ra~port och så få ett .trev- vad han skall syssla med, kan han 
1200 diabilder som kommer till flitig hgt venfikatlo~kort,. som bevlS på ju alltid ägna sig åt någon bok i . .. '. .. . .. l att han fångat m statwnen, som svar., . . . . anvandnlng v1d foredrag mom fore- Den Iwarssonska mottagaranläggning- s1tt hlla b1bhotek om .ca 800 band. 
ningslivet. en är under ständig utbyggnad, och Bengt Nilsson. 
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Il HAN HAR TUSEHTALS RADIOVÄNHER Il - -- -- -i:liiiiiiUIUI:JC:::::::::::::::::::::: tr.IIIIIIIIIDIIHIIIIWIIIIIIIGil: 

. DX:ande stora intresset för Skurupsbo 

Folkskollärare Al gol Sommenius pyssla r med sin radioanläggning. 

Vad säger ni om att ha 1.000-tals 
vänner över hela jordklotet -
verkligt goda vänner, som inte är 
rädda för att räcka en hjälpande 
hand, när det behövs. Folkskollä
rare Algot Sommenios i Skurup 
är en av· dessa lyckliga. Han är 
nämligen medlem i radioamatörer
nas stora brödrakrets. 

'

svensk amatör för att fä hjälp med nius är t. ex. mycket noga med att 
att leta upp en sydsvensk läkeme- inte sända på -TV-tid .. Risken för stör
delsfabrik. Man måste nämligen an- ningar är visserligen obefintlig med 
vända ett nytt läkemedel, men man en välavstämd anläggning, men det 
kände inte till doseringen. Folkskol- är bättre med denna friv.lliga in-
lärare Sommenius fick kontakt med skränkning än att l!'adioamatörernas 
läkaren samt lovade att skaffa fram skrå skulle komma i vanrykte. 
adressen till firman, och man kom L_-:---~---::---:--c--:---c-c'-"-..._~ 
överens om en tid, då man åter VEM SVARAR? ·· --..,...,...,..,.~ 
skulle mötas i etern. Vid den tid-

Ni har kanske n ågon gång hört punkten blev det emellertid ström
talas om hUrr ett fartygs nödsignaler av-brott. I fyra timmars tid utveck
uppfångats av en radioamatör, som lade den tyske sändaren en livlig 
i sin tur vidarebefordrat dem och aktivitet, innan strömmen kom till
på så sätt bidragit till at t besätt- baka, och adressen slutligen kunde 
ningen blivit räddad eller om hur förmedlas. 
radioamatörer från ett land till ett Sådana händelser inträffar natur
annat förmedlat ett nödrop om något ligtvis inte dagligen, men de visar i 
sällsynt läkemedel, som kunnat rädda alla fall värdet av att en mängd män
livet på en annars dödsdömd patient. niskor världen över ägnar sig åt just 
Folkskollärare Sommenius kan be- denna hobby, helt bortsett från vad 
rätta om en dylik solskenshistoria. hobbyn ger sina utövare. 
där han själv var med på ett hörn. J--------------~.....-> 

Det var en läkare vid ett tyskt 
sjukhus, som sökte kontakt med en 

Sedan kriget har folkskollärare 
Sommenius fått omkring 5.000 kon
takter med amatörer över hela värl
den. En stor del av tjusningen lig
ger i att amatören inte vet vem han 
får kontakt med. När folkskollärare 
Sommenius eller på radiospråk 
, SM7LA sänder ut sitt allmänna upp
rop CQ, eller om · han vill ha kon
takt endast :utanför Europa CQDX, 
är spänningen stor, vem som skall 
nappa på kroken. 

Varje sändarstation har sitt eget ve
rifikationskort eller QSL-kort, och 
de stationer, som fått kontakt med 
varandra byter ofta kort som minne 
av kontakten. Bland de QSL-kort 
folkskollärare Sommenius har iått 
mottaga, finns vissa, som han sätter 
särskilt värde på. Till dyrgriparna 
räknas korten från Danzig, Lettland, 
Estland och Litauen, medan dessa 
områden var fria, samt från Suez
'kanalzonen under den tid denna var 
besatt av engelska och franska trup
per. Andra unika förbindelser har 

======================================lnåtts med en valfångare vid Syd
orkneyöarna och med en flygare i 
tjänst hos Haile Selassie m. fl. och 



MISSTRO MOT RADION 

Folkskollärare Sommenjus blev in
tresserad av radio redan under stu
dietiden, och sedan dess har han 
byggt en massa mottagare. 1922 var 
han först i socknen att ha radio, 
och eftersom några svenska sänd- 1 

ningar inte förekom då, fick han l 
lyssna på England och Tyskland. Ra
diodelarna fick han köpa från Kö
penhamn. Radio var på den tiden 
något märkligt, som folk i allmän
het hyste ett visst roisiltroende mot. 
Det hände att en del människor 
blev mycket försiktiga med vad de 
sade, för man kunde ju aldrig veta, 
om de där besynnerliga appal!"aterna 
kunde uppfånga samtalet. 

Folkskollärare Sommenius fick sin 
första sändarUeens 1937. Hans första 
anläggning hade en · effekt på 20 watt, 
medan den nuvarande som .tagit un
gefär ett halvår att bygga är på 
hela 120 watt, vad gäller telefoni, 
och 150 watt, när det blir frågan om 
telegrafi. Påpekas bör kanske att en 
amatöranläggning egentligl!n aldrig 
blir färdig - alltid är det något, som 
kan förbättras. I synnerhet när det 
gäller de båda viktigaste komponen
terna i anläggningen, antennen och 
mottagaren, gäller det att experim~n
tera sig fram för att nå det bästa 
resultatet. Priset på en anläggning av 
den storleksordningen, som folkskol
lärare Sommenius innehar, ligger på 
öveJ; 2.000 kr, alla arbetstimmar för 
att få den så bra som möjligt oräk
nade. Nämnas bör, att radioamatö
rerna är ett hjälpsamt släkte, som 
gärna hjälper yarandra med råd och 
anvisningar och med att skaffa fram 
svåråtkomliga detaljer. 

Nu är det inte bara för den blivan
de radioamatören att skaffa sig en 
anläggning och börja korrespondera 
med andra amatörer. Tillståndsbevis 
för stationen erfordras, och dessför
innan måste man skaffa sig radio
amatörcertifikat som bevis på att 
man är kompetent att sköta sin an
läggning. Dessa certifikat är av tre 
slag. För att få C-licensen måste man 
kunna ta emot och sända telegrafi
tecken med en hastighet av 40 bok
stäver i minuten och för B-licens 
60 bokstäver. 

Efter att .ha innehaft B-licens i ett 
år, och om man klarar 80 bokstäver 
per rriinut, kan man avlägga prov för 
A-licens. Förutom nämnda prov till
kommer också en timmas s~riftlig 
teknisk prövning. Endast A-licensen 
berättigar innehavaren till att för
utom telegrafi även använda sig ·av 
telefoni. 

STRÄNGA REGLER 

En hel del andra regler gäller ock
så för radioamatören. Han är såle
des skyldig att föra dagbok över sina 
kontakter, och samtalen får inte röra 
sig kring vad som helst; Han får 
exempelvis inte på något sätt kon
kurrera med televerket eller postver
ket och vidarebefordTa meddelanden 
till andra personer m. m. Vidare är 
det viktigt, att språket äl!" hyfsat, 
och naturligtvis måste han hålla sig 1 

inom de våglängdsområden som är 
upplåtna för amatörer. Telestyrelsen 
för en noggrann kontroll över tra
fiken, och ett brott mot reglerna re- ' 
su1terar i att licensen blir indragen. 
Förutom dessa regler finns även and-

1ra, oskrivna. Folkskollärare Somme-
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VÄLUTRUSTAT OCH TRIVSAMT 
FOLKBIBLIOTEK l SKURUP 

Skurup har ett trivsamt, trevligt Det · finns f. n. 8.000-9.000 band i 
och ganska välutrustat bibliotek, biblioteket, och skulle en önskad bok 
och de Jäsintresserade skurupsbor- inte finnas, kan man rekvirera den
na tar väl vara på de möjligheter na från Centralbiblioteket i Malmö, 
som finns. Kantor Alva Jönsson, se- som man står i ständig kontakt med. 
dan två år tillbaka bibliotekarie Biblioteket utökas ständigt, inte minst 
vid skurupsbiblioteket, berättar att barnavdelningen, om än efte~~and 
utlåningssiffran håller sig kring en del gamla böcker blir uttJanta. 
11.000-12.000 böcker per år. För en tid sedan .sammanträdde 

. . biblioteksstyrelsen hos Lidbergs bok-
"Visserligen har utlånmgen SJun- handel för att välja ut böcker åt 

kit något på grtmd av :rvn, men. ~~ biblioteket. Denna styrelse består för
värst mycket gor det m te på Slg • utom ordföranden rrektor Ernst Jepps
säger kantor Jönsson. "Det är int: son av rektor H~rluf Lindström, v. 
ovanligt med över 100 utlåningar I?a ordf. kontorist Hasse Andersson, sekr. 
en kväll". Alla åldrar kommer till rekt~r Holger Holmgren . och kom
biblioteket för att leta ut n~gon pas- munalingenjör Bertil Dalsjö. Till
sande ' lektyr - från. 13-årmgar o~.h sammans med J:>ibliotekarie Al va 
uppåt. Minst 3 eller 4 80-åringar hor Jönsson valde styrelsen ut böcker för 
till den trogna sta~publi·~en, bl~nd 3.000 kr\ och resultatet blev ca 150 
vilka det finns. en mangd aldre ~an- fina nyförvärv. Dessa böcke~ J:ar 
niskar. Givetv.IS lånas flest boc~er skickats iväg för att bindas l blb
under vinterP,alvåret, och e.tt. h~et lioteksband. En ny omgång böc~er 
ex,tra uppsving brukar ?e~ bh l bar- kommer att tagas ut i början av Ja
jan av •.januari, när b1!;>lwteket. f~r nuari. Först och främst blir de~. best
nya · böcker. Onsdagen ar den hvh- sellers som kommer i ;fråga, nar det 
gaste utlåningsdagen. .. . gäller' skönlitteratur, men stor hän-

Främst är det förstås skonhttera- syn tages ock.!;å till de önskemål, 
tur, som är begäTl!g_ men även fa~k- som :6ramkommit från allmänheten, 
litteratur lånas fht1gt. Bland skon- och naturligtvis spelar priset också 
litteraturen . är deckarna ll;lY~ket ~f- en roll. 
terfrågade, m~n någon speclell ffo.~- Till ett bibliotek hör också ett läs-fattare tycks ·m te vara 1 ropet or . 
närvarande. När det gäller . ungdom, rum, och när det gäller Skurups bl b
är efterfrågan ·stor på populärteknisk liotek är . detta särdeles trivsamt och 
litteraturr och hobbylitter.atur om fo- smakfullt och har fått ta emot många 
to, frimärken och sport m. m. Barn- .. .. ·· . fli 

vdelhingen har naturligtvis sin sto- berammande ord. Lasrummet ar -:a och trogna publik, om än ålders- tigt använt inte minst av skolung
gränsen sätter stopp för en och an- dom och · måhända har det bidragit 

,nan liten l!tt~raturälska:re~ egna · lån till 'att låntagarna blivit fler sedan 
och bud IStället får sk1ckas med J . 
mamma eller pappa. det nya biblioteket kom till. 

De här söla Skurupsflickorna är ressugna. Gunn Brill Hansson och 
Ulla Persson studerar resvägar i en allas. 
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Onsdagen den 7 decemoor 1960 

l . . v ddsvanar l skurupstrakten 

Här har en flock vildsvanar l yff över Sandåkra gård, Skurup. 

skurupstrakten har i är haft å'van- ren, av vilka en del är ungfåglar, Man har haft besök av svanar här 
ligt talrika och långvariga svanbesök. tycks trivas förträffligt. De är inte förr, men man kan inte minnas, att 
Strax intill Sandåkra finns ett sankt särskilt skygga, och de låter sig inte de tidigare varit så talr ika, eller att 
område, där det på grund av den störas av betupptagning- i n ärheten. de stannat kvar så länge. 
onormalt rikliga· nederbörden bildats ~--~-----~~~~----------------.J 
en ovanligt stor damm. Sedan åtskil-
liga dagar tillbaka har ett 10-tal sva
nar hållit till här, och de stolta dju. Något av dubbelbröllop 

Något av dubbelbröllop var det när kyrkoherde Thure Andersson 
på lördagen vigde konditor ÅKE ÅBERG, Rydsgård, 'och frök~n 
ULLA ANDERSSON, Rydsgård. Brudens morföräldrar, f. kyrkovakt

mästare Johan Nordgren och hans maka Hilda, f. Nilsson, örsjö 17, 
passade nämligen på att fira guldbröllop samma dag. 
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Skurups Bengt NUsson försöker att vända Fiskarenas Johnny Peters
son tiLL rätta med ett smidjebäLte - men i stället vinner Hmhamns

pojke'lt på parad. 

~d J.etj /J.-
-~.,-=~~~ 

Handboll på allv~r ; Sk~~up .. . ---- . • l 
Nya ~ymnastikhallen tas i bruk 

Den nya gymnastikhallen har en handbollsplan stor nog för reglementsenligt handbollsspel. Men 
kommer de 350 åskådarplatserna att räcka till om Skurup avancerar i seriesystemet? 

Nu skia.lil mam börja sped:a ~ Det bJii,r sparsamt med biwt
handbohl 'på ri:ktålgt" också i ryunmooa för sku;!,le man haft 
Sku.rup. På nyåret ta.s den nya sådana i större omfattning ha
gymna;srt:i:k.hailile.n på skodområ- de det gwast blivilt fråg,an om 
det i brlllk och e<frteroom dw lett iditottshUJS, ett helt anna.t 
bar ea1 spelp1am på 20 ggr 40 byg,gni8Jd:sp.roj,ekt med helt and
meter innebär det att mam kan !'la fmaJnsie<rilngsbetingelser. 
spela reglementsenligt handboll Men den nya billen räcker 
även vad avser planmåtten. Ull för många idrotlte!r utöv& 

hi3JlldboWlen. Under bandbolls
matcherr-nJa blJilr dert: 350 åskå
darpliatser. Det är i minsrt:a la
get oon det nu skuLle bli fart 
på skocupshandbohloo och man 
raskt marscheror upp i mera 
betyd,ande seriesaJmmanhang. 

Hallen har kootalt okk'a 
700.000 kr art:t uppfoca. 
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l] ulfest i Skurups söndagsskola 

Kraftig krock i Skurup Krock i Skurup 

Skurups kyrkliga söndagsskola 
hade på lördagskvällen en trevlig 
julfest på f,olkskolans aula. Natur
ligtvis var så gott som samtliga 
söndagsskoleelevet samlade, men . ock-. 
så en hel del äldre hade kommit till 
festen. 

Sedan man sjungit "Bereden väg 
f&r Herran" läste Anita. Rehnberg 
julepisteln "Ett barn varder oss fött, 
en son varder oss given", v.arpå 
kyrkoherde Gunnar Wallin hade en 
stunds samtal med barnen med ut
gång från evangeliet. · ·Ett par fil: ; 
mer, "Ett barn varder oss fött" samt 
"Petter och femtioöringen'• på te
mat förlåtelse, visades, och · så var 
det dags för choklad och kakor för 
'barnen· och kaffe för de äldre.· 

Efter några jullekar saml11des man 
åter i aulan, där lucian Astrid Jo
hansson, Tån e bro, framträdde .med j 
stjärngossar och en mängd tärnor 
och bjöd på några vackra sånger. 
Så följde tablåer och sånger !iV duk-_ 
tiga elever, innan den trevliga sam- · 
mankomsten avslutades med utdel
ning av tidningar, premier och got
tepåsar. 

Efter högmässan på söndagen de
lades i koret ut silverkors till de 
elever i avslutningsklassen, som va
rit flitigast och uppmänksammast. 

En kraftig k;rock inträffade vid En krock mellan en Skurupstaxi Silverkors med kedja delades ut till 
, 21-tiden på fredagen på Södergatan och en J?ersonbil från Anderslövs- Rose-Marie Karlsson, Sandåkra, 
·i Skurup mittför Länkarnas lokal. trakten inträffade vid 12.30-tiden på Ingegerd Roswall och Gun Olsson, 
En personbil s-tod parkerad på öst- lördagen i Skurup. Taxin kom från Skurup, och på cederträSockel till 
ra sidan av gatan med parkerings- Torget på Lilla Torggatan och det Henry Samnegård och, Tommy Lars-

lliuset tänt. Trots att .det finns god andra fordonet kom söderifrån på son, Skurup. Efter högmässan i sol
gatubelysning på platsen .körde en Kyrkogetan. I korsningen krockade berga kyrka delades, silverkors ut 
bilist på väg söderut bakifrån på det fordonet Anderslövsbilisten · hade till Astrid Johansson, Tånebro. I 
parkerade fordonet. strax innan haft möte med en trak- Skurups kyrka fick vidare fru Bir-

Vid den kraftiga kollisionen slung- tor och höll sig vid kollisionstillfäl- gitte Wallin mottaga förtjänsttecken 
ades föraren mot vindrutan och fick let tätt intill sin vänsterkant. Per- och diplom utfärdat av stiftets bis
skärsår i ansiktet samt troligen l sonbilen erhöll kraftiga skador på l kop Martin Lindström för 15-årig 
hjärnskakning. Den parkerade bilen vänster bakskärm och taxin fick söndagsskolläraregärning, medan fru 
erhöll avsevärda skador på bakpar-Ismärre plåtskador kring höger strå!- Dora Larsson och köpman Oscar 
tiet, och den andra bi.lens framparti kastare. Ingen person kom till ska-~Lööw erhöll förtjänsttecken och clip
blev åtskilligt demolerat. Den ska- da. Detta var den S:te krocken på lom för 10-årig gärning som sön-
dade fördes efter omplåstring av en vecka i Skurup. dagsskollärare. · 
dr Ringberg ' till Y stads lasarett för f--~===~-.:_ _ ___ __ ...:__::.:..:__:__:___.:~~~--~~-~-
närmare undersökning. Blodprov 
kommer även att tagas på föraren. 

1 ldroHshallen synades 

\ 

Syneförrättning har hållits i Sku
rups nya idrottshall. Vid besi·ktning
en deltog skolbyggnadskommittens 
ordförande, disponent N. O. Jöns-
son, förs·te rektor Ernst Jeppsson, 
byggmästare Yngve Nyström, arki
tekt Fritz österlin och byggnads
kontrollanten ing. Lennart Persson. 
Samtidigt företogs även garantibe
siktning på enhetsskolans nybyggna
der. Vid besiktningen godkändes 
samtliga byggnader, Endast en del 
mindre detaljändringar diskuterades. 

skolrektoratet i Skurup. . l 
skolstyrelsen i Skurups köping har 

anhållit att rektorn vid samreal
skolan, Filip Eidebrant, fr. o. m. den • 
l juli 1961 förordnas till rektor och 
skolchef utan att tjänsten ledigför
klaras. 

Med hänsyn till att Eidebrants er
farenheter soin rektor inskränker sig 
till en realskola med minimiorgani
sation, under det att skolväsendet i 
Skurup kommer att vara av täm
ligen stor omfattning finner länsskol
nämnden det angeläget att tjänsten\ 
ledigförklaras och avstyrker sålun-

0do •kr;:tälffiiog 
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Loppmarknad ger grundstomme till planerad 
tillbyggnad av Skurupsscouternas "Pi/eva/l" 

Hur har ni det uppe på vinden? 
Ligger där en massa prylar och skrä-

1 
par till ingen nytta? Har ni tröttna t 
r •. mosters porträtt, den trasiga pinn
stolen eller på att putsa det gamla 
silvret? Eller hör ni till dem, som 
vid bemärkelsedagar får en massa 
slipsar, som in inte tycker on\.? Har 
ni kanske . gamla böcker , husgeråd 
eller prydnadssaker, som ni inte läng
re har användning för? I så fall -
och om ni vill räcka Skurupsscou
terna en hjälpande hand - är scou
ternas i Skurup planerade loppmark
nad något för er. 

En loppmarknad brukar ju ha en 
massa intressanta saker att bjuda 
hugade sekulanter. Alltid kan man 
få tag i något fynd. Scouterna pla
nerar att anordna en dylik marknad 
fram på vårkanten. Scoutföräldrar 
och övriga Skurupsbor har tidigare 
visat sin välvilja mot kåren, och 
nu hoppas man kunna räkna med 
deras hjälp även för det här eve
nemanget. De, som har föremål och 
varor att skänka, är välkomna att 
ta kontakt med scoutlerlama eller 
scoutchefen Anders Stähle. 

öVNINGsLOKALEN 
UTöKAS 

''Tanken på att ordna med en lopp
marknad dök upp när vi funderade 
på hur vi skulle kunna finansiera 
en planerad tillbyggnad av "Pile-

Vargungeledaren Anna Greta Persson lär Göran Mårtensson, Svenslorp, och Per Lennarlsson, Skurup, 
slå k no par. 

vallen" - vår fina scoutstuga", säger .. .. 
Anders Ståhle. övningslokalen i stu- p~rter ar belåtna over . sammanslag- de omkring 30 blåvingarna som häl- här och var bl. a. med att ställa i 
gans östra del är nämligen i minsta m~gen .. Det betyder .JU också en ler till i skolköket har det ordnat ordning flicklyan. När det gäller de 
laget och behöver utökas. Man pla- m1.n~ng av arbets.bordan att åt- s1g med ledare, och de ungefär lika 5 seniorerna bland pojkscouterna, be
nerar att bygga till en vinkel sö- sk1lhgt arbete kan goras gemensamt . många fhckscoutema klarar sig ock- hövs även här en ledare, som kan 
derut, ungefär 5 m lång. På så sätt LEDARBRIST så, men ett h alvt dussin äldre flickor samarbeta med flickseniorernas le-
skulle övningslokalens golvyta på 25 över 14 är behöver en ledare för att dare. Dessa pojkar har hittills när-
kvm fördubblas och ge litet mera En svårknäckt nöt inom kåren är det för deras del skall kunna bli mast fungerat som biträdande ledare ..-...... 
svängrum. Ritningarna över tillbygg- ledarfrågan, och man efterlyser kraf- fråga om ordnad ver ks11mhet. Som för 20-talet scouter och 15-talet varg
narlen ligger klara och ansökan om ter som är villiga att rycka in. För det nu är får de hjälpa~ till litet ungar. 
byggnadslov göres i dagarna. Till ar
betet behövs pengar och man har 
berälknat kostnaden till omkring 10.000 
kr. Kommunens årliga anslag på 1.500 
kr. slukas av kostnaderna för vär
me, ljus, vatten och underhåll av 
fastigheten m. m., och pengarna för 
bygget får tagas från annat håll. 
Man hoppas därför på ett gott till
skott till byggnadskassan genom lopp
marknaden. Eventuellt funde~;ar man 
på, att när lokalen blir kl<l'l', hyra 
ut den åt ungdomsverksamhet i Sku
rup på de tider, man inte själv dis
ponerar den. 

Skurups scoutkår är med rätta stolt 

1 
över sin stuga. Förmodligen finns 
det ingen trevligare och mera än
damålsenlig scoutstuga i Sverige. Man 
har varit mycket varsam vid restau
reringen av stugan, som av lands-
antikvarien betecknat som ett kul-
tunninnesmärke, samtidigt som man 
försakt få den så ändamålsenlig som 
möjligt. Bl. a. har en gammal bak-
ugn på västra gaveln lämnats orörd, 
trots att den tar en del utrymme. 
Länsbrandinspektören hade också idel 
lovord att komma med, när han ef-
ter restaureringen innspekterade. re" 
sultatet. Utifrån fäster man sig spe
ciellt vid det underbart vackra ta
ket. Med sina 4 lyor, med ledarrum, 
kök, storstuga och övningslokal i bot
tenvåningen och med flickornas lya 
p"ä den för övrigt oinredda vitnien
är stugan väl värd att vara stolt 
över, inte minst när tillbyggnaden 
blir klar, vilket man hoppas inte 
skall dröja alltför länge. 

Efter sammanslagningen av scout
kåren och flickscoutkåren för en tid 
sedan har flickorna också fått till
träde till stugan och som nämndes 
en egen lya. Denna lya är flickorna 
som bäst i färd med att måla och 

l':::===============lmöblera. Flickorna tycks f. ö. tri- ~...:=========================='-1 
vas bra på "Pilevallen" och båda r 
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Fiskarenas Sven HarrsmaTk kastar BeTtil Nilsson Skurup, med ett 
smidjebälte. 

( 

Skurups duktiga tävlingsförare, sluta så snart man fått tag i en er

fru Ewy Rosqvist, lämnar efter ny- sättare - troligen den 15 januari. 

å~ sin anställning som veterinäras- Sedan kommer ju Monte Carlo-rallyt 

sistent för att helt ägna sig åt täv- den 21 januari, och det kan vara 

linv;svcrksamheten. Kontrakt med skönt att hinna förbereda sig något 

Volvo sluevs den 13 december, vil- till dess". 
ket innebä1· att hon kör samtliga När fru Rosqvist startar Monte Car

EM-rallyn som anställt! hos Volvo. lo-trippen i Stockholm blir det till

Hon får alltså köra på samma vill- sammans .med en ny co-driver,. tys- l 

kor som de brittiska bildamerna, och kan Mom Wallras från Ganmsch-
1 

det bör öka hennes möjligheter att Partenkirchen. Efter Monte earlo-ral

återhemföra EM. lyt, blir det ett par månaders uppe-

Fru Rosqvist berättar, att hon en håll, men sedan kommer de övriga 

tid stått i valet och kvalet, om hon 10 EM-rallyn slag i slag. Det blir ett 

elt skulle ägna sig åt bilkörandet ansträngande program med uppehåll 

eller ej. Men när så Volvo kom med uider halva jtmi och hela juli som 

erbjudandet, slog hon till. Det ktmdel,enda längre andhämtningspaus. 

bli ):(anska anstrangande 1bland 11tt 
samtidigt sköta sitt yrke och ägnal 
sig åt tävlingarna, men tack vare en 
mycket förstående chef har det gått.

1 

berättar fru Rosqvist, som ocl<så talar 
om att maken ar glad over beslutet 
att helt gå över till bilkörandet. Nu 
får hon möjligheter att mera ägna 1 

sig åt hemmet. • . ·~ 
"Men nog känns det vemodigt att 

lämna ett yrke, som man ägnat sig 
åt i 12 år", säger fru Rosqvist, "och 
nog kommer jag att sakna kontakten 
med mina lantbrukare. Visserligen 
har jag 3 månaders uppsägningstid, 
men chefen har lovat, att jag skall få 

EWY ROSQVJ.ST SKALL H·ELT 
j!GHA SIG A i' T ÄVLINGARHA 
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Från seriemötet i b1·ottning meLlan Pan och Sku1·up. Börje Andersson, 
_Pan, parerar ett krysstcLg från OHe Malmberg, Skurup. 

,- Svedala fick fin julkrubba 

1 0-årige Lena Boy 

Svedala kyrka har fått en stilig Krubban premiärvisades i uppsatt 
julkrubba, som köpts för medel, som skick efter söndagens högmässa och 
donerats av fröken ~ngar Hansson. söndagsskolans julgudstjänst och se-
Sedan några dagar tillbaka har nu · . . ' 
krubban stått uppställd i kyrkan. Ett dan dess har åtskilliga Svedalabor 
vackert landskap har byggts upp till beundrat den. Bl. a. har lågstadiet 
höger om altarringen och i detta vid enhetsskolan besett krubban efter 
landskap kommer den italienske en morgonandakt i kyrkan, och kyr
konstnärens vackra och stilfulla trä- kofullmäktige tog sig en titt på den 
pjäser väl till sin rätt. efter. sitt ~e. 

J !f z_ -;j j}Jd~o 



127 

Svedala ~yrka . skall 
prydas med julkrubba 

Svedala kyrka har i da

garna fått en stilig gåva, 

som Svedalaborna får möj

lighet att ta i närmare be

traktande 4:de söndagen i 

advent, då den kommer att 

placeras i och pryda _upp 

' kyrkan. Det rör sig om en 

utomordentligt vacker jul

krubba ,som för närvaran

de står provisoriskt upp

ställd på pastorexpeditio-

n en. 

l 
När krubban, som 'kostat c:a 1.000 

kr., placerats i kyrkan till höger om 

koret, kommer ett österländskt land

skap att vara uppbyggt kring den, 

ocb först då kommer de underbart , 

vackra figurerna till sin rätt. Man 

kan nog våga gissa på att kyrkan ~ 
kommer att vara väl besatt den sön

dagen. 

Kyrkornålning 
i tur 

När det gäller utsmyckning av Sve-
1 

dala kyrka, kan också påminnas om 

den planerade kyrkomålning, för vil

ken en insamling var~t igång sedan 

1956. Det insamlade beloppet uppgår j 

f. n. till 4.434 kr. och därtill kommer 

Donator är fröken Ingar Hansson, a.~t ·bidrag kan väntas från bl. a. sy

Svedala, som bekostat krubban och forenmgar och från av kyrkorådet 

lämnat kyrkoherde Sven Erik Svens- förvaltade fonder. Medlen skall an

son fria händer att välja ut och be- vändas till att bekosta antingen en 

ställa en vacker krubba, ett UpJ?cb:ag altarmålning eller en målning i val

som han utan tvekan lyckats u tomor- vet över altaret. Vilket av alternati

dentligt väl med. Krubban består av ven, som kommer till utförande, vet 

ett 20-tal pjäser och är tillverkad av man ännu inte - det är Kungliga 

en italiensk träsnidare. Figurerna är byggnadsstyrelsen som avgör den sa-

skurna i trä och i ett stycke, och de ken. . 

är målade i milda vackra färger, som Vem som kommer att utföra mål

låter träet komma väl till sin rätt.' ningen är inte heller bestämt, men 

Trots att figurerna endast är provi- kyrkorådet har kontaktat konstnär 

soriskt uppställdtaJ utan den bakgrund, Paul Hörn, Bornholm, som fått i upp

som hör till, måste man beundra de drag att görli upp skissförslag Konst

små konstverken, och damerna i nären, som senast utfört en kormål

kyrkliga syföreningen, som på mån- ning i Bräkne-Hoby, besökte f.ö. Sve

dagskvällen fick tillfälle att beundra dala på måndagseftermiddagen för att 

krubban var mycket entusiastiska. 'ta sig en titt på kyrkan. 

S. E. Svensson och Ingrid Sjögren beundrar krubbans 

vackra pjäser. 



( 
l ( ) 

Veckans 
brudpar 

(Lidbergs Foto Skurup) 

Fabriksarb. Gerhard Olsson Sku- ·1 
rup, med måka Helmy, född Pers- : 
son, S·kurup. · . , 

(Lidbergs Foto Skurup) 
; 

Traktm·skötare Caj Carlswn 
Rydsgdrd, med maka Lillian, född 
Nilsson. 

(Lidbergs Foto Skurup) 

Fabr-lksarb. Gert Jarl Skurup, 
maka Maj Britt Gmm, 

(Lidbergs Foto 

( l 
l ( l 

Brudparen montör Stig Andersson Lund, med maka Maj Britt, 
född Olsson Skurup, och byggnadsarbetaren Gunnar Olsson, Sku
rup, med maka Berith, född Hilkansson Malmö. (Lidbergs Foto 

Condito;· Ake Ahberg Rydsgdrd, 
med maka Ulla, född Andersson, 

. Rydsgdrd. 
(Lidbergs Foto Skurup) 

Stig Haraldsson 
rarum, med maka Elsa, född 
,mer Skurup. 

(Lidbergs Foto Skurup) 
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Komprimerad kurs i Skurup 
för-villiga lantarbetare 

Fr. v. lantarbetarna Folke Johansson, Skurup, och Kjell Ove Persson, Beddinge, samspråk med om-

budsman Bror Olsson. 

Vid den mångsidiga kursverksamhet, som bedrives vid Skurups lantmannaskola, är det särskilt den 

nu pågående kursen, som påkallar uppmärksamhet. Den syftar till att finna vägar för den sedan länge 

försummade yrkesutbildningen av ·lantarbetare. Sedan 2 jan. pågår kursen och skall sträcka sig fram. över 

februari. 13 lantarbetare från 12 gårdar i orten deltar. Glädjande är att kursen stöde·s av. lantarbefs· 

marknadens båda parter. Lanlarbetsgivarna lämnar till varje kursdella.gare 7S kr pr mån. och Lantarbe· 

tareförbundel ger lika mycket. Resp. arbetsgivare betalar 200 kr pr månad,. och sedvanliga stipendier 

från stal och landsting utgår. Middag får kursdellagarna på skolan men bor i sina hem. Intresset före· 

föll att vara stort bland deltagarna. De är genomgående yngre män. Medelåldern är omkring 30 år, 

men en av dellagarna är i SO-årsåldern. 

Vid en information för pressen! uppmärksamhet bör ägnas åt fälle öva sig i murnings- och snic-
framhöll rektor Knutsson, att kursen sådant som ltan bidra till en keriarbeten av enklare slag. På detta 
fyller ett verkligt behov. Jordbruket jämn sysselsättning året om. område får de vägledning av verk-
är dag i behov av en kvalificerad 3. Kompetens för yrkesutbildad mästare Erik Andersson, Tornelilla 
yrkeskunnig lantarbetarekår. Man arbetskraft och och byggnadsingenjör Lennart Pers-
måste söka behålla duktigt och kim- ' son ,Skurup. I övrigt kan sägas att 
nigt folk vid jordbruken. Dess re- 4· kompetens att vinna inträde kursen omfattar så mycket att den 
kryteringsunderlag för fackutbildade på kurs för arbetsledare inom kan kallas en "komprimerad lant-
lantarbetare kan fås genom ungdom, jordbruket. mannaskolekurs". Sammanlagt deltar 

som erhåller utbildning vid lantman- Kursen uppdelas i en allmän del kursdeltagarna under jan.-febr. i 
naskolorna. Men dessa kurser, som omfattande sex veckor och en spe- två på varandra följande utbildnings
nu är aktuella, vill ge utbildning och ciell del omfattande 18 veckor. Hu- perioder i 240 timmar på allmänna 
möjligheter för fast anställd personal vuddelen av kurstiden ägnas åt att linjen och 480 på speciallinjen. 

vid jordbruket, som är över 25 år. ge praktiska kunskaper och färdig- Rektor Knutsson understryker att 
Man har vid tidigare kurser funnit, heter. Därvid intar maskinskötsel den kursplan, som nu prövas, är 
att undervisningen borde ha en mera med maskinreparationer och svets- ett försök. Kanske erfarenheten vi-
praktisk inriktning och göras längre. · f k" t 1 t K k 

nmg en rams JU en P a s. uns a- sar, att en omläggning j . framtiden 
Målet är att ge deltagarna: per på detta område skapar också kan vara befogad. I samband med 

l. En helhetsbild av jordbruks- förutsättningar för sysselsättning den information i saken, som läm-
näringen. även vintertid. Samma förhållande nades av rektor Gunnar Knutsson, 

2. Viktiga teoretiska kunskaper gäller kunskaper och färdigheter i anförde lantarbetarnas ombudsman 
och färdigheter, varvid särskild byggnadsunderhålL Bror Olsson intressanta synpunkter 

__ ...::.::.::_.:::.:::::;:::=;=.:,.,;,;;;:.:,;:,:,.::=::.;~L...::...::.=----'--- på utbildningsproblemen och ut-
tryckte sin glädje över det steg 
framåt mot förbättrad yrkesutbild
ning för lantarbetarna, som tagits 
genom anorduandet av dessa kur
ser på Skurups lantmannaskola. 
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Hya gymnastikhallen i bruk 
Den ståtliga gymnaslikhall, som uppförts för nya centralskolan l 

Skurup, slår nu färdig, och då högstadiets elever på måndagen bör· 
jade efter jullovet, fick de första avdelningarna prova på den härliga 
sviklen i hallens golv och göra bekantskap med den hypermoderna 
gymnastikmaterielen under ledning av gymnastikdirektör Else An· 
dersi'on. 

Den väldiga golvhallen har en Hittills har den växande enhetssko· 
golvyta på 36 X 19 m., är hög, ljus lan ej kunnat ordna gymnastiktirn
och luftig. Den har inretts med tan- mar i den utsträckning som det bör 
ke på att inte enbart tjäna enhets- vara. Alla elever från hela skolan 
skolans högstadium utan även till- trängdes i den enda gymnastiksalen 
godose tränings- och övningsbehov vid "gamla skolan". Nu får samtliga 
från idrottsorganisationer i samhäl- lärjungar på högstadiet, sammllnlagt 
!et. Redan golvet talar på sitt sätt om 13 avdelningar, sina tre gy,imastik
vilka ändamål hallen kan tjäna. Där timm:;tr i veckan. Hallen blir också 
finns i plastbeläggningen inlagda utnyttjad för skolgymnastik alla da
olikfärgade streck, som markerar lin- gar från fem till åtta timmar om 
jer för handbollsspel, basket-boll, dagen utom lördagar då endast fyra 
tennis och badminton. Salen ger ut- timmar begagnas. Samtidigt med att 
rymme för stora idrottsliga evene- högstadiet får begagna nya hallen, 
mang. blir det timmar och utrymme till-

räckligt i "gamla" gymnastiksalen 
Rymliga läktare med 400 bekväma för mellanstadiet och lågstadiet. Sär

sittplatser finns utmed västra lång- skilt för eleverna i småskolan är det 
sidan. At detta håll finns även entre- välkommet, att gymnastiksal nu är 
erna och under läktaren en avdel- tillgänglig. 
ning med omklädnadsrum, dusch- Många idrottsorganisationer får 
och tvättrum med modernaste inred- glädje av nya idrottshallen. Skur1.1ps 
ning och toaletter. På alla sätt synes tennisklubb har tilldelats två timmar 
den nya hallen ändamålsenlig och varje måndag, ·tisdag, torsdag och 
modern. Därtill kommer att den är fredag samt disponerar d,essutom 5 
vacker och imJ?Onerande -~ såyäl det tim. varje onsdag. Medborgarskolans 
yttre som det mre. Ett s11;rsk!lt lyc- nybörjarkurs i tennis har två tim

7 
kat grepp var det att lata teglets mar varje lördag. För träning i 
e!(en struktur blid~ d~kor på ~ort- handboll har reserverats två timmar 
~1dorn~: Håltegel pa h?gkant, stalida varje måndag och torsdag. Brottar
l rutmonster ge_r en forbluffa~de ef- klubben disponerar gymnastikhallen 
fek t, .s om påmmner .. om textrlpry~- tre timmar varje - tisdag och fredag. 
n~d o"!'_er hela vaggfaltet o~h samtr- Vidare har manliga och kvinnliga 
d1gt t~ anar . andarnå~~t att ~orta e~ o t. gymnastikföreningarna tillgång till 
~kustrken 1 hallen ar ocksa fortraff- hallen var sin kväll i veckan. 
lrg. På söndag kornmer hela det nya 

Rektor Ernst Jeppsson är mycket skolkomplexet att visas för .allmän
glad över att hallen nu är färdig. heten från kl. 13 till kl. 16.. 

l går var det prem1ar för Skurups nya gymnaslikhall. Här håller 

gymnaslikdir. frk El se Andersson på med 8 b-8 c från Skurups 
enhetsskola. 
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Skurups gymnastikhall 
har . haft sin premiär 

Överst en ex:eriörbi!d av den nya gyrnnastikhaUen. Därunder några m edlem?nar av tennisklubben i 
aktion i hallen. Det är bokhåLlare Gösta Lidberg, kapten Ebbe Alwen, försäljare Rolf Hagtorn och hr 

Sten. E. Lidberg. 

På måndagen var det premiärdags för Skurups nya gymnastikhall. Den nya hallen 
har en handbollsplan stor nog för reglementsenligt spel. Med plats för 350 sittplatser. 
Men den nya hallen räcker till för många idrotter utöver handbollen. Den skall an· 
vändas för brottning och tennisspel. 

Det var hö,gatadiEJbs ele·vea-, som Rekto~ Ern9t J eppsson är myoke·t 
:Dörst fick pröva på svikten i haJLlOO'S g~. över att ~!ren nu är färdig. 

1 h .. b 1 tsk ed d H1·ttills har den vaxande enhebssko-go 'V oc gora eKJaDJ ~ m . en lan ej krunnart: ordna gymna~JU1kit:im-
hy,permode:rna gymna5ttkma!Jenel•en ma.r i den utsträok.rhl!ng som det bör 
under ]ed.ning a v gymnastikdiJ'ek:tö.r vara. 
Elsa Andersson. Många idrottoorgJCJn.isati.olller får 

Den väldiga goJ.vhaJ!l.en hatr en glädje av nya idrotts:haJJ.en. Sim
golvyta på 36 X 19 m., hög, ljus rLLPs tJenn.iskl;ubb har tilldelalts två 
ooh lu.fbiig. Redan golvet taQar på timma:r varje månda.g, tisda.g, tors
sitt sä1tt om vi.lka ä<!ldarn.åQ haHoo dag ooh fredag samt disponerar 
k.an tjäna. Där finns i plastbe- des3\JJtJom 5 tim va~e onsdag. Med
läggnlngem inlagid.a olikflärgade borgarslrolans nyh ötrj·al1lmrs i ten
streak, soon ID!III"kerar linjer för nis ha:r två Ummar varj·e lörda.g. 
ha:ndbol!:Sspe!,' basket-boll, tennis För · trämdng i handboll har reser
·och badminton. SaJen ger utrymme ve,rats två timmar varje måndag 
för stora idrott...<diga evenemang. Oc:h !Jorsdag. BrottaTldUJbben dtitspo-

Rymldga läktare med 400 bekväma nera.r gymnastikha:lLen tre timmar 
sittplats& fin:ns utmed vänska lång- varje tisdag och freda,g. Vidare ha.r 
sidan. At detta hå1! iiinns ä\l'eln en- man:J.iga ooh kvinnliga gymnastik
tree-ma och und·er läktaren en av- föerningarna ti.!Lgång till haJlen va(!" 
de!.ndng med omld<ädningsrum, sin kväll i ve dk.arn. På sönda.g skall 
d'LLSoh- och tvättrum med moder- det nya skolkomplexet visas för 
naste inred'lling och toa.letter. aJJmäJniheten från lm 13 till kl 16. 
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