Falsterboveckan 1922
Få minns idag Falsterboveckan sommaren 1922. Det är
ju inte så konstigt med tanke på att de som var med till
största delen nu är borta, men den borde ändå leva kvar i
annalerna som ett gigantiskt evenemang helt i klass med
Falsterbo Horse Show. Organisationskommittén bestod av hela 45 personer och hade
landshövdingen, arméfördelningschefen och
en överste som hedersordförande.

Genom artiklarna kan man följa programmet dag för dag
och få intressanta upplysningar. De internationella lawntennistävlingarna blev inte så internationella som det var
tänkt. De blev genom återbud faktiskt
helt svenska.

Det militära inslaget var påfallande. Det berodde på att en stor del av evenemanget var
firandet av »Skyttarnas Dag«, men även fältskjutning, gymnastikuppvisning, ryttarlekar,
scoutläger, kennelprov och internationella
tennistävlingar ingick. Som om inte detta var
nog inkluderade man också flyguppvisningar,
basar, nöjesfält, folkdansuppvisning, blomstertåg, fyrverkeri, cirkus, musik, cabaret mm. Programbladet härintill är på 50 sidor!

Flyguppvisningen blev inte av, piloten
kapten Ballod, blev per telegram hemkallad till Riga.
Järnvägen kunde man emellertid lita
på. Det gick flera extratåg och man
kunde åka tur och retur för enkelt
pris.
Finns det fler bilder i något familjealbum, så är vi intresserade av att få
se dem.
Christian Kindblad
Ett tack till Falsterbo museum, Karin Hultgren och
Bengt Modéer för lån av bilder och trycksaker.

Tidningarna skrev mycket om evenemanget. Det
vill säga Sydsvenskan, Trelleborgs Allehanda och
Skånskan skev. Tidningen Arbetet nämnde det
inte med en rad.
www.calluna.nu
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På basaren såldes bland annat »härliga bananer«.

Foto: Otto Ohm, Malmö

Att få klä ut sig, sjunga och dansa tyckte naturligtvis flickorna var toppen.
Zigenartemat var tacksamt, det finns med på alla basarer runt hela landet vid den här tiden.

Från starten av blomstertåget ses »de käcka förridarna, tvillingparet Persson-Forsberg«, därbakom fru Rüders och
maskinchef David Svenssons bilar. Till höger: direktör Hjalmar Björkmans Dodge dekorerad med ett blomsterparasoll.

Här har flickorna placerat sig i ett tält på ett »ekipage« draget av två vita hästar.
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En minst sagt blomstersmyckad automobil ledde blomsterkortegen. Det är bankdirektörskan Rüder som sitter vid ratten i
full uniform. De åtta bilar som ingick i kortegen körde till Malmö och tillbaka under dagen för att visa upp sig.
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Sjökapten Axel Björkman kunde även segla på landbacken. Det ser ut att vara föregångaren till den gamla livbåten,
som idag finns i Skanörs hamn, som här får tjänstgöra en sista gång.

Fröken Lily Correus hade lyckats göra familjens bil till en riktig sagovagn. Hela karossen var klädd med applikationer på tyg,
med krona på taket och fyra svanar och en docka på motorhuven som »körde«. Den fick 1:a pris av festtågets jury.

